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Da Lykkeliten kom til verden… 

… var alle himmelens stjerner tent, sier en kjær 
barnesang. Men er de det? Mor-barn helse har vært 
en av Sanitetskvinnenes viktigste saker gjennom 
hele vår historie, nå må vi igjen løfte fanen.

Sommerstengte fødeavdelinger. Flere timers reise-
vei til nærmeste sykehus. Økning i ikke-planlagte 
fødsler. Utskriving av sykehus seks timer etter 
fødselen. Norge i 2019. 

På 40 år har antallet fødeavdelinger- og 
stuer gått fra 160 til knappe 45 stykker. 
Antall barnefødsler derimot har nærmest 
holdt seg stabilt. Det sier seg selv at 
en slik dramatisk reduksjon i omsorgs-

tilbudet til fødende kvinner går utover 
sikkerheten og kvaliteten i tilbudet. 

Fra et århundre hvor fokuset var å 
bygge ut og styrke velferds- og 

sosial tjenester, har vi nå gått bak-
lengs inn i det 21. århundret. 

Norske Kvinners Sanitets-
forening har gått i bresjen 
for å utvikle nye og viktige 

omsorgs tilbud i helsesektoren. 
For over 100 år siden fikk gravide 

kvinner knapt noe hjelp etter fødselen. 

Kunnskap om egen og barnets helse 
var lav. Derfor etablerte vi Norges 
første helse stasjoner, som ble starten 
på en liten revolusjon i fødsels- og 
barseltilbudet.

I dag er jeg ikke trygg på at fødetilbudet til kvinner 
og omsorgstilbudet til nyfødte og mor er styrket. 
Det foregår en sentralisering av fødeinstitusjoner 
med argumentet om at det vil øke kompetansen til 
de ansatte, gjøre rekrutteringen av helse personell 
lettere og skape tryggere tilbud. Samtidig påpeker 
Jordmor forbundet at vi har ingen indikasjoner på at 
dette faktisk har skjedd. 

Vi leser avisoverskrifter om kvinner som føder 
på vei til sykehuset fordi reiseveien var for lang. 
Forsk ning viser at det er tre til fire ganger større 
risiko for at barn dør når fødselen skjer utenfor en 
føde institusjon. Kombinasjonen av antall fødsels-
institusjoner og planene for «fremtidens» helse-
tilbud for fødende kvinner – utskriving seks timer 
etter fødselen, gjør oss bekymret. Sammen med 
jordmor mangel i kommunene og færre sykehus er 
utviklingen alarmerende. F.eks. vet vi at kun 20% av 
kvinnene får hjemme besøk de første dagene etter 
fødsel, og tidlig utskrivning gir fare for flere re-
innlegg elser av både mor og barn. 

Statsministeren oppfordrer kvinner til å få flere 
barn. «Selvsagt skal vi tilrettelegge for at familier 
ønsker og ser verdien av en familieforøkelse», sier 
hun. Men da må myndighetene ta ansvar for at 
de gravide blir møtt med et forsvarlig fødsels- og 
barseltilbud. 

Som Sanitetskvinner sier vi fra, nok en gang. En 
kamp som fortsatt ikke er vunnet, men som må 
kjempes for gjennom generasjoner. Derfor er din 
stemme er viktig!

 

Grete Herlofson, Generalsekretær
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Kvinner lider menn dør, har professor  
i kvinne medisin, Berit Schei, uttalt.  

Derfor setter Sanitets kvinnene smertefulle 
lidelser og glemte sykdommer på dagsorden. 

Siden det er vi som kan gjøre det.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

Vulva kan være en fest, ifølge daglig leder i Sex og Samfunn, Maria Røsok, som minnet om at alle vulvaer har et normalt utseende. 

Det er svært sjelden av smertefulle 
vulva lidelser, glemte sykdommer som 
endometriose, adenomyose og fibro-
myalgi får stor oppmerksomhet. 
 I samarbeid med Nasjonal kompe-
tanse  tjeneste for kvinnehelse, og Vulva-
klinikken, Oslo universitetssykehus, 
arrangerte Sanitetskvinnene konfe ran sen 
Vondt og ikke prioritert. Konfe ransen 
ble ledet av Elisabeth T. Swärd, senior-
rådgiver kvinnehelse og forskning. På 
første rad satt nestorene innen kvinne-
helse, professor Johanne Sundby, 
Institutt for helse og samfunn, UiO, og 

– som må prioriteres
Vondt
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La året 2019 bli ditt år. Vær raus med deg 
selv, vær takknemlig for de hverdagslige 
tingene, fordi det er hverdager vi har 
mest av. Det du gjør er godt nok! Ditt smil 
kan gjøre en forskjell - noen kan få nye 
muligheter.

Barn hører ikke alltid hva vi voksne sier, 
men de ser hva vi gjør. Vi foreldre er de 
nærmeste rollefigurene for dem, da må vi 
også gjøre det vi sier.

Sanitetskvinnene er viktige samfunns-
aktører og en sterk medlemsorganisasjon. 
Vi trenger medlemmene for å ha tyngden 
i påvirkningen mot besluttende organer. 
Vi kan ikke kjøpe oss rettigheter. Noen må 
stå opp å jobbe for at kvinners helse og 
livsvilkår skal få lik verdi som mennenes. 
Da må vi lære generasjonene som vokser 
opp at nettopp deres medlemskap er 
viktig. Å betale medlems kontingenten er 
den eneste forpliktelsen. 

Men kjære alle dere, vi har det gøy med 
å være frivillige og gjøre noe sammen. 
Du kan også bidra med frivillighet hvis 
du ønsker! Gjøre noe der du bor som ikke 
er lønnet arbeid. Vi gjør det for at det 
er kjekt, og vi har lyst. Det gir samhold, 
levende bygder og bydeler hvor vi bryr 
oss om hverandres liv. Vi vil hverandres 
beste. Disse verdiene må vi ta godt vare 
på. Dugnadsånden i Norge må vi lære nye 
borgere hvordan virker. 

Vi må invitere de med oss, snakke sam-
men, lage mat sammen, bygge hver andre 
gode og framsnakke lokalmiljøet slik at 
det er her folk vil komme og bo.

Sanitetskvinnene arbeider med alt som 
har med kvinnehelse å gjøre. Vi står 
for å skape gode trygge lokalmiljø, se 
hvilke behov som trengs, skape aktivitet 
og lage gode møte plasser for voksne. 
Lokal  miljøer som binder genera  sjoner 
sam men, hvor også det å komme sam-
men å drikke en kopp kaffe ilag, strikke, 
godt drøs = Godt nok. Vi men nesker er 
skapt for å ha noen rundt oss. Bak tomme 
kaffe kopper har der vært mye latter og 
kunnskaps overføringer, som gjør at vi er 
bedre rusta psykisk til å takle alle livets 
faser.

Lokalforeningenes møteplasser skal også 
ha innhold: formidle folkehelseopplysning 
og kvinnehelseopplysning som er nyttig 
for oss å vite noe om. Sammen redder vi 
liv: Jeg håper alle foreninger har et hjerte 
på møtene som en kan få trykket litt på, 
for å kjenne hvor mye krefter som må til 
hvis ulykka er ute. Ikke vent å se, ring en 
en tre (113).

Håper alle som var tilstede på årets Fred-
rikkeprisutdeling, eller så den via stream-
ing, hadde en god og innholds rik lørdag. 

Vis din stolthet som Sanitets kvinne! Enten 
du er bedriftsmedlem, medlem, støtte-
medlem, eller husstands medlem, lag deg 
et godt innholdsrikt år.

Ellen-Sofie Egeland 
Organisasjonsleder

Bruk dagene og året!



professor i kvinnemedisin, Berit Schei, 
NTNU/St. Olav hospital samt leder av 
Nasjonal kompetansetjeneste Siri Vangen. 

Kvinner lider
Dagens temaer tok for seg de sykdom-
mene som mange kvinner lever med, 
og for mange tar det år før de tør og 
oppsøke lege for å få hjelp. Mange 
må leve uten fullgod behandling og 
de er pasientene som har den laveste 
statusen. Både innen medisinen og blant 
de som bevilger penger og ressurser.
For tolv år siden etablerte Helse- 
og omsorgsdepartement Nasjonalt 
kompetansesenter for kvinners helse.
 – Vi har hatt tolv år til å finne ut mer 
om forskjeller i kvinners helse. Det er 
produsert mye, men vi har lært at kvinner 
er det sterke kjønn og de lever lenger. 
Prisen vi betaler er at kvinner har flere 
sykdommer enn menn, og mere lidelse. 
Årsakene kan skyldes biologi eller sam-
funns økonomiske faktorer, men i dag er 
det de mest tabulagte sykdommene som 
står i fokus, sa leder Siri Vangen.

Noe er «finere» enn andre ting
 – Hvordan rangerer helsevesenet 
kvinners sykdommer og lidelser, lød 
spørsmålet til professor Dag Album, 
Institutt for sosiologi og samfunns-
geografi, UiO.
 Han har tidligere snakket om: Finnes 
det skjulte agendaer eller skjulte 
prioriteringer.
 Han viste til at noen sykdommer har 
et stigma, som psykiske sykdommer, 
sykdommer uten bestemte årsaker og 
selvpåførte sykdommer.
 Sykdommer som krever akutt handling 
og gjerne bruk av høyteknologisk utstyr 
er knyttet til prestisje.
 Det er litt sånn med sykdommer som 
med vesker og klær, noen «merker» er 

«finere» enn andre. Vi vet alle hvilke det 
er, og sånn er det bare.
 – Alle vet av nyresvikt er «finere» enn 
leddgikt, sa han.
 Sykdommer har prestisje. Og da har 
man har flere forskere, mer penger og 
flere behandlingstilbud. 
 Felles oppfatninger ligger bak prestisje 
og det er slik det er. Alle ser det sånn.
 – Sykdommer med høy prestisje er 
hjerte infarkt, hjerneinfarkt, leukemi, 
hjerne svulst, testikkelkreft og lunge-
emboli. Jo høyere i kroppen, jo bedre. 
Ned erst finner vi fibromyalgi og ME og 
psykiske lidelser. Skrumplever er og 
så langt nede, da den oppfattes som 
selv påført av skammelig opptreden, sa 
professoren.
 Prestisje er knyttet mer opp til syk-
dommens karakter enn kjønn. For eks-
empel er testikkelkreft mindre ”fint” enn 
kreft i eggstokkene.
 – Det burde vært likhet for alle syk-
dommer i helsevesenet, men slik er det 
ikke, sa Album.

Når sex gjør vondt
Mellom 10-17 % av alle kvinner får en 
smertefull og kronisk smertetilstand i 
vulva, Disse havner mellom to stoler. 
Hud legen stopper der underlivet starter, 
og gyneko logen starter i inngangen 
til skjeden. Det betyr at området med 
kjønns  lepper og klitoris er «ingenmanns-
land». Ved Ullevål sykehus, OUS er det 
opp rettet en Vulva klinikk, og det er 
også en tilknyttet St. Olavs Hospital i 
Trondheim. Begge med sterkt begrens-
ede res surser. I vår nabo land Sverige er 
denne helsetjenesten tilgjengelig over 
hele landet.
 – Mens Parkinson-pasienter og andre 
har et sted og en pasientforening de 
kan gå til, så har ikke disse kvinnene 
det, sa hudlege og postdoktor Anne Lise 

Helgesen ved Vulvaklinikken, OUS.

Stort tabu
Hun tok for seg de forskjellige vulva-
lidelsene fra de som kjennetegnes med 
intens kløe til de der vulva er ”grodd” 
sammen med unntatt et lite hull der urin 
kommer ut. Dette er kvinner som ikke 
orker å ha sex, sykle, sittet eller ha på 
seg truse/bukse.
 – Mange kvinner lider i stillhet, og tør 
ikke å snakke om det. 
 Det har også vært en stor og 
manglende interesse for vulvasyk dom-
mer. Gjelder både fag, og ikke minst 
politikerne, påpekte hun.
 Noen har vondt i hele underlivet, andre 
har vondt kun ved sex. 

Får fortvilte brev
– Vi tar imot kvinner fra hele landet, og 
består av to hudleger, to gynekologer 
og to sykepleiere. 660 pasienter i året, 
og mottar brev fra fortvilte kvinner over 
hele landet. Etter hvert som vårt tilbud 
ble kjent kom vi opp i tre års ventetid. 
Mange har hatt sykdommen i tiår. Men 
vi er en salderingspost som lever med 
nedleggelsesspøkelset over oss ved 
hvert budsjettår. I inneværende år var 
det satt av en 40% stilling, fremholdt 
Helgesen.
 Hun er glad for at man nå får samlet 
informasjon om vulvasykdommene på 
en ny nettside: vulva.no som vil være til 
hjelp for fagfolk og pasienter.

Fysioterapi
Ingrid Næss, fysioterapeut fra 
Mensendick (MSc)Storo, spesialist i 
kvinne helse, var opptatt av om deres 
behandling kan gjøre noe for noen.
Pasienter som har nytte av fysioterapi 
er de som har muskulær vulvodyni, og 
de med de dype bekkensmertene, høyt 

spenningsnivå, eller er plaget med luft, 
eller avførings- eller urinlekkasje.
 – Vi snakker om forventninger til 
behandlingen. Dette er ingen quick fix, 
men noen har en rask bedring, sa Næss.
 Professor i kvinnemedisin, Berit 
Schei NTNU/St. Olav, har en stipendiat, 
Per Kristian Teigen, som er finansiert 
av N.K.S. som skal forske mer på 
vulvalidelser.
 – Vår klinikk er åpen to ganger i 
måneden, sa Schei.
 Hun venter også en økning av hud-
lidelser i vulva etter kreftbehandling, 
som det kan bli vanskelig å behandle.
Schei har prøvd å få med spørsmål om 

vulvalidelser i helseundersøkelser, som 
HUNT, men med det blir ikke tillatt.
 – 16% av spurte pasienter på gyneko-
logisk poliklinikk om svarte at de hadde 
hatt smerter i underlivet. Vi har ikke 
midler, men vi har mange entusiastiske 
personer som vil jobbe på vulvateamet 
ved St. Olav Trondheim. Men vi får ikke 
lov til å ta henvisning fra primærlegene, 
opplyste professor Schei.
 Hun er bekymret for de eldre kvinnene.
 – Hos eldre kvinner stopper man å ta 
celleprøver etter 70 år, og jeg mistenker 
at fastlegene ikke foretar gynekologiske 
undersøkelser av pasientene når de er 
over den alderen, sa bemerket Schei.

Blodig alvor
20 % av kvinner lever med endome-
tri ose eller adenomyose, og noen har 
begge deler. Dette er de glemte kvinne-
sykdommene. Kort oppsummert er 
det livmor slimhinner som sitter uten-
for liv moren, og kan føre til sammen-
voksinger av tarmer, infertilitet eller 
svangerskapsforgiftning.
 – En av ti kvinner har endometriose, og 
to av ti har adenomyose. Noen har begge 
deler, opplyste doktorgradsstipendiat og 
gynekolog, Tina Tellum.
 Hun la til at mens kun 1 av 20 kvinner 
har diabetes, har 20 % alle kvinner disse 
glemte sykdommene. 

- Mens pasienter med Parkinson har et sted å gå til, har ikke disse kvinnene det, sa hudlege og postdoktor Anne Lise Helgesen ved Vulvaklinikken ved OUS.

K V I N N E H E L S E

6 FREDRIKKE   NR. 1 / 19  FREDRIKKE   NR. 1 / 19 7



- Vi har et landslag i fotball, og så har vi ett kvinnelandslag i fotball...  
påpekte professor Johanne Sundby. 

Kvinner opplever at problemene deres blir trivialisert i møte med helsepersonell. Årsaker er at det 
fortsatt er store medisinske kunnskapshull når det kommer til kvinners helse.

 – Endometriose kan oppføre seg 
som kreft, den kan vokse inn over alt 
og respekterer ikke grenser mellom 
organer og fører med seg mye smerter 
og blødninger. Noen har få flekker og 
plages ikke, mens andre kan ha store 
sammen voksninger uten plager. Dette 
er et mysterium vi ikke har svar på. Hva 
gjør en feil plassert livmor slimhinne? Jo, 
den lager beten nelse som fører kraftige 
blød ninger og samleie smerter, irrita-

Et landslag i fotball
Professor Johanne Sundby sitt foredrag 
omhandlet temaet: Hvorfor er medisinen 
så motstandsdyktig mot spørsmål om 
kjønn?
 – Ofte settes kvinne – kjønn på et helse -
fenomen når det er negativt. Vi vet at 
kvinner gjennom snittlig lever lenger enn 
menn. Kvinner har færre ulykker, begår 
sjeldnere selv mord, er mindre volde lige 
og får senere hjerte infarkt. Kvinner spiser 
sun nere og opp søker lege på en bedre 
måte, opplyste Sundby. Når det gjelder 
kjønns forskjeller i helsen til menn og 
kvinner handler det om hormoner, kromo-
somer, ana tomi og fysio logi.
 – Det handler om de rollene vi inntar 

i dagliglivet. Hvordan vi reagerer på 
ytre stress og indre press. Forskjellene 
handler om økonomi, og hva slags 
forhold vi har til arbeidsliv, trygd og 
sykmeldinger. Kvinner har ofte trøste og 
bære yrker, sa Sundby.
 Hun synes også at det sier mye om 
kjønn at Norge har et landslag i fotball,  
og så har vi et kvinnelandslag i fotball …  
Seminaret var fullt med fag folk, noen få 
menn og flest kvinner, det sier sitt om 
interessen bemerket møteleder Swärd 
som avsluttet seminaret med at Sanitets-
kvinnene vil fortsette med å sette slike 
sykdommer og lidelser på dagsorden og 
bryte taushet slik vi tradisjonelt gjør. 

ting oppleves som mer smertefullt. Det er 
gitt antidepressiva, da det kan ta noe av 
smertene. Noen synes at omkostningen 
ved anti  depres siva er for stor. For noen 
kan trening hjelpe på smerte, men for 
mye trening får man mer vondt. Andre 
metoder er pasient undervisning og 
adferds  kontroll der pasientene lærer 
seg smerte  teknik ker. Effekten er liten, 
og den ved  varer ikke. Bekjempe stress 
kan hjelpe. Pasienten er forskjellige så de 
må finne sin egen måte, men det er håp, 
sa professor Mengshoel, som har tro på 
en pasient-konsentrert healings  modell. 
Helse  prosjektet hun leder ved N.K.S. sitt 
Reumatiisme  sykehus på Lillehammer, er 
støttet av ExtraStiftelsen gjennom N.K.S. 

sjon i urin veiene og bekken smerter. 
Noen kvinner har komplika sjoner som 
infertilitet, og anemi. Vi har ser også en 
økt risiko for spontan abort og svanger-
skaps forgiftning, prematur fødsel og 
veksthemning av fosteret, sa Tellum.

Trivialiseres
Kvinner som har endometriose eller 
adenomyose har oftere migrene, mer 
depresjon, kronisk utmattelse, irritabel 

tarm, autoimmune sykdommer, og 
skjelettplager. 
 Dette er disse symptomene som man 
finner igjen i lavstatus sykdommen som 
ikke er så ”fine” som nyresvikt,
 – Endometriose blir ofte trivialisert. 
Behandlingen er ofte tilfeldig, sporadisk 
og ufullstendig. De andre symptomene 
blir ikke oppfattet som sykelig av 
folks flest og av noen helsearbeidere. 
Laparoskopi, kikkehullsoperasjon, kan 
påvise endometriose.
 Adenomyose er ikke så lett å se da den 
sitter inne i livmoren. Den kan avsløres 
av MR, eller med innvendig ultralyd som 
er billig og ikke vondt, men som krever et 
godt apparat og gynekolog med erfaring, 
sa Tellum.

Spisskompetanse
Behandling kan gis med hormoner, 
hormonspiral, p-piller eller kunstig 
overgangsalder, eller i verste fall fjerne 
livmoren.
 – Det burde vært et nasjonalt behand-
lings senter som har tverr faglig spiss-
kompetanse. Dette er en pasient gruppe 
som koster samfunnet omlag 13 milliarder 
kroner i året. De er stor forbrukere av 
helse tjenester fordi ingen leger finner ut 
hva som feiler dem, under streket stipend-
iat Tina Tellum, UiO. 

Fibromyalgi
Professor Anne Marit Mengshoel. Ved 
avdeling for helsefag Institutt for helse 
og samfunn, vil finne svaret på hva som 
kan være til nytte for pasienter med 
fibromyalgi. Foreløpig er ikke svaret 
entydig. Dette er også en pasientgruppe 
som blir møtt av folk som ikke tror på deg, 
og at det handler om å ta seg sammen.
 – Vi har forsket på dette i mange år, og 
vet mye om sykdomsmekanismer. Vi vet at 
endringer i sentralnervesystemet gjør at 
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 – I USA registreres antall operasjoner/
inngrep og bruken av fillers. Men antall 
operasjoner holder seg stabilt, er bruken 
av fillers og Botox økende. En årsak kan 
være at denne prosedyren må gjentas, 
siden den har en tidsavgrenset effekt, 
opplyser Kvalem.
 Hun har studert effekten av kosmetisk 
kirurgi gjort på Colosseum-klinikken av 
kvinner i alderen fra 20 til 60 år.
 – Kvinnene var fornøyde med det de 
hadde gjort, men inngrepet hadde ingen 
innvirkning på livet deres for øvrig. Det 
er litt sånn som å gå til frisøren. Du 
blir pen på håret, og det er det du blir, 
understreker hun.
 En type kosmetisk inngrep som 
er økende er å operere i genitalier/
kjønnsorgan.

gir dårligere livskvalitet

Hun er den her til lands om har forsket 
lengst på temaer knyttet til kroppsbilde, 
og var blant de første som har igangsatt 
forskning på kroppsbilde og kosmetisk 
kirurgi i Norge. 
 Fokus og misnøye over eget utseende 
gir negativ effekt i hverdagen, og tar fra 
oss stunder der vi burde glede oss over 
livet. Livskvalitet er en viktig del av vår 
psykiske helse.
 – Det er lov å være misfornøyde, men 
det er viktig at man ikke lar det ta plass. 
En bør prøve å konsentrere seg på andre 
sider ved seg selv, råder Kvalem.
 Hun advarer kvinner mot å bli for 
opptatt av utseende og kropp.
 – Da gjør man seg selv til objekter, sier 
professoren.

«Lykkelig» og uvitende
– Utseendet har høy sosial verdi. Opp 
gjennom historien i kunsten og littera-
turen har det alltid vært fokus på et 
kvinne ideal. Rubens engler var lubne. 
På 1920-tallet skulle man være tynn, 
og så kom Marilyn Monroe, og deretter 
skulle kvinner være tynne igjen. Det går 

– Etter hvert som vi blir eldre, og vi er opptatt  
av viktigere ting, blir vi også mer fornøyd  
med kroppen vår. Negativs fokus på seg selv  
kan gi dårligere livskvalitet, sier professor  
Ingela Lundin Kvalem. (FOTO: Ola Gamst Sæther)

Studier viser at inngrep ikke påvirker livet for øvrig.

 – Det at mange kvinner nå barberer 
underlivet og større tilgjengelighet av 
porno på nettet gjør at det er lettere å 
se hvordan andre kvinner ser ut nedentil. 
Dette tror man er viktige årsaker til at 
en del kvinner ønsker å operere de indre 
skam leppene slik at de blir mindre trass 
at deres underliv har et normalt utse-
ende, sier Kvalem.

Usunt
– Å være misfornøyd med seg selv er ikke 
sunt. Vi kvinner er flinke til å rakke ned 
på oss selv. Når flere kvinner samles er 
det ingen som sier at de er fornøyde med 
seg selv. Ser vi bilder av oss, bemerker vi 
størrelsen på rompa eller noe annet ved 
utseendet vi ikke er fornøyd med. Mens 
mannen i større grad vurderer kroppen 

– Allerede i 8-9 års alderen utvikler jenter 
den voksne måten å se kroppen sin på. Med 
et kritisk blikk. Dette er kjønnsbetinget, sier 
professor i psykologi Ingela Lundin Kvalem 
ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

sin utfra funksjon. Det finnes også press 
blant gutta, fremholder Kvalem.
 Hun legger til at for mye fokus på eget 
utseende kan få negative konsekvenser i 
parforholdet og i jobben.
 – Det kan påvirke sex-livet, og måten 
du for eksempel løses forskjellige opp-
gaver på. Tenker man hele tiden på utse-
endet, så mister du evnen til å fokusere, 
sier professor Kvalem.
 Hun viser til at det finnes selvhjelps-
bøker og at det også er utviklet skole-
program som brukes i barneskolen i flere 
land (men ikke i Norge).
 – Skoleelevene lærer tidlig å tenke og 
være kritisk til det de ser i media, og 
hvordan bilder blir manipulerte, avslutter 
professor Ingela Lundin Kvalem.

i bølger, men tidligere hadde man ikke 
så mange muligheter å sammenligne 
seg med andre på. Du kunne være den 
peneste jenta i bygda. Det fantes ikke 
sosiale medier som viste hvordan andre 
jenter så ut. Det var heller ikke bilder av 
uoppnåelige kvinneidealer fordi modellen 
var pyntet på i fotoshop, fremholder 
Kvalem.
 At kvinner er misfornøyde med egen 
kropp er såpass utbredt at fagfolk bruker 
begrepet «normativt misnøye». Det vil si 
at misnøye med egen kropp er så vanlig 
at man blir overrasket hvis en kvinne sier 
at hun er fornøyd med sin kropp . 
 – Hos unge jenter er kroppsmisnøye 
en risikofaktor for usunn diett og som 
i verste fall ender opp med en spise-
forstyrrelse advarer Kvalem.

Botox og fillers og intimkirurgi
Det finnes ikke norske tall på hvor mange 
som legger seg under kniven for å få 
fikset kroppen. Men firmaer som tilbyr 
fillers og botox er en bransje i sterk 
vekst.

Mestring og trivsel
Psykisk helse benyttes som et overordnet begrep og omfatter alt fra god psykiske helse og livskvalitet  
til psykiske plager og lidelser. 

Det omfatter også hele bredden fra tiltak på feltet fra helsefremming og forebygging til behandling og rehabilitering.
 Livskvalitet omfatter positive følelser som glede, vitalitet, tilfredshet, trygghet, tilhørighet, mestring og engasje-
ment. Opplevelse av livskvalitet legger grunnlaget for gode familierelasjoner, oppvekstkår, funksjon i arbeidslivet og 
bedre helse.
 Det er ingen holdepunkter for at utbredelsen av psykiske lidelser øker i den voksne befolkningen, og jevnt over 
har vi en god livskvalitet. Men det er knyttet bekymringer til økningen i andelen unge jenter som rapporterer et høyt 
nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for disse. Slik lyder rapport om Psykisk Helse 2018. Den er 
utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som ønsket en oppdatering av rapport 2009:8.
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Kroppskam og Fat Talk



– Min mor er min 
viktigste rollemodell, 
og av henne lærte 
jeg å ta vare på 
helsen min, sa Oslos 
varaordfører, Kamzy 
Gunaratnam.

Hun understreket hvor viktig det er å gå 
til helseundersøkelser, samt å ta vaksiner.
 – Vi minoritetskvinner er mer utsatt for 
å få kreft, påpekte Oslos varaordfører
Hun oppmuntret minoritetskvinner til 
brukermedvirkning av helsetjenestene.
 – Ved å møte opp å en slik dag var 
helserollemodeller for andre minoritets-
kvinner, sa Oslos varaordfører.

Alle har en helse
– Vi er veldig glade for at politikere også 

er opptatt av denne problemstillingen. 
Norske Kvinners Sanitetsforening er ikke 
bare en kvinneorganisasjon, vi er også 
en helseorganisasjon. Derfor er det viktig 
for oss å se på alle kvinner som bor i 
Norge, og være sikre på at alle får et godt 
helse tilbud. I år fokuserer vi på kreft i 
liv mor halsen, sa general sekretær Grete 
Herlofson.
 I fjor var det diabetes som sto i fokus.

Sjekk deg!
I samarbeid med Oslo Røde Kors, Bydels-
mødrene, Kreftforeningen, Gynkreft foren-
ingen, Folkehelseinstituttet, Liv morhals -
programmet, Oslo universitets  sykehus 
ble det satt fokus på livmorhals kreft på 
Stella-senteret (Kvinne senteret til Oslo 
Røde kors).
 I til legg deltok også Sex og Samfunn, 
Oslo jord mor og kvinne senter, samt 
helse stasjonene: Grorud, Søndre 
Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo.
 – Det er viktig å sjekke seg, selv om 
man føler seg frisk, sa Herlofson.
 Fordi HPV-viruset som kan forårsake 
livmorhalskreft, er symptomfri i kroppen 
din, helt til den har utviklet seg til kreft.

Familieplanlegging
På timeplanen for kvinnehelsedagen sto 
også informasjon om familieplanlegging. 
Kreftforeningen hadde med bryster i 
gummi som brukes for å vise hvordan en 
kan kjenne og føle etter kuler i brystet.
Dagen ble delt opp i flere bolker, med 
fore drag på somali, engelsk og arabisk og 
workshop. I pausene fikk kvinnene gratis 
time hos jordmor.

Bekymra mødre
Wurud Al Haj Kardoch fra Syria er små-
barns mor til tre, med minstemann på ni 
måneder.
 – Jeg har kommet hit for å få viktig 
infor  masjon om livmorhalskreft, og jeg 
vil vite mer om dette med å ta celleprøve, 
fortalte hun.
 Kardoch var en av bortimot 40 kvinner 
som brukte tirs dagen på kvinne helse-
dagen i Stellasenteret.
 Lege Friha Aftab opplevde stor interes-
se fra salen da hun holdt foredrag om hva 
kreft i livmorhalsen er, og hvordan man 
kan forebygge. Hun oppfordret alle som 
var mødre om å tillate at døtrene tar den 
når de får til budet om det i regi av skolen.

sammen med lokal befolkningen, er svært 
engasjerte og har skap et unikt sam-
arbeid på tvers av flere virksomheter, 
organisa sjoner og tiltak som har ført til 
solide integrerings aktiviteter med god 
kvalitet og høy gjennom førings evne. 
Aktivitetene har skapt gode relasjoner, 
samtaler, glede og minner for livet mellom 
sanitetskvinnene og minoritetskvinnene.

Natur og kultur
– Det har bidratt til rike natur- og kultur-
opplevelser, gitt språktrening og de faste 
aktivitetene er en arena for tilhørighet 
og trygghet som er svært viktig for 
kvinnene på asylmottak. Et eksempel 
er strikkekafeene/kvinnekafeene, dette 
er en arena der minoritetskvinnene kan 
slappe av i samvær med andre kvinner. 
Et sted det er trygt å diskutere viktige 

Sanitetsforeninger lager kjærkomne aktiviteter og møteplasser for barn og kvinner ved asylmottak. Her i Ulsteinvik møttes de 
og bandt nydelige vinterkranser, mens praten gikk.

Aktive dager gir bedre liv
I Ulsteinvik brukes minoritetskvinner som ressurspersoner 
når foreningen har tiltak på asylmottak.

– Språkvenngruppa har utvikla seg til å 
bli ei kvinnegruppe der fellesskap og det 
være en ressurs for hverandre er i fokus. 
På den måten er de en ressurs for andre 
kvinner som bor på et asylmottak eller 
nyankomne flyktninger.
 Samtidig får de deltatt aktivt i 
N.K.S. og lærer viktige demokratiske 
prinsipp i samfunnet vårt, sier leder for 
Språkvenn-gruppa, Lena Løseth, Ulstein 
sanitetsforening.
 Sanitetsforeningene rundt om landet 
har et stort og viktig engasjement for 
kvinner på asylmottak.

Gode møter
Aktivitetene skaper et nettverk mellom 
sanitetskvinnene, lokalbefolkningen, 
de bosatte og beboere på mottaket, 
barn som voksne. Sanitetskvinnene, 

temaer og dele kunnskap, erfaringer og 
ikke minst lufte følelser, sier fagrådgiver 
Beate Østengen.
 Hun legger til at foreningene sier at de 
gjerne skulle gjort mer for beboerne på 
mottak dersom nedleggelsene ikke fant 
sted.
 – De synes dette er bekymringsfullt 
og vil gjerne gjøre noe for de som blir 
bosatt i deres kommune. Økonomi er det 
største hinderet for de bosatte til å delta 
i samfunnet, fremholder Østengen.
 Sanitetsforeninger har sørget for 
gode og trygge aktiviteter på følgende 
statlige mottak: Alstahaug, Larvik, Søre 
Sunnmøre mottak, Drevsjø statlige 
mottak, Sana Lillesand, Leira og 
Solbakken asylmottak.

Viktig helsedag for

minoritetskvinner

(Fv): Avdelingsleder dialog og mangfold Merethe Skaug Sørensen, Røde Kors, generalsekretær Grete Herlofson, varaordfører Kamzy Gunaratnam 
og daglig leder Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.
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12 FREDRIKKE   NR. 1 / 19  FREDRIKKE   NR. 1 / 19 13



Min mathistorie handler om retten 
til fullgod mat og ernæring på syke -
hjem, og er et samarbeids prosjekt 
mellom FIAN Norge – (FIAN er en 
uavhengig inter nasjonal menneske-
rettighetsorganisasjon) og Sanitets-
kvinnene. Prosjektet er finansiert av 
ExtraStiftelsen.
– Før levde vi sirka syv år etter at vi 
gikk av med pensjon. I dag lever man i 
24 år. Mat er viktig for helsa. N.K.S. er 

Norges største kvinne organisasjon, 
med formål om å fremme kvinners 

helse og livsvilkår. Med vårt 
sterke engasjement for eldre og 

ernæring er Sanitetskvinnene 

På FNs internasjonale dag for menneske-
rettigheter lanserte Sanitetskvinnene og 
FIAN rapporten Min mathistorie, der tre 
sykehjemsbeboere forteller hva de synes om 
maten de får servert. Helt ærlig – uten pynt.

Hvis eldre selv kunne velge
De eldre etterlyser sunn og vellaget mat, 
som ser inn bydende ut. 
 – Maten gir kraft til å leve og vi trenger 
vitaminer og mineraler. Jeg liker pasta, 
men det er lettlaget mat som ikke 
inne holder nok næring. Jeg spiser om 
kvelden selv om jeg ikke er sulten, slik at 
jeg klarer å holde meg i de tolv timene 
det går til neste gang jeg får mat, for-
talte Arild (89).
 Både han og de andre eldre som deler 
sine mathistorier, som også vises i 
sosiale medier, har bak seg et liv der de 
har vært opptatt av god mat. Foruten 
manglende smak og utseende på maten, 
er de også bekymret for alt matsvinnet 
de er vitne til på sykehjemmet. 
 – Nå er jeg med i et råd der jeg bor, og 
har sagt ifra det jeg mener om maten. 
Den har fortsatt et potensiale til å bli 
bedre. Blant annet vil vi ha mere grønn-
saker, fastslo 85-åringen.

Eldre har rett på sunn mat
– Eldre kan ha helseproblemer som gjør 
det vanskelig å spise, og det kan være 
medisiner som virker inn på appetitten. 
Dette setter ekstra krav til maten som 
kan serveres, da det er behov for kompe-
tanse og kunnskap, sa Liv Elin Torheim, 
professor ved OsloMet og leder av Nasjo-
nalt råd for ernæring. Hun påpekte at mat 
også er medisin.

Ros fra byrådet
Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, 
Tone Tellevik Dahl (Ap) roste rapporten 
for at den lot de eldre få lov til å ha en 
sterk stemme.
 – Også eldre skal få være sjef i eget liv. 

Mennesker forandrer seg ikke bare fordi 
de kommer på et sykehjem, og mange av 
dem har vært opptatt av et sunt kosthold 
gjennom hele livet. Syke hjemmet er 
det siste hjemmet de har. Til gang på 
ernærings rik mat er en men neske-
rettighet, understreket Tellevik Dahl.

Mathistorier fra sykehjem

F.v: Generalsekretær Grete Herlofson,  
Marit Erdal (FIAN) og Arild. – Nå er jeg med i et 
råd der jeg bor, og har sagt ifra det jeg mener 
om maten. Den har fortsatt et potensiale til å 
bli bedre. Blant annet vil vi ha mere grønnsaker, 
fastslo 85-åringen.

Eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), 
roste initiativet og forsikret at Arbeiderpartiet 
også er opptatt av at elder på byens sykehjem 
skal ha sunn og velsmakende mat.

Flere av N.K.S. sine institusjoner er kjent for hjemmelaget og god mat.  
     På NKS Olaviken tryller Ronny Olsen frem lekre brødskiver til frokost.

på Olaviken er han leder av Kost- og 
ernæringsforbudet, avdeling Hordaland.
 – Det ble laget god mat på sykehuset 
før jeg kom dit. Blant anne var de kjent 
for sin hjemmelagde fiskeboller. Jeg har 
bare tatt det et skritt videre, sier han.
Å lage mer selv betyr større innkjøp og 
lavere kostpris, så det er ikke dyrere enn 
å lage mat fra bunnen av.
 – Det vi ikke gjør selv, da det ikke er 
noen hensikt er å skrelle løk og grønn-
saker, sier Ronny Nilsen.
 Han har også utviklet mat som ser 
ut som mat for pasientgrupper som 
ikke kan spise vanlige mat pga nedsatt 
svelgerefleks.
 – Vi har pasienter med Huntington og 
de får ofte smoothies og most mat. Jeg 
synes det er viktig at når de får moste 
grønnsaker så prøver vi å få til det 
opprin nelige utseendet på grønnsaken, 
fremholder Nilsen.

Feilernærte og underernærte
Av landets 41 000 sykehjemsbeboere er 
opptil 60 % feil- og underernærte er står 
i fare for å bli det. En av tre elder som er 
risikosonen har ikke fått utarbeidet en 
ernæringsplan. 
 Tilbudet som eldre mottar preges 
altfor ofte av tilfeldigheter. Det er sjelden 
de eldre er med når menyer og planer 
skal lages, eller at eldre brukes som 
kilder til å kartlegge situasjonen på 
norske sykehjem.
 Som en av beboerne selv sier: «Når 
byrådspolitikerne kommer på besøk og 
spør oss om vi likte lunsjen, da svarer vi 
alle i kor ja. Det er ingen som vil klage. 
Men får du de på tomannshånd sier de 
meningen sin.»

en naturlig og viktig samarbeidspartner 
i dette prosjektet. FIAN arbeider både 
nasjonalt og internasjonalt for å fremme 
folks rett til fullgod mat og ernæring, 
sa general sekretær Grete Herlofson, 
og under streket at ved N.K.S. egne 
institusjoner som NKS Olaviken, så lages 
maten fra bunnen av.

Godt og hjemmelaget
Allerede under frokostserveringen 
avslører kokken, Ronny Nilsen, at han 
er over gjennomsnittlig er opptatt 
av at maten skal være sunn og god. I 
tillegg skal den ha et appetittvekkende 
utseende. Når han ikke er bak grytene 
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Etter at nurket er født vil magen etter 
hvert «dra» seg sammen og bli omtrent 
som den var. Men ikke for alle. For 30 
prosent av de fødende vil magen etter 
ett år fortsatt være delt i «to».

«Mamma-
magen»
Skal forske på

Er det så nøye at magen ikke er perfekt etter 
fødsel, slik at den har en bul eller en kløft rundt 
navlen? Eller kan en magemuskel som ikke 
lukker seg faktisk påvirke rygg og bekken?

– Tilstanden kalles rectus diastase. Og 
hos de kvinnene som har dette så har 
magemuskelen delt seg på hver sin side 
navlen. I dag er det et stort press på 
kropp og utseende blant jenter og unge 
kvinner. Rectus diastase oppleves som et 
kosmetisk problem etter fødsel. I sosiale 
medier er det stort fokus på tilstanden. 
Det mangler ikke råd på hvordan det kan 
forebygges eller trenes vekk, men rådene 
er ikke forankret i forskningsbasert 
kunnskap, sier doktorgradskandidat, 
Sandra Lødeng Gluppe, ved Norges 
idrettshøgskole.
 Foruten det kosmetiske vet man 
faktisk ikke om «mammamagen» også 
kan føre til somatiske tilstander med 
smerter i bekkenledd, ryggen eller 
mageproblemer.
 Det man vet er at gamle råd om hvilke 
mageøvelser som hjelper, faktisk ikke 
hjelper. Eller gjør de det likevel?

Fire studier
Sandra Lødeng Gluppe ønsker å finne 
svarene på flere ubesvarte spørsmål 
knyttet til «mammamagen».
 – Mitt doktorgradsarbeid inneholder 
fire studier. Første delen er å få tak 
i 600 førstegangsfødende kvinner 
som fikk barn for seks måneder siden. 
Rekrutteringen skjer gjennom helse-

stasjonene i Oslo og Akershus, når 
kvinnene er på seksmåneders-kontroll 
med barnet. For å få et innblikk i temaet 
ønsker jeg å undersøke hvordan kvinner 
opplever sin helse, mage- og fysiske 
aktivitetsnivå. Jeg vil sammenligne 
kvinner med og uten delte magemuskler, 
opplyser Lødeng Gluppe.

Eksperiment
I studiet nr. 2 er det klart for å 
eksperimentere litt.
 – I denne fasen skal vi se på ulike 
typer mageøvelser. Hos noen kvinner 
er avstanden i de delte magemuskelene 
ganske stor, og hos andre er den mindre. 
Vi skal teste ut ulike øvelser ogmåle med 
ultralyd for å finne ut hva som har mest 
effekt for å føre magemusklene sammen, 
forklarer hun.
 Hennes veileder er professor Kari Bø, 
som med teorier fra 90-tallets forskning 
ikke anbefalte at kvinner med delt 
magemuskel å ta sit-ups, men heller å 
trene med øvelser som går på å «suge» 
navlen innover
 – Bø har nå gjort en rekke studier som 
viser at dette ikke nødvendigvis er riktig. 
Faktisk har studiene vist at musklene 
går sammen når man gjør sit-ups og fra 
hverandre ved inndragning, fremholder 
Lødeng Gluppe.

Reelle plager
I den tredje delen av prosjektet skal 
Lødeng Gluppe og Bø undersøke om 
kvinner med delte magemuskler har mer 
plager i rygg og bekken enn kvinner uten 
rectus diastase, altså om dette er mer 
enn et kosmetisk problem, sammenlignet 
med en mage som ikke ser «perfekt» 
ut når en ser bildene på Instagram eller 
andre sosiale medier.
 – Videre skal muskelstyrke og for-
skjel lene i mangemuskelstyrke måles. 
Hva karakteriserer de kvinne som har 
smerter eller svekket muskelstyrke,  
sier hun.

Trening
Doktorgradsarbeidet avsluttes med 
et randomisert kontrollert studie som 
skal se på effekten av et tre måneders 
treningsprogram. Her skal avstanden 
mellom de to magemusklene måles 
før og etter treningsopplegget er 
gjennomført. 
 – Også har vi en kontrollgruppe. 
Disse kvinnene skal ikke trene. Så skal 
vi sammenligne målingene på de to 
gruppene, sier Lødeng Gluppe. 

F O R S K N I N G
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Klare for N.Y. Som Norges største kvinneorganisasjon er Sanitetskvinnene en viktig stemme også på internasjonale arenaer der kvinners helse 
og livsvilkår står på dagsorden.

Hun legger til at selv i Norge som er 
ett av verdens mest likestilte land, der 
velferdsstaten er godt utbygd, så har 
vi utfordringer med sårbare grupper 
med kvinner som faller utenfor velferds-
systemet.
 – Det er kvinner som ikke kjenner sine 
rettigheter, som mangler helse kunn skap 
og de har også lav helse informasjons-
forståelse. Vi vet at minoritets kvinner 
utgjør en slik sårbar gruppe, fremholder 
Herlofson.

Holder eget arrangement
Sanitetskvinnene har i 123 år utviklet 
helse- og velferdstjenester for hele 
befolkningen.
 – Vi arrangerer et eget side-event i 
samarbeid med UN Women, representan-
ter for Stortinget og likestillings- og 
diskrimineringsombudet. Dette skjer 
også i samarbeid med Etiopiske Kvinners 
Sanitets forening (WHAE). Et u-land har 
andre utfordringer enn et i-land som 
Norge, men det er også noen likhetstrekk, 
sier generalsekretær Grete Herlofson.

For 63. gang
Årets CSW (Commission on the Status of 
Women) er den 63. i rekken, og starter 
mandag 11. mars. Representanter fra alle 
land som er medlem av FN, med politikere 
på ulike nivåer, og frivillige organisasjoner 
og fagforeninger, møtes for å ta for seg alle 
sider av kvinners deltakelse i samfunnet.
 I 1979 vant kvinnebevegelsen fram med 
en av sine kampsaker, og FNs kvinne-
konvensjon ble vedtatt av FNs general-
forsamling. Den baserte seg på FNs 
erklær ing om kvinners rettigheter som 
ble ved tatt tolv år tidligere.

Den vanskeligste FN konvensjonen
Kvinnekonvensjonen skal sikre at kvinner 
har de samme rettigheter som menn. 
Alle medlemslandene som har ratifisert 
konvensjonen har forpliktet seg til å be-
skyt te kvinner mot diskriminering, og 
sikre sivile og sosiale rettigheter, samt 
økonomiske og politiske rettigheter.
Siden likestilling oppfattes veldig for-
skjel  lig i ulike deler av verden, også i 
Europa, er Kvinnekonvensjonen en av de 
mest problematiske av FNs menneske-
rettighetskonvensjoner.

Krever likt helsetilbud til alle kvinner

– Under FNs Kvinne-
kommisjon i N.Y. 

setter N.K.S. fokus 
på retten til sosiale 

tjenester, som er årets 
hoved tema, opplyser 

general sekretær 
Grete Herlofson.

S A M F U N N
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200,–
VERDISJEKK

FRI FRAKT 

+

KODE: 0692

Personlig veiledning om størrelser og bestillinger:  37 25 16 00Flere tilbud på www.ateliergs.no E-post: kundeservice@ateliergs.no

1 Bluse med kledelig krage og knappestolpe. 
Klassisk bluse med 3/4-lange ermer med pene 
mansjetter og knapp. Den avrundede falden 
med splitter i sidene er prikken over i-en. Lett-
stelt kvalitet – krøller ikke og skal ikke strykes. 
Lengde ca. 71 cm i str. 46, ca. 67 cm i str. 23.
100% polyester;  
Maskinvask

7977-808 flerf.-mønstret 7980-608 fersken 

7981-709 marine 7982-808 lyseblå 

7311-301 hvit

N-størrelser K-størrelser 
38, 40, 42, 44, 46 19, 20, 21, 22, 23  399,- 
48, 50, 52, 54 24, 25                                    449,-

2  Bukse i  
ribbestoff,  
mørkeblå

 279,–

1  Bluse

fra  399,–

3 sølvgra

koksgrå

kremhvit

mørkeblå

jeansblå

sand

taupe

sort

marine lyseblå

hvit
fersken

N
NORMAL-

STØRRELSER

K
KORT-

STØRRELSER

Normalstørrelser 

For deg på  
1,65 m og over

Kortstørrelser 

For deg   
til 1,65 m

Finn din individuelle passform

2 Bukse i ribbestoff – alle størrelser 
samme pris! Kvalitet til hverdagsbruk. Dette 
slitesterke materialet er mykt, det krøller så å si 
ikke og holder fasongen godt. Med bekvem hel 
stretchlinning og figurvennlige nedsydde biser 
på buksebena. Fotvidde ca. 42 cm. Med rette 
bukse ben. 
100% polyester; 
Maskinvask 

1698-395 sand 1700-490 jeansblå  

1703-593 kremhvit 1706-094 sort 
1707-193 sølvgrå 1708-693 taupe 

5653-993 koksgrå 6323-593 mørkeblå

N-størrelser K-størrelser EK-størrelser  
38, 40, 42,  19, 20, 21,  195, 205, 215  
44, 46, 48,  22, 23, 24,   225, 235, 245  

50, 52, 54,  25, 26 255, 265,  279,–

101 cm 95 cm 91 cm 

1,65 m  
eller over

1,64 m  
eller under

1,65 m  
eller over

fra 1,57 m 
til 1,64 m

under 1,57 m

1 Bluse

flerf.-mønstret

marine

fersken

hvit

lyseblå

sand

jeansblå

koksgrå

sølvgrå

kremhvit  

sort 

taupe

mørkeblå 

7977-808

7981-709 

7980-608

7311-301

7982-808 

1698-395

1700-490 

5653-993 

1707-193 

1703-593

1706-094

1708-693 

6323-593

38        40

42        44

46

38        40

42        44

46

48        50

52        54

48        50

52        54

atelier
gyldne
snittet

KVALITETS- 
GARANTI  
5 år

Fri frakt og fri retur

 VELG FARGE, STØRRELSE OG PASSFORM

Størrelse
(38 til 54)

Artikkel Passform Antall Pris

399,–

449,–

279,–

Min kampanjekode: 0692

For- og etternavn

Gate/vei

Postnummer/-sted

Mobilnummer/e-postadresse

Dato Underskrift med for- og etternavn

Jeg bestiller nedenstående varer iht. gjeldende kjøpsbetingelser.  
For fullstendige kjøpsbetingelser og informasjon om håndtering  
av personopplysninger, se www.ateliergs.no. Minste ordreverdi: 500 kr.

2 Bukse

K
KORT-

STØRRELSER

K
KORT-

STØRRELSER

N
NORMAL-

STØRR ELSER

N
NORMAL-

STØRRELSER

EK
EKSTRA-

KORT-
STØRRELSER

PRIORITAIRE

 1:a-klassbrev

IBRS/CCRI NO: 20631739

REPLY PAID/REPONSE PAYEE

SWEDEN/SUEDE

Atelier Gyldne Snittet AS

SE-258 00 Helsingborg

SWEDEN

NO STAMP REQUIRED

Riv av her



ELSE KÅSS FURUSETH  FØDT: 18 . JULI 1980  SIVILSTATUS: SINGEL  AKTUELL: FREDRIKKEPRISVINNER

Kaffe?
– Vil dere ha kaffe, spør hun når hun 
tar imot oss i lokalene til produksjons-
selskapet Feelgood Scene Film og TV, 
som ligger et stein kast fra Akers elva. 
Hun er som du ser henne på TV, ujålete, 
jordnær og morsom. 
 – Jeg stiller opp usminket - med et litt 
sånn mandagsansikt selv om det er tirs-
dag, for å bremse kroppspresset, neida 
– jeg bare klarer ikke å sminke meg uten 
å se ut som en nisse, får håpe det blir en 
trend i 2020, sier hun.
 Vi tenker i vårt stille sinn at nå skal vi 
snakke om den usminka delen av livet, 
og fotografen synes hun ser kul ut. Elses 
åpenhet gjør at man kan gå rett på sak, 
og droppe småpraten.
 – Jeg var elleve år gammel da moren 
min tok selvmord. Det var aldri noe tema 
at dette skulle holdes hemmelig. Pappa 
lærte med at det blir ikke verre av at 
man snakker om det. Det må være opptil 
hver enkelt hvor åpen en vil være og 
hvor mye en vil fortelle av gangen, for 
min del handler det om å ha litt færre 
hemmeligheter, sier Else, og legger til at 
alle takler sorg forskjell og at det ikke 
finnes noen fasit på hva som er riktig. 
 – Men jeg tror folk er veldig redde for å 
bry andre, legger hun til.

«Alle» brydde seg
Ett år etter at moren døde lå det hjemme -
bakte pizzahorn i familiens fryser.
 – Jeg visste at vi ikke hadde bakt, og 
tror nok at det var kona til rektoren på 
skolen hadde gjort det. Naboer brydde seg 
og viste omsorg. Folk stilte opp. Det var 
datteren til mammas bestevenninne som 
(prøvde) å lære meg hvordan jeg skulle 

Hele Norges Else
38-åringen, som ifølge seg selv, har vokst 
opp like ved togskinnene på Jessheim, er 
en av Norges mest profilerte komikere, 
godt kjent fra en rekke opp tred ener 
og TV / radio programmer. Hennes to 
teaterforestillinger, ”Gratulerer” og 
”Kondolerer”, der hun har tatt for seg 
tabu belagte områder, har trukket fulle 

hus. Psykisk helse og spesielt selv mord 
er fortsatt to store tabuer. Hennes 

brutalt ærlige til nærm ing fordi hun 
har opp levd det selv to ganger, å 
miste sine nærmeste i selv mord, gjør 
at henne ikke mindre folke kjær. Da 

hun var elleve år begikk moren selv-
mord på grunn av depresjon. 17 år etter 
valgte også broren å avslutte livet. I et 
liv i offent lige kunne hun lagt et lokk over 
det vonde og vanske lige, men hun valgt å 
bruke sine erfar inger til å gi folk en grunn 
til å leve, selv om livet er ræva noen 
ganger. Og at det faktisk ikke er så farlig.
 Sist Norge hadde en scenekunstner 
som brukte egen historie til å bekjempe 
folks fordommer var Wenche Foss. 
Hennes Tomme liten ble født med Downs 
syndrom. Hun gjorde en stor innsats for å 
åpne folks øyne for utviklings hemmede.
Else Kåss Furuseth bruker sine erfar inger 
for å normal isere psyk iske lid elser, og for 
å normali sere at det heller ikke er så farlig 
at man ikke er lykke lige hele tiden. Du er 
faktisk god nok selv om du er hele ræva. 
 Det er ikke så rart at hele Norge tar 
henne imot med åpne armer. Unntaket var 
når hun stilte seg naken utenfor Slottet.
 – Jeg er ferdig med det nå, det har jeg 
lovet bestemor for lengst, hun skal slippe 
å se barnebarnet i nettoen på nettbrettet 
når alt hun vil er å surfe litt på seher.no, 
forsikrer hun oss.

– Jeg skulle ønske av det var like naturlig å prate om psykisk 
sykdom, som det er å snakke om hjerte- og karsykdommer, 
sier årets Fredrikkeprisvinner, Else Kåss Furuseth.

TEKST: BEATE FRAMDAL   FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN 

På verdensdagen for selvmord inviterte  
Else likeså godt til åpent hus hjemme hos  
seg selv. – Det kom ca 850 gjester, sier hun.

I N T E R VJ U E T
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 I gjennomsnitt velger 530 mennesker 
å ta livet av seg i Norge. Det betyr at 
når dagen i dag er over har nesten to 
men nesker begått selvmord. Tallet er 
dessverre stabilt år etter år. 
 – Jeg tror på åpenhet, jeg tror på det å 
snakke om ting og stigma må utfordres. 
Det blir ikke verre av å snakke om det, 
under streker hun.
 Fagfolk hun har snakket med er enige 
om at åpenhet er en bra ting.

Hos psykolog
Hun har tatt seg selv på ordet. Og invi terer 
leserne til å bli med henne inn til psyko-
logen. I boken ”Else går til psyko log” er 
hun brutalt ærlig, og har tatt med ting som 
ingen visste. Hun er åpen om at hun spiser 
på trass hver kveld, og at hun savner en 
familie, og at hun synes at livet er litt trist.
 – Både min mor og min bror gikk til 
psykolog. Jeg ville finne ut hva som skjer 
hos en psykolog. Sitter han/hun og bare 
jatter med deg, eller blir du pakket inn i et 
pledd av følelser? Men det er fint å opp-
leve at noen tåler å høre på tankene dine 
og at ikke verden går i tusen knas selv om 
du ikke alltid har det tipptopp, jeg fant vel 
ut at følelser ikke er så farlige, sier Else.
 Gjennom boken har Else lært oss noe 
viktig igjen: Sliter du og har det vanske-
lig, snakk med noen om det. Husk: Du er 
ikke alene.

(Trenger du noen å snakke med, snakk 
med fastlegen din eller ring Mental 
Helses hjelpetelefon på 116 123.)

Les mer om Fredrikkeprisen på side 32

For første gang er denne prisen tildelt en 
frivillig organisasjon. May Holen tok imot 
prisen på vegne av Oslo Sanitetsforening.

Ressursvenn fikk gjev pris

For første gang er 
prisen for Samarbeid 
og - samordnings-
prisen for arbeidet 
mot vold i nære 
relasjoner tildelt en 
frivillig organisasjon.  
– Vi er stolte og 
beæret, sa daglig 
leder i Oslo Sanitets-
forening, May Holen.

Prisen ble høytidelig delt ut i Bergen i 
desember av statssekretær i Justis-og 
beredskapsdepartementet, Thor Kleppen 
Sættem.
 – Vi gratulerer! Oslo Sanitetsforening 
tildels Samarbeids- og samordnings-
prisen for prosjektet «Ressursvenn 
– guide til ny giv», der frivillige bistår 
volds utsatte kvinner som trenger støtte  
i en vanskelig tid, sa Sættem da han 
over rakte prisen.
 Han la til at han også håper prisen vil 
kunne gi prosjektet synlighet og bidra  
i prosessen med å gjøre Ressursvenn til 
et nasjonalt tilbud.

Et liv uten vold
I vurderingen av årets kandidater kom 
departementet frem til at prisen burde 
gå til en instans og et tiltak som har 
som målsetting å bistå kvinner som 
trenger en støttespiller etter opphold på 
krisesenter.
 Juryen har lagt vekt på at prosjektet 
tar utgangspunkt i en viktig problem-
stilling: At reetableringsfasen etter et 
bo-opphold på krisesenter for mange 
er en svært vanskelig periode. Mange 
voldsutsatte opplever å stå helt alene 
uten et sosialt nettverk i en veldig sårbar 
fase i livet. Mange flytter tilbake til 
overgriper på grunn av mangel på andre 
alternativer. Videre har prosjektet bidratt 
til bedre helse hos voldsutsatte kvinner. 
Det å få muligheten til å starte på nytt, 
skape trygge liv for seg selv og sine 
barn styrker kvinnen til å leve et liv uten 
voldsutøver og på den måten forebygge 
at barn vokser opp med vold i hjemmet. 

Et prosjekt med godt grunnlag
Oslo Sanitetsforening har tett sam-
arbeid med Oslo Krisesenteret i dette 
prosjektet som startet opp i 2016. 
Kompetansen derfra er avgjørende 
for å kvalitetssikre prosjektet og ikke 
minst for å gjøre tjenesten tilgjengelig 
for målgruppen. Oslo Krisesenter har 
et veiledningsansvar både over for 
prosjektkoordinatoren i Oslo Sanitets-
forening og de frivillige ved behov. Det 
er også Oslo Krisesenter som har ansvar 
å finne frem til voldsutsatte kvinner som 
har behov for oppfølging av en frivillig i 
reetableringsfasen. 

I N T E R VJ U E T

sminke meg, og jeg spiste i en periode 
triple mid dager. Jeg tror ikke det bare er 
fordi det er slik folk er på mindre steder, og 
at det er dugnads ånden som gjør at folk 
stepper inn, jeg tror folk er gode på å vise 
om sorg via praktiske ting. Pizza horn må 
ikke undervurderes, sier Else.

Korps er tingen
Selv er hun avhengig av mennesker for 
å trives. Derfor elsker hun det mange 
foreldre hater: nemlig korps.
 – Jeg startet med altsaksofon, der etter 
ble det tenorsaksofon og så baryton-
saksofon, forteller Else.

– Ble du god?
– Nei, jeg mimet i åtte år. Jeg følte at 
det var nok at du stiller opp. De var 
veldig sosialt. Derfor er korps min andre 
kampsak, fordi her er det plass til alle, 
svarer Else.
 Det sosiale er superviktig for 
38-åringen.
 – En personlighetstest jeg har tatt 
viser at jeg kunne jobbet med nesten hva 
som helst, bare jeg har med mennesker å 
gjøre, sier Else.

Med kurs for teateret
Etter ungdomsskolen gikk veien til Lille-
strøm og videregående skole, på linja 
for dans- og drama. Og neste stopp var 
opptaksprøven på Teaterhøgskolen.
 – Jeg prøvde to ganger. Andre gangen 
kom jeg helt frem til annet opptak og 
var sikker på at jeg nå var inne, og jeg 
dro ned til Aker Brygge og brukte alle 
pengene mine på å kjøpe syv cd-er, 
minnes hun.
 Kvinnemonologen, som hun tror hand-
let om kampen mot patriarkatet, holdt 
dessverre ikke til å bli opptatt som elev 
ved Teaterhøgskolen.
 Lite visste hun da at hun en dag skulle 
dra fulle hus på Nationaltheatret, og med 
egne tekster.

Blindern
Hun har studert teatervitenskap på 
Blindern og er utdannet Art Director 

ved Westerdals, som er en av landets 
prestisjetunge skoler innen reklame.
 – Jeg sluttet på Blindern etter to 
år, da jeg så om lag 30 000 fremmede 
mennesker hver dag, sier hun.
 Og den Art Director-utdannelsen ble 
bestått, men egentlig skyldes tittelen 
selvforskyldt skjemafeil.
 – Jeg krysset av i feil rute, jeg skulle 
krysset av for tekstforfatter, forklarer 
hun.

Startet i radio
Første gangen Norge ble kjent med stem -
men fra Jessheim var på P3, med adresse 
Trond heim. Året var 2006. Men det tok 
ikke lang tid før hun ble opp  daget. Det 
skjedde via venne gjengen som kalte seg 

”Bly mandag” og holdt under grunn show 
med samme navn. Dette var forløperen til 
Torsdagskveld fra Nydalen.
 – Vi er fem-seks venner som hadde 
det månedlige revyshowet ”Blymandag” 
siden studietiden. Nå gjør vi det en gang 
i året, målet er å tørre å tulle med alt 
som er ”too soon” og over raske hver-
andre, sier Else.
 Så gikk det slag i slag med egne 
program ”Else”, ”Det er lov å være blid” 
og ”Mandagsklubben”. 

Moro på alvor
For å bidra til mer kunnskap og for å 
sette psykisk helse på dagsorden fikk 
hun grønt lys fra TVNorge til å lage 
en egen program serie om selvmord. 
Programmet som het rett og slett hadde 
tittelen: ”Else om: selvmord”.

 – Prisen bekrefter også at dette er 
et prosjekt som er laget på et solid 
grunnlag, sier daglig leder May Holen.

70 koblinger
Prosjektet Ressursvenn ble etablert på 
våren 2016, og har hittil ført til at rundt 
70 voldutsatte kvinner har fått en frivillig 
Ressursvenn. 
 – Det som er gledelig er at av disse 
kvinnene er det bare en som har flyttet 
tilbake til sin voldelige partner, opplyser 
Holen.
 I disse dager er Oslo Sanitetsforening  
i ferd med å ansette en fast rådgiver. 
Ressurs venn ikke lenger er et pilot-
prosjekt, men skal bli en del av virksom-
heten til foreningen.
 Til høsten skal prosjektet evalueres av 
Norsk institutt for forskning om opp-
vekst, velferd og aldring (NOVA).

Det blir ikke verre av å snakke om det
ELSE KÅSS FURUSETH
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– Årets bevilgninger stadfester at N.K.S. 
er en av de større forskningsaktørene 
innen kvinners helse i Norge, fastslår 
Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver 
Kvinnehelse og forskning.
 Takket være bidrag fra landets 
sanitets foreninger har N.K.S. egne 
midler fordelt på åtte forskningsfond.

Ny gullstandard
N.K.S. har finansiert phd til Therese 
Fostervold Mathisen, Norges Idretts-
høgskole, i 2013-2017 hvor resultatet 
av hennes doktorgradsarbeid er en ny 
behandlingsmetode for kvinner med 
over spisings lidelse og bulimi 
– FAKT. Forkortelsen står 
for fysisk aktivitet og 
kostholds-terapi. 
Før et slikt 
behandlings-

12 millioner
til forskning

Sanitetskvinnene 
gir nesten 12 

millioner kroner til 
nye forsknings-

løp innen syk dom-
mer som oftest 
rammer kvinner. 

Viktige stikkord er 
ny behandling mot 
spise forstyr relser, 

bindevevs syk dommer 
og revmatisme. Å stikke eller ikke stikke er spørsmålet Anna-Birgitta Aga vil ha svar på i behandling av revmatisme.

tilbud kan etableres som et permanent 
tilbud må gjennom før barheten og 
effekten evalueres og testes i klinikk. 
For å få testet dette ut finansierer N.K.S. 
Fostervold Mathisen sitt postdoc.
 – Dette er et viktig arbeid med tanke 
på dem som i dag ikke har et fullgodt 
behandlingstilbud, påpeker Swärd.
 
Bindevevssykdommer
Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) er 
på verdensbasis en av de mest alvorlige 
revmatologiske sykdommene, og har 
også den høyeste kvinneandelen. 

Doktor grads-stipendiat Hilde Haukeland 
ved revmatologisk avdeling ved Oslo 
universitetssykehus, skal se på hvor 
farlig er SLE egentlig for kvinner. Hoved-
veileder Karoline Lerang, som har post.
doc stipend fra ExtraStiftelsen via 
N.K.S. ser i dag på forekomst av SLE, 
dødelighet, forekomst av kreft og hjerte- 
og kar sykdom.
 – Dette doktorgradsarbeidet er i tråd 
med vår satsing på livmorhalskreft 
og fokus på viktigheten av å ta HPV-
vaksinen. Prosjektet vil gi ytterligere 
kunnskap om hvordan det egentlig 
går med SLE pasientene og omhandler 
gynekologisk kreft, HPV virus og 
reproduk sjon. Prosjektet vil derfor gi 

økt kunnskap om betydningen av HPV 
smitte, og kreftutvikling, som igjen 
kan ha konsekvenser for vaksinering 
og for hyppigheten av screening. 
Finansieringen på 2 040 000 gis over 
Kreftfondet, fremholder Swärd.
Prosjektet baserer seg på verdens 
største kohort/gruppe - pasienter med 
Systemisk Lupus Erytematosus (SLE).
 
Revmatisme
Kortison eller ikke kortison, er stikk-
ordene for et spennende prosjekt som 
skal søke svar på om hvilket medikament 
som gjør at revmatismepasienter kan 
oppnå såkalt «remisjon» i behandlingen. 
Det vil si at sykdommen holdes i sjakk.

 – N.K.S. har hatt revmatisme på 
dags orden siden 1929. Kortison er et 
«gammelt» medikament. Hovedmålet 
med prosjektet er å undersøke om en 
ny strategi uten kortisoninjeksjoner er 
bedre, enn en strategi som inkluderer 
kortisoninjeksjoner, i alle betente ledd, 
forklarer Elisabeth T. Swärd, senior-
rådgiver Kvinnehelse og forskning.
 Midlene, på 2 325 755, bevilges fra 
fondet for revmatisme.
 Prosjektet bærer tittelen: The HAMLET 
trial – to inject or not inject?
 Det er Anna-Birgitta Aga ved Revmato-
logisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, 
som skal utføre et post.doc-studiet på 
om det er kortison som kan gjøre jobben.
 
Seneeffekter ved brystkreft-kirurgi
Lege Helle Kristine Skjerven, Vestre 
Viken Helseforetak, skal se på hvilke 
seneffekter kvinner har som opereres for 
brystkreft.
 Ca 46 000 kvinner er i dag bryst kreft-
overlevere og mange har behandlings-
relaterte seneffekter som påvirker deres 
fysiske, psykiske og sosiale liv. Den beste 
metoden for å unngå disse er å unngå 
overbehandling.
 – Prosjektet vil kunne gi bedre bryst-
kirurgisk behandling og bedre behand-
lingen for brystkreftpasienter i Norge i 
fremtiden. Ett område som trenger mer 
kunnskap, sier Swärd.

Sunnere liv for ikke-vestlige kvinner
Ahmed Madar, Phd og forsker, ved 
Institutt for helse og samfunn, UiO, vil 
at innvandrerkvinner skal leve et liv 
som fremmer bedre helse. Derfor har 
Madar søkt om midler til prosjektet: Økt 
fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos 
innvandrerkvinner (ASLI)
 – Resultatene vil øke kunnskapen 
om hvordan man kan nå også andre 
marginaliserte grupper i samfunnet, sier 
seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd.

Therese Fostervold 
Mathisen får midler til å 
teste sitt behandlingstilbud 
som representerer noe 
helt nytt innen spise-
forstyrrelser.

F O R S K N I N G
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– Når du ser på aktivitetsnivået her, er 
vi mer å betrakte som en ungdomsklubb 
for eldre, sier daglig leder Roy Ove 
Lyngstad.
 I fem år har han, ifølge ham selv, hatt 
verdens beste jobb. 
 – Du blir glad av å være her. Det er 
utrolig å se hvordan det å være aktiv 
gjør for den psykiske og fysiske helsa. 
Vi vet at folk trives her, for når vi starter 
opp nye grupper vil ingen slutte, sier 
han.
 Tiltaket som drives i regi av Kjelsås 
sanitetsforening har ikke gått upåaktet 
hen.
 – I fjor mottok vi kommunens 
Ildsjelpris. Vi er heldige som her et 
veldig godt samarbeid med bydelen, 
som ser verdien i det vi gjør, fremholder 
Lyngstad.

Yrende liv
Fredrikke ankommer Kuben 62+ en 
ganske hustrig januardag, men vi har 
ikke kommet langt innenfor dørene i 
Kjelsåsveien 114 før gode energier og 
summing av prat møter oss.
Innenfor er det et yrende liv. Aktivitetene 
starter allerede i resepsjonen. En dame 
kvitterer ut en bok av Per Hansson, da 
hun er medlem av Kubens lesesirkel.
Vi går videre innover det som faktisk er 
700 kvadratmeter med livsglede.
 – Min bakgrunn er sykepleier, og 
jeg har jobbet i akutt-mottak og i 
Helsedirektoratet, men er får jeg 

Populær klubb for 62+
Med 1500 brukere driver Kjelsås 

sanitetsforening en av Oslos mest populære 
steder for folk som har levd en stund.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

jobbet med den forebyggende delen 
innen folkehelse. Frivillighet, sosialt 
samvær og aktiviteter som spenner seg 
fra styrketrening og dans til data- og 
språkkurs, fremholder Lyngstad.

For hode og kropp
Her er det aktiviteter for hele kroppen. 
Det er ikke noe uvanlig syn at 85-åringer 
løfter jern.
 – Vi har både skimaskin og romaskin, 
sier han.
 Lyngstad er imponert over innsatsen 
til de som bruker Kuben, og ikke minst 
sett i forhold til alderen.
 – Det er også noe med holdningen 
deres, de er ikke fremmede for å prøve 
noe nytt. Nå har vi kjøpt inn dataspill 
med 3D-briller hvor du snart kan spille 
golf, sier Lyngstad.
 Før lunsj har noen allerede rukket å 

avslutte dagens datakurs.
 – Da vi startet opp med datakurs 
erfarte vi at kunnskapsnivået og 
erfaringene med bruk av PC var så 
forskjellig at vi nå har en-til-en kurs 
(veiledning). Mange her er på Facebook 
og redigerer bilder på data, sier Lyngstad.

Åpen dag
Det er litt sånn med oss alle, uansett 
alder, at dørstokkmila kan være en 
utford ring. Og hvert fall hvis vi må gå et 
sted der vi kanskje ikke kjenner noen.
 – Derfor har vi arrangert åpen dag, 
slik at folk kan bli kjent med oss. Jeg ser 
også at mange er flinke til å inkludere 
de som er nye bruker. For å få med 
oss mennene har vi noe som heter 
mannfolksfrokost, forteller Lyngstad.
 Når det er VM eller annen sport på tv 
finner mennene ofte veien til tv-stua.

Her finner du det som må være Oslo blideste 
kjøkkengjeng: Anne Grete Bjørbæk, Bodil 
Eldor, leder av Kjelsås sanitetsforening og Ella 
Labråten (87). – I dag er vi bare kjøkken vakter, 
men når det er pubkveld går vi dobbelskift, ler de.

Tor Johansen har jobbet med data, og nå deler han sin kunnskap med andre.  
– Utviklingen skjer fort så jeg må holde med oppdatert, sider han.

I N S T I T U S J O N
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Roser de frivillige
Han understreker at man ikke hadde 
kunnet drive et aktivitetssenter med 
1500 bruker uten de frivillige. Kuben 62+ 
har kun to og et halvt årsverk som er 
fordelt på tre stillinger.
 – Men så har vi om lag 50 frivillige, 
blant annet fra Kjelsås sanitetsforening 
som gjør en kjempejobb. De står på 
og sørger for at vi har kursledere, 
underholdere og ikke minst kjøkken-
personalet. Vi har også trim grupper 

tre til fire ganger i uken som er ledet av 
bydelens fysioterapeuter som virkelig 
byr på seg selv, sier Lyngstad. 

Spa og frisør
For den som også vil ha litt velvære, 
og ikke bare trening eller å lære noe 
hele tiden, er det fullt mulig å få stelt 
håret eller å gå på SPA. Det tilbys også 
reflekso logi/massasje. Eller en kan gå på 
erind rings gruppe der stikkord er felles-
skap og hygge. 

 Senteret kan også by på bridge, lese-
sirkel, engelsk- og franskgruppe, kort -
spill, litteratur eller språk om det frister 
mer. Noen fore trekker å bruke tiden 
i brakka der det er treskjæring. Også 
ved Kuben er det kjekt å ha fine ting 
som kan selges på julemessa, så ulike 
håndarbeidsgrupper møtes jevnlig.
 Med dette vellet av aktiviteter og 
tilbud, med noe får de fleste. Og den 
farligste tingen i hjemmet er sofaen. 

Inger Milch og May Riddervold koser seg i kafeen. De foretrekker å komme for å spise et godt hjemmelaget måltid, 
og for å snakke med kjente. – For oss er det sosiale mest viktig, sier de to.

I N S T I T U S J O N
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Katharina Flatland er årets 
konferansier

Kvinnehelsedagen 2019
Gratis dag for alle kvinner!

Kvinnehelsedagen vil også i år bli streamet, slik at foreninger som vil kan vise den 
på storskjerm og lage sin lokale Kvinnehelsedag!

Oslo Kongressenter, Youngstorget Lørdag 23.mars kl. 10.45-15.15

Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer 
for niende gang til en egen dag for alle 
kvinner. Hvert år setter vi fokus på et 
dagsaktuelt tema. 

I år spør vi: Hva feiler det deg egentlig? 
Kvinner lider og menn dør, og normen innen medisinen 
er mann 73 kilo. Bare dette i seg selv reiser mange 
spørsmål, og vi har invitert flinke folk som har noen svar. 
Både innen fysisk helse, men også den psykiske helsa 
som vi har med oss på alle livets arenaer, der vi møtes 
med forventninger og krav. Får vi samme behandling som 
menn? Er starter allerede ulikhetene i språket vårt? 

NB! Dette er et tentativt program da det fortsatt er under arbeid.

Årets Fredrikkeprisvinner, 
Else Kåss Furuseth, kommer 
for å snakke om psykisk 
helse. På sin egen måte

Wasim Zahid, norsk lege og 
kjent som twitterlegen. Han 
tar for seg kvinnehjertet

Helene Uri, norsk forfatter, 
språkforsker og professor. 
Hun tar for seg Hvem sa hva: 
menn, kvinner og språk

Tidligere vokalist i Vamp 
kommer

Siv Jensen åpner dagen



Anne Marie synes det å være en Lyttevenn  
er en viktig aktivitet.

Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
Min mor var leder i den lokale sanitets-
foreninga da jeg flytta heim etter endt 
utdannelse og bosatte meg i heimbygda 
med mann og barn. Behov for barnehage 
var stort, og da ti eldre sanitetskvinner 
ville bygge hus, var det naturlig at 
mange av oss unge i bygda spurte om å 
få bli med mot at huset kunne brukes til 
barnehage. Dermed var jeg i gang, til min 
mors store glede for hun hadde lenge 
prøvd å verve meg. 
 
Hvilke saker er du mest engasjert i?
På lokalt plan har barn og unge alltid vært  
det jeg har engasjert meg mest i. I ut gangs -
punktet var det det som fikk meg med i 
sanitetsforeninga. Vi dreiv barne hage og 
fritidshjem (før skole fritids ordningen, som 
i 15 år var foreldre drevet). I 2009 flytta 
barne hagen ut- og inn i stør re lokaler. 
Foren inga vår har i mange år hatt et nært 
for hold til skolen i bygda. Skole frokost, 
lekse hjelp og lytte venn er aktivi teter vi har 
og har hatt. Femte  klasse får refleksvester.
 
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder 
synes du er viktigst?
N.K.S. sine fond som gir midler til 
fagfolk som forsker på kvinnerelaterte 
sykdommer, har alltid vært noe av det 
jeg framsnakker når det gjelder arbeids-
oppgaver jeg er engasjert i. Også alle 
prosjektene som omfatter barn og unge.
 

som er spesielt kvinnerelatert . Dette må 
vi fortsette med og utvikle det videre.
 
Hva tror du er årsaken til Sanitets-
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
Både arbeidet som utføres sentralt, men 
ikke minst det at vi i vår lokalforening er 
synlige i nærmiljøet . Det at vi engasjerer 
oss lokalt med prosjekter som blant annet 

omfatter barn og unge, er nok en av 
årsak ene til at vi verver medlemmer som 
er aktive i foreninga.
 
Hvilke egenskaper bør en Sanitets-
kvinne ha?
En sanitetskvinne kan ha alle de egen-
skaper som kvinner flest har. Vi trenger 
alle typer til det mangslungne arbeidet 

Hva er det største du har opplevd  
som sanitetskvinne?
Det blir vanskelig å svare på fordi det 
er så mange opplevelser og møter med 
flotte sanitetskvinner som har berørt 
meg opp gjennom årene. På lokalt plan 
må det være da sanitetshuset vårt sto 
ferdig etter en fantastisk dugnadsinnsats, 
og barnehagen, da vi tok det i bruk. På 
landsplan må det være Landsmøtet i 
Trondheim da organisasjonen vår feira 
100 år, og jeg fikk oppleve så mye, ikke 
minst avduking av Fredrikke Marie Qvam 
sin byste, samt minnesmerke utenfor 
Steinkjer kirke.
 
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
I min egen forening har jeg vært med i 
styret i ca 35 år, som leder og nestleder, 
men i fjor sa jeg takk for meg når det 
gjelder styreverv. Så har jeg vært med 
i fylkesstyret i to omganger. Først på 
åttitallet og så på begynnelsen av to-
tusen tallet . Da var jeg infokontakt og 
nest leder. Jeg har også vært med i styret 
for Kløveråsen, som er et utrednings og 
kompetansesenter eid av N.K.S. Nordland.
 
Hvilke utviklingsmuligheter  
synes du organisasjonen har?
Det har alltid vært organisasjonens mål-
setting å ta fatt i arbeidsoppgaver som 
er dagsaktuelle. Fått i gang tiltak før det 
offentlige har overtatt, og driftet det 

vi driver. At vi brenner for det arbeidet 
N.K.S. fronter er sjølsagt, og at vi evner å 
ta vare på hverandre. 
 
Hva er ditt beste vervetips og hvor-
for mener du at alle kvinner bør bli 
Sanitets kvinner?
Beste vervetips er nok å ta direkte kon-
takt med den man vil ha med i foren-
inga. Det er også viktig å fortelle hva 
vi arbeider med, slik at den vi prøver 
å verve kan få lyst til å engasjere seg. 
Det er nok utopisk å tro at alle kvinner 
vil bli sanitets kvinner, men vi skal være 
stolte av at vi er Norges største kvinne-
organisasjon, og at vi stadig øker 
medlems tallet og har passert 40.000.

Hvis det fantes et hedersfastelavnsris  
– hvilken Sanitetskvinne ville du  
gitt det til?
Den jeg vil hedre med et fastelavnsris 
må bli tidligere leder i N.K.S. Nordland, 
Gerd Jorunn Bugge . Hun var min mentor 
i min tid som nestleder på fylkesplan, og 
vi hadde et utrolig godt samarbeid og 
vennskap gjennom flere år.

En sanitetskvinne kan ha  alle de egenskaper som kvinner flest har 
 ANNE MARIE JENSEN

Morens verveforsøk 
nyttet ikke, men  

da det skulle bygges 
hus i bygda ble  

de unge med, og 
slik ble Anne Marie 

sanitetskvinne.

Ble med for å sikre barnehageplasser
75 ÅR  HOLMSNES OG SANDNES  SANITETSFORENING  MEDLEM SIDEN: 1983KLØVERDAMEN ANNE MARIE JENSEN
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Det var en rørt og takknemlig prisvinner 
som takket gjennom en videohilsen. En 
velfortjent ferie til fjerne himmelstrøk, 
som var bestilt for lenge siden, gjorde 
at hun ikke selv kunne være til stede. 
Fredrikke-statuetten og diplomet ble 
mottatt av hennes far, Kristian Furuseth, 
som fortalte at han hadde god kjennskap 
til Sanitetskvinnene gjennom sitt virke 
som allmennlege på Jessheim. 
 Prisen på 100 000 kroner gir Else  
50 000 kroner til Leve - Landsforeningen 
etterlatte for selvmord, som blant annet 
gir støtte til pårørende og etterlatte.  
Og den andre halvparten går til 
organisa sjons fylkeslag i Rogaland.

Takk Else!
– Else Kåss Furseth får prisen fordi hun 
har bidratt til åpenhet rundt psykiske 
lidelser, og på en beundringsverdig 
måte vist at livet har mange fasetter 
og utfordringer. Hun har brukt egne 
erfaringer til å gjøre veien bredere og 
fjernet stigma. Dette ønsker vi å hedre. 
Vonde hendelser skal snakkes om ikke 
forties, og det går an å bruke humor så 
lenge det skjer på en klok måte. Årets 
prisvinner har alminneliggjort psykiske 

helsevansker og bruker sitt liv og sin 
humor. Fint og modig synliggjør hun at 
det finnes ikke en oppskrift på lykke, og 
at psykisk sykdom kan ramme alle. Som 
hun selv sier: Du er god nok som du er 
og så hvis vi føler oss ganske ræva, sa 
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.

Ble sendt Norge rundt
For første gang i historien ble Fredrikke-
prisen streamet, slik at folk kunne sitte 
hjemme å se det på PC-en. 
 I Harstad var 40 damer samlet for å 
følge Fredrikkeprisen på storskjerm. 
Lunsjen var synkronisert med Gamle 
Logen, og på bordet sto ost, kjeks og 
frukt til. Alle kunne konstatere at det var 
et kjempeflott arrangement i Oslo og i 
Harstad.
 Takket være streamingen kunne også 
Sanitets kvinner over hele landet følge 
med på presentasjonene av forsknings-
prosjekter som er finansiert av Sanitets-
kvinnenes egne midler, eller via Extra-
Stiftelsen

Gode ord om Kløveren
Politiker og samfunnsdebattant, advokat 
Geir Lippestad, holdt en varm tale som 
inneholdt ros til Sanitetskvinnen og gode 
refleksjoner.
 – N.K.S. er en fantastisk organisasjon. 
Dere har vært med så lenge og greier 
å ta opp dagsaktuelle temaer, og da 
spesielt psykisk helse blant unge kvinner 
og studenter. Mange unge sliter med å 
finne fotfeste, og hva som er meningen 
med livet. Og det er alvorlig. Derfor er 
det viktig at vi ikke spenner buen for 
høyt og blir med på dette ekko kammeret 
av lykke. Det er viktig med for bilder som 
står frem og viser flere dimen sjoner, og 
at livet også er vanskelig, sa Lippestad 

og takket på vegne av sine syv døtre for 
hva N.K.S. gjør for unge jenter.

Takket fra forskerne
N.K.S. har mellom 30-40 forskere som til 
enhver tid har midler til sine prosjekter 
fra organisasjonens forskningsfond. 
Tradisjonen tro ble det overrakt et takk 
fra forskerne til Sanitetskvinnene. 
 I år var det doktorgradsstipendiatene, 
Kristine Sundgot Borgen og Marie 
Elgesem Engen, som hadde fått den 
æren.
 – Dere tør der andre ikke tør å gå. 
N.K.S. bidrar til å dekke kunnskapshull. 
Det er tydelig at en trenger kvinner for å 
få ting gjort. Det ligger et enormt arbeid 
bak hver eneste krone som bevilges til 
forskning. Vi er ydmyke og takknemlige 
for den muligheten som gis oss forskere, 
sa Sundgot Borgen, som lovet at de i år 
skal selge fastelavnsris.

Else Kåss Furuseth 
Årets Fredrikkepris

– Det blir ikke verre av å snakke om det, og jeg er glad 
for at flere er enige om ideen om at det er bedre  

å lufte ut, sa en rørt Else Kåss Furuseth, da hun mot tok 
Sanitets kvinnes heders pris – Fredrikke prisen.

TEKST: BEATE FRAMDAL  FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

På vegne av sine syv døtre takket advokat, for-
fatter og samfunnsdebattent, Geir Lippestad, 
for det arbeidet Sanitetskvinnene gjør.

For første gang i historien kunne organisa-
sjons leder Ellen-Sofie Egeland ønske velkom-
men til gjestene i salen, og til de som fulgte 
med hjemme på Pc-en siden arrangementet  
ble direktefilmet (streamet).

Kristian Furuseth, mottok prisen 
på vegne av sin datter. Her 
flankert av generalsekretær Grete 
Herlofson (tv) og organisasjons-
leder Ellen-Sofie Egeland.

O R G A N I S A S J O N S N Y T T
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– Livet har faktisk blitt enklere etter at 
mannen min dro. – Nå kan jeg bruke alle 
pengene på mat, mens før gikk nesten alt til 
khat og alkohol, forteller Fikirte.

Alemnesh (30) har tre barn og en mann, 
som nesten ikke tjener penger. Dermed er det 
Alemnesh som må livnære familien.

Etaferahu (50) har fire sønner, hvorav de to eldste går på universitet. – Jeg har ikke råd til å alle 
barna mine på universitetet, forteller hun.

– Nå kan jeg forsørge  familien
For kvinnene som 

blir medlem av vår 
søsterorganisasjon  

i Etiopia, endrer  
livene seg til det 

bedre. Les de sterke 
historiene deres.

I januar 2019 var 13 faddere (fra N.K.S. 
Oslo, N.K.S. Vestfold, N.K.S. Oppland, 
N.K.S. Buskerud, N.K.S. Akershus, 
Trondhjem sanitetsforening og Orkdal 
sanitetsforening), samt organisasjons-
leder Ellen-Sofie Egeland, leder for fag-
enheten Britt Inger Skaanes og senior-
rådgiver vold Ida Marie Hansen på besøk 
hos vår søsterorganisasjon i Etiopia, 
Women’s Health Association of Ethiopia 
(WHAE).

Såpe, sjal og injera
Her besøkte vi våre fadderforeninger 
i henholdsvis Gullele (bydel i Addis 
Ababa), Chancho halvannen times kjøre-
tur utenfor hovedstaden, Harar/Dire 
Dawa i øst og Assosa i vest. 

 I Gullele tjener kvinner - som tidligere 
livnærte seg som vedsankere og delvis 
ødela helsa på å bære opptil 80 kg ved 
på ryggen inn til markedene i Addis 
Ababa – nå gode penger på å veve sjal. 
Det har også startet opp en ny lokal-
forening i Gullele. Kvinnene her knytter 
tepper. De sliter fremdeles med å finne 
markeder til teppene sine, så foreløpig 
uteblir inntektene. Det samme er tilfellet 
med såpefabrikken i Dire Dawa. Kvinnene 
her har ikke begynt å tjene penger, men 
avtaler som er inngått med hoteller 
og lignende gjør at de har håp om at 
de snart vil begynne å tjene penger på 
såpen de lager. I nabobyen Harar deri-
mot, tjener kvinnene ca. 150 kr/mnd på 
produksjon og salg av injera (etiopisk 
lefse). Sykeshusrestauranten i Chancho 
er drevet av WHAE-kvinner. Også her 
står injera på menyen. De tjener penger 
på restauranten, men langt fra nok med 
tanke på alle kvinnene som jobber der.

Åpning av fjøs og kafé
I Assosa – en by på grensen til Sudan - 
har kvinnene vært veldig tålmodige. Over 
30 stykker har vært medlemmer i fem år 
– uten å ha tjent en krone foreløpig. Det 
skyldes at fjøset de bygget til melkekyr 
ble tatt av flommen i 2017 - rett før 
bygget ble ferdigstilt. Nå er fjøset bygget 
opp på ny, i langt mer solid materiale 
enn sist. Hilde Gade fra Trondhjem 
sanitetsforening fikk æren av å klippe 
snoren da gården ble offisielt åpnet 
under besøket vårt i januar. Samme dag 
var det også offisiell åpning av en kafé i 
regi av WHAE-kvinner i Assosa sentrum, 
så nå håper og tror kvinnene at de snart 
vil begynne å tjene penger – omsider. 

Helseforsikring
Til tross for varierende inntekter fra de 
lokale businessene, så skrøt alle kvinnene 
vi møtte av helseopplæringen de har fått 
via fadderpengene. En syke pleier deltar 
på det månedlige medlems møtet, hvor 
hun foretar en helsesjekk av alle (måler 
blod trykket osv.), i tillegg til å prate om 
ut bredte syk  dom  mer i området. Det kan 
være alt fra symptomer på kolera til 
hvordan unngå malaria  smitte. I tillegg 
står prevensjons  veiledning, ernæring 
og renslig het på agendaen på disse 
medlems møtene. Fadder pengene sørger 
dess uten for at alle WHAE-medlemmer får 
helse forsikring, som dekker nød vend ige 
sykehus  utgifter dersom de blir syke. En 
liten del av fadder  pengene går dessuten 
til å lønne en lærer som tilbyr voksen -
opplæring. Over halv  parten av kvinnene 
var analfabeter da de ble medlem i WHAE. 
Nå – etter noen år som medlemmer – 
sender omtrent alle barna sine på skole. 
Mange av kvinnene sender til og med 
barna videre på universitetet når de blir 
gamle nok til det.

Besøk på ambassaden
I hovedstaden Addis Ababa besøkte vi 
hovedkontoret til WHAE og hadde også 
møte med den norske ambassadøren i 
Etiopia, Merete Lundemo. Ambassadøren 
var svært interessert i sanitetskvinnenes 
arbeid i Etiopia, og ønsket å være med 
oss til en av fadderforeningene neste 
gang vi er i landet. 

Et fadderskap koster 40.000 kroner i 
året, og man binder seg for tre år. Det er 
mulig for flere foreninger å gå sammen 
om et fadderskap.

O R G A N I S A S J O N S N Y T T
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Under regionale samlinger i fjor høst var det 
mange som brukte sjansen til å prøve seg på  
hjertekompresjon under gatestuntet.  
Her fra Trondheim.

Møteleder var Asta B. Lydersen. I debattpanelet satt Tina Skotnes (DIXI), Fakhra Salimi (MIRA-senteret), Inger-Lise W. Larsen (Oslo Krisesenter) 
og forfatter Amal Aden. 

Kvinner tier i skammen Når hvert sekund teller
Temaet for Sanitetens uke er førstehjelp. Når akutt 
og alvorlig sykdom skjer teller hvert sekund.

– Skyld og skam  
gjør at kvinner tier  
om opp lev elser som 
har snudd opp ned  
på livet deres.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Det sa likestillingsminister Linda Hofstad 
Helleland da hun åpnet frokostmøte 
«Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede 
fellesskap» i regi av Rød knapp-
alliansen*. 
 Temaet var knyttet opp til FNs inter-
nasjonale dag for avskaffelse av vold mot 
kvinner den 25.november.

Overgriperne er kjentfolk
– Kvinner og unge jenter blir utsatt for 
seksuelle overgrep av trenere, venner og 

andre personer de har tillit til og stoler 
på. Jenter tar på seg skylda, og de tør 
ikke å anmelde voldtekten i frykt for ikke 
å bli trodd, og så vet de at anmeldelsene 
blir henlagt, sa likestillingsminister Linda 
Hofstad Helleland.
 Hofstad Helleland tok også for seg 
vold tekter i lukkede i miljøer, der man 
tier fordi man frykter for hva som kan 
skje hvis man står frem
 – Volden er ikke blind. Den er menings-
skapende, og den har mye med kjønn å 
gjøre, sa kjønns- og voldsforsker, Eva 
Lundgren ved Uppsala universitet.
 I 1985 ga hun ut boken « I herrens 
vold». 

Kjempet frem kun ja er ja
I motsetning til Norge har Sverige fått 
inn at kun ja betyr ja. Foreligger det ikke 
et samtykke til sex så er det et overgrep.
Bak denne lovendringen står en hel 
bevegelse, som har hatt sitt utspring i 
Make Equal, og som gjorde at Fatta så 
dagens lys. 

 – Det som startet det hele var en sak 
der tre menn ble anklaget for å ha vold-
tatt en 15 år gammel jente med en flaske. 
Hun hadde prøvde å klemme sammen 
lårene for å beskytte seg. Mennene 
forklarte at de hadde oppfattet det 
som om at jenta var sjenert, og de ble 
frifunnet, sa kommunikasjonsansvarlig, 
Kristina Wicksell i Make Equal.
 Frikjen nelsen fikk Sverige til å koke. 

Massiv motstand
– Vi publiserte historier som viste over-
grep der det ikke forelå et samtykke. 
Vi ble møtt med veldig mye motgang. 
Hovedargumentet var at samtykke ville 
føre til omvendt bevisførsel, sa Wicksell.
Og hun regnet det som sikkert at dette 
er de samme argumentene man er blitt 
møtt med i Norge, blant annet når Sv, 
jobber for å få samme type lov som i 
Sverige.

*Rød knapp-alliansen består av: JURK, Reform, 
Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners 
Sanitetsforening, Islamsk Råd Norge, Den 
norske kirke, Digni og Virke.

– N.K.S. er med i den nasjonale dugnaden 
«Sammen redder vi liv», der vårt opp-
drag er at de eldre (over pensjons alder) 
skal lære seg å gjen kjen ne symp tomer på 
alvor lig syk dom, varsling og enkel første-
hjelp. I Sanitetens uke ønsker vi å utvide 
dette til å gjelde alle alders grupper, sier 
prosjektleder Pernille Næss.

Ikke nøl
Ved å ha fokus på førstehjelp i Sanitetens 
uke ønsker vi å sikre:
• at flere kjenner igjen symptom på 

alvorlig sykdom
• at flere kjenner til nødnummeret  

1-1-3, og at du kan få veiledning  
når du ringer

• at flere vet mer om førstehjelp

– Det som skal skje med fokus på første-
hjelp i Sanitetens uke handler ikke 
om at flest mulig skal bli førstehjelps-
instruktører. Hovedmålet vårt er å senke 
terskelen for å ringe 113. Folk skal bli 
gjort oppmerksomme på at de her kan 
få hjelp og veiledning av helse personell 
som tar telefonene, sier Næss.
 Hun legger til at mange er usikre på hva 
de skal gjøre når de står overfor akutt 
sykdom, og ikke vet hva de skal gjøre.

 – Det verste er ikke å gjøre noe, frem-
holder Næss.

Aktiviteter og hjelpemidler
Hvis foreningene ønsker å sette fokus på 
førstehjelp i Sanitetens uke er det mange 
måter å gjøre dette på.
 – En måte er jo å gjennomføre etter 
sam me oppskriften som ble brukt under 
regio nale sam linger, der man har stands 
på kjøpe senter eller i sentrum, med infor-
ma sjons materiell. For å gi kunnskap om 
hvor hardt en må trykk for å gi hjerte-
kompresjon, kan førstehjelpshjertene vi 
har fått laget opp, brukes til å demon-
strere hvor mye kraft du må bruke. Disse 
er til salgs i nett butikken vår. 
 Det er mange førstehjelpsdukker på 
mark edet, mange av dem er store og dyre. 
Den enkleste å ta i bruk heter «MiniAnne», 
som blant annet kan kjøpes i nett butikken 
til Norsk Folkehjelp. Det følger instruk-
sjoner med. Men mer infor masjon om 
denne typen materiell og hvor det kan 
skaffes fra kommer etter hvert, sier Næss.
 En kan også kombinere førstehjelps-
øvelsene med å arrangere foredrag og 
åpne møter. Kanskje kan noen melde seg 
som skuespiller og simulere hjerte- eller 
hjerneinfarkt ..?
 – Kanskje er det en skole, eldresenter 
eller en annen institusjon i nærheten 
som ønsker å få besøk, fremholder 
prosjektleder Næss.
 Næss skal også lage en oversikt over 
førstehjelpskontakter som foreningene 
kan ta kontakt med.
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6. november kl. 10.08 tikket meldingen inn om giftstoff-
angrep i Elverum. – Kl.10.45 stilte vi med ti damer,  
sier gruppeleder Anne Karine Øyaas.

Denne gangen var det ikke alvor, men 
en beredskapsøvelse. Temaet helse-
beredskapsøvelsen var knyttet til den 
store NATO-øvelsen: Triden Juncture, 
som inkluderte 50 000 soldater.
 – Dette var veldig lærerikt og interes-
sant, som ga oss noen verdi fulle erfar-
inger, sier Anne Karine Øyaas, som er 
gruppe leder for omsorgs beredskaps-
gruppa i Elverum.

Stilte med 30
Omsorgsberedskapsgruppa Orkdal 
stilte med 30 frivillige til den nasjonale 
helseøvelsen Orkdal/Trondheim den 1. 
november. Seniorrådgiver/Prosjektleder, 
Omsorgs beredskap, May Britt Buhaug fra 
sekretariatet, var med som observatør.
 – 10 stykker ble sendt til Trondheim for 

støtte. Våre medlemmers oppgaver 
ble sannsynligvis å stå for omsorg for 
folk som ikke var skadet og eventuelt 
på rør ende. På begge avdel ingene ble 
våre damer syssel satt med å ta vare på 
pasient ene mens helse personellet tok 
seg av de skadde som kom inn. De skadde 
kom fra en eksplosjons ulykke inne på 
Ørland Fly stasjon og fra ei buss ulykke på 
Grande, sier gruppeleder Marit Eide Dahl.
 På grunn av en tragisk ulykke ble 
øvelsen avblåst før alle fire hendelser 
gjennomført.
 – Sett ut i fra Omsorgsberedskaps-
gruppa er vi fornøyde med vårt opplegg 
– alt fungerte som det skal. For oss var 
dette en lærerik og viktig øvelse, sier 
Dahl.

å være pårørendemarkører. De fordelte 
seg litt om rundt på sykehuset, for å teste 
hvordan pårørendesenteret fungerte. 
20 stykker. ble fordelt rundt omkring 
på pårørende- og evakuerte senteret i 
Orkdal. Det var veldig bra organisert. Når 
vi ser tilbake, var det en veldig bra øvelse. 
Vi fikk se hva som fungerte og hva som 
ikke fungerte. Ikke minst fikk vi se hvor 
mange dyktige personer vi har som kan 
stille opp fra oss, sier gruppeleder Tove 
Eli Larsson.

Godt forberedte
Omsorgsgruppa til Ørland sanitetslag var 
også utkalt, og deres rolle var knyttet til 
helse. 
 – Det skulle i løpet av dagen være fire 
ulike hendelser som krevde medisinsk 

Hva er
Macoform?

– Så lett fi kk jeg løst 
mageproblemet mitt

Prøv Macoform 
til halv pris
Nå kan du prøve Macoform på 
leveringsservice til 1/2 pris for 
første pakke (2 mnd. forbruk)

Nå kun kr 169,-

WEB:
wellvita.no

SMS:
FORM 41 til 2210
vanlig mobiltakst

RING:
37 08 13 00
hverdager kl 8-16

Engenes 15
4865 Åmli

pH-balanse
Løvetann bidrar til 
å opprettholde pH-
balansen i magen.

Mage/tarmkanal
Løvetann bidrar til 
normalt funksjon i 
mage-/tarmkanalen.

Oppblåst mage
Artisjokk lindrer 
oppblåsthet som 
følge av luft/gass 
i magen.

Velvære
Stoffene i løvetann 
bidrar til å lindre for-
døyelsesproblemer.

Macoform er et unikt natur-
produkt til deg som sliter med 
magen. Produktet er basert på 
ekstrakt fra plantene artisjokk 
og løvetann - to planter som 
på forskjellige måter er bra for 
magen din.

Lever
Artisjokk bidrar til 
en normal mage- og 
leverfunksjon.

Susanne Hildebrand har alltid 
spist fornu� ig, er aktiv og går 

mange turer. Likevel har hun vært 
plaget av mageproblemer i 15-20 
år. 
 – Magen min boblet nærmest 
som et laboratorium, faktisk så 
mye at jeg var redd for at andre 
kunne høre det, forteller den 48-
årige salgskoordinatoren|.

Magen ble oppblåst
Susannes erfaring med oppblåst 
mage og ubehag etter måltider 
var et stort problem.
 – Når jeg skulle på fest måtte 
jeg alltid nøye overveie hva jeg 
skulle ha på meg. Jeg kunne ikke 
ta på meg en trang topp eller 
kjole – magen min var rett og 
slett for oppblåst.
 – Løpeturene måtte jeg  o� e 
avbryte. Etter 5 minutter merket 
jeg at noe var i ferd med å skje.... 
Jeg kunne ikke være langt unna 
toalettet i en sånn tilstand.

En urolig mage utfordret 
Susannes aktive hver-
dagsliv. Konsentrat med 
artisjokk og løvetann var 
løsningen for henne...

Susanne fi kk hjelp

Et vendepunkt
Macoform med ekstrakter av 
artisjokk og løvetann ble et ven-
depunkt i Susannes liv.
 – Toalettbesøkene ble raskt 
mer regelmessige. Den oppsvul-
mede magen ble etter hvert 
mindre merkbar og fordøyelsen 
kom i balanse, forteller Susanne 
muntert. Løpeturene kan hun 
trygt legge ut på igjen.

Vil hjelpe andre
Susanne bestemte seg for å dele 
erfaringene sine med andre, 
etter at hun � kk bedre livskva-
litet med plantene i Macoform.
 – Hvis jeg kan bidra til at 
andre får kontroll på sine mage-
problemer, så har jeg oppnådd 
det jeg ønsket da jeg bestemte 
meg for å fortelle min historie, 
sier den åpenhjertige damen. 

LIVSGLEDE!
Nå tør jeg å legge ut 
på løpeturene igjen!

Oppblåst mage - treg mage 
lettere forstoppelse ...

92 % av brukerne av mageproduktet 
Macoform er fornøyde, forteller en ny 
undersøkelse fra 2019. Løvetann- og 

artisjokk-ekstrakter i Macoform hjelper 
tusenvis av brukere til en mage i 

naturlig balanse og velvære.
Les mer på wellvita.no

Har du problemer 
med magen?

artisjokk-ekstrakter i Macoform hjelper 

Kjenner du igjen dette? 
Om morgenen er magen flat og du føler 
deg bra, men utover dagen blir magen 

mer og mer stinn og oppblåst.

Les mer på wellvita.no

ANNONSE

Deltok i NATO-øvelse

Omsorgsberedskapsgruppa i Orkdal. Gunda Øyangen, Tove Eli Larsson, Ingrid Monsen, Lisa Ofstad, Winnie Rode, Åshild Lanke, Karen Oline Haugen, 
Anne Marie Strand, Kari Snøsen, Anne Wold, Ragnhild Evjen, Tove Løkken, Marit Togstad, Alfhild Stokstad og May Britt Buhaug
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forskjellige farger: Rødt, hvitt og blått. Gjett 
hva folk gjorde når de kjøpte en av hver? 

I 40 år
Time sanitetsforening i Rogaland er en 
av flere foreninger som har salget av 
Maiblomsten som en god tradisjon.
 – Vi har solgt maiblomster i over 40 år. 
Tidligere var det skoleelever som solgte 
den for oss, men etter at skolen ble lagt 
ned, så ha vi solgt den selv, sier leder av 
Time sanitetsforening, Wenche Undheim 
Vinningsland.
 Salget av Maiblomsten er på mange 
måter en markering om at våren og 
sommeren er på vei.
 Maiblomsten ble introdusert i Norge 
under et arrangement på Akershus 
festning i 1908. Sanitetskvinnene forsto 
umiddelbart at den lille blomsten kunne 
bidra til å gjøre store ting. Allerede året 
etter var den i salg.

I 110 år har den blomstret for et bedre liv. 
De første årene gikk inntektene av salget 
til kampen mot tuberkulosen, men de siste 
årene har den vært øremerket barn og 
unge.
 Rundt om i landet vil Sanitetskvinnenes 
engasjement for barn og unge synes 
godt. Blant annet vil det bli arrangert 
lesestunder for barn. Noen foreninger har 
allerede erfaring fra Lesevenn, men under 

Maiblomsten oppfordres også alle andre 
foreninger til å lese høyt for barn.
 – Vi gjentar suksessen fra i fjor. Årets 
blomst er også i retrodesign. 4. mai har 
vi lagt opp til at det kan holdes lese-
stund landet over. Mange foreninger 
har allerede Lese venn, og dette er en 
popu lær aktivitet, som flere foren-
inger kan arrangere i for bindelse med 
årets mai blomst kampanje. Det er opp til 
forening ene selv om hvordan de arrangere 
lese  stunden. Kanskje noen vil bruke en 
gam mel buss eller en gammel bil og pynte 
den med mai blomster, sier prosjekt  leder 
marked, Melissa Lyby. 
 Det vil også bli laget fine bokmerker.

200 millioner
Den enkle blomsten, kransen og ikke 
minst bilblomsten har gitt inntekter på 
om lag 200 millioner kroner til Sanitets-
kvinnenes viktige arbeid. 
 Under 2.verdens krig ble den solgt i tre  

Blomstrer for barn og unge
17. mai er vårens 
vakreste eventyr,  
men dagen er ikke 
den samme uten  
den lille blomsten  
på jakkekraven. 

Fjorårets lesestund for barn var en fin måte å vise frem Sanitetskvinnenes arbeid for barn og unge.

Sanitetskvinnene 
pyntet landet i vakre 
hjerter, elegante 
designris med perle-
fjær og ris i alle 
regnbuens farger.

Strømmen og Skjetten måtte ta båten i bruk 
for å sikre at alle risene kunne stå trygt fremt 
til starten på årets fastelavnssalg.

Hjerteriset er flott dørpynt, og en smart måte 
å pynte til fastelavn der man ikke kan ha ris 
inne på grunn av allergier. Takk til Spydeberg 
for bilde.

Oddveig Strand Nyvoll på Hitra var godt forberedt til årets fastelavnsalg. Foto: Hitra24.no/S.E.Røvik

Så kan man mene hva man vil om Face-
book, men i fastelavnstiden var sosiale 
medier en fest med alle de flotte bildene 
som dukket opp på siden. Ris er pyntet, og 
faste lavnstrær med store fjær har pyn tet 
opp mange kjøpesentre rundt om kring. 
 – I forbindelse med årets fastelavn 
hadde vi laget en fin flyer som foren-
ing ene kunne dele ut. Denne inneholdt 

informasjon om vår forskning og fem tips 
på veien til en bedre helse. Mange har 
også deltatt på vervekonkurransen, sier 
prosjektleder marked, Melissa Lyby. 

Fastelavn er N.K.S.
I år var det satt en felles salgsdag, 
lørdag 23. februar. Over hele landet ble 
det solgt ris i mange kreative former og 
vari anter. Det var hjerte forma ris. Ris i 
moderne design, en ny vin ning som viser 
Sanitetskvinnenes evne til å ta tiden 
på pulsen. Det lages ris i fargene til det 
lokale idretts laget, og i fargene til det 
partiet kom munens ordfører tilhører. 
Fantasien har ingen grenser.
 Når man ser mediedekningen som 
Sanitets kvinnene får rundt både binding 
og salg av risene er det ingen tvil om 
at det er Sanitetskvinnene som «eier» 
faste lavns riset, også i folks hjerter. 
 Tradisjonen og historien tilsier at 
«alle» vet at på de fargerike risene har 
det alltid hengt en kløver.
 Siden 1946 har fastelavnsriset blitt 
solgt for å skaffe inntekter til forening-
enes viktige arbeid i nærmiljøet og til 
N.K.S. arbeidsområder innen kvinners 
helse og livsvilkår.
 Mye tyder på at 2019 kan bli et rekord-
zår for salg av fastelavnsris, når alle 
«kasser» er telt opp.

Pyntet landet
i alle farger
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Han oppfordrer alle menn om å bli 
medlem av N.K.S. 
 Odd Johansen (63 år), gift med Gina 
Klavenes og far til to jenter i 20-årene. 
De siste 30-årene har han jobbet i 
Equinor (tidligere Statoil), hvor mange 
av disse årene har blitt tilbrakt i utlandet 
og offshore for å bygge plattformer. 
Vi tok en prat med han på telefon, for 
å høre hvordan han opplever å være 
husstandsmedlem.
 Som menn flest, så liker Odd å drive 
med hus, hytte og båt – og en del trening 
når han har tid. Det som skiller Odd ut fra 
mange menn, er at han har støttet N.K.S. 
og Fjorden Sanitetsforening i lang tid fra 
«utsiden», og nå som muligheten er der, 
kan han støtte N.K.S. på «innsiden» som 
husstandsmedlem. Gina er veldig aktiv 
i sanitetsforeningen, og engasjementet 
hennes har smittet til både mann og 
barn. Odd sier han synes det er greit å ha 
en så engasjert kone – for da er det aldri 
stille i hjemmet! Hun holder agendaen, 
og Odd bidrar med det han kan når han 
er hjemme fra jobb.

Mange gode formål å støtte
– Fjorden har et veldig aktivt styre med 
gode aktiviteter året rundt, fra jule-
marked til familieutflukt for kutting av 
ore kvister til faste lavn. Men, det er vel på 
sommeren det skjer mest. Skal jeg trekke 
frem noe spesielt må det være «Rickshaw 
sykling» med eldre som settes umåtelig 
pris på, og det frivillige arbeidet med 
minoritetskvinner som skaper en god og 
alternativ kontaktflate for begge parter, 
sier Odd. For han, så er det også viktig å 

skape et godt verdigrunnlag for jenter og 
unge kvinner, at de «ikke må la seg blende 
av reklamens makt». Kvinnehelse og 
integrering står høyt på agendaen til Odd.
 Odd forteller at han husker godt da 
hans mor var medlem av N.K.S., og at 
de stadigvekk var på Helse huset med 
moren som barn på 1960-tallet. Hun 
var medlem hele sitt liv. Han reflekterer 
over utviklingen til sanitets foreningen, 
fra å omhandle helse til integrering, 
og fremhever stolt den gode jobben 
Sanitetskvinnene gjør.

Heier på Kløver̀ n
Robert ble meldt inn som husstands-
medlem av sin kone, Monica Holst.
 – Ikke vær redd for å bli medlem. 
Navnet til N.K.S. kan virke «skrem-
mende» for mange menn, men Sanitets-
kvinnene trenger mange som heier på 
dem. Og 100 kroner for meg i året er  
ikke mye for å gjøre en forskjell for 
andre, sier Robert.

Stolt husstandsmedlem – Det er gøy å være medlem av N.K.S,  
det skaper engasjement, og er en viktig og 
for nuftig sak i dagens samfunn, sier Odd.

Odd Johansen (63) trives godt som husstandsmedlem, 
så her er hele familien Sanitetskvinner.

- Sanitetskvinnene trenger mange som  
heier på dem, sier Robert.

Bor du sammen med andre som  
har lyst til å støtte våre hjertesaker? 
Så lett kan du melde inn husstandsmedlemmer

Bruk vårt innmeldingsskjema på www.sanitetskvinnene.no

Send en SMS med kodeord NKS til 27222

Ta kontakt med medlemsservice på e-post 
medlemsservice@sanitetskvinnene.no 
eller telefon 995 02 795

!
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Har strikket  
111 lugger

Bak f.v: Gerd Underskår, Rita Tronstad, 
Marit Isaksen (leder av omsorgs-
beredskaps gruppa). Foran f.v: Solbjørg 
Kirknes, Marit Næss og Else Ida Ulven 
(leder Inderøy sanitetslag).  
(FOTO: Nina Fossum/Inderøyningen)

Da omsorgsberedskapsgruppa 
utfordret medlemmene i Inderøy 
Sanitetslag om å strikke lugger for 
å ha i beredskap ved en eventuell 
krise endte det med hele 111 par. 
Sokkene kom i alle størrelser og 
varianter. Noen var strikken med 
kløveren på, mens andre var med 
selburoser.
 Strikkeinnsatsen vekket stå stor 
oppmerksomhet lokalt at avisen 
Inderøyningen spanderte en hel 
side på omsorgsberedskapsgruppa. 
Og journalisten ble så imponert at 
hun også skrev om alle de andre 
flotte aktiviteten som Sanitets-
kvinnene har og som skaper levende 
og trygge lokalsamfunn.

INNSENDT AV MARIT IREEN ISAKSEN

Sanitetskvinnene bidro til OL-sjanse
Når Frida Gjellum Winther stiller til start i Special Olympics i Abu Dhabi vil 
hun nok sende noen varme tanker til Sanitetskvinnene hjemme. Eiksmarka 
sanitetforening har nemlig sponset deltakelsen til OL-håpet. Det er ikke 
hverdagskost at det stiller en norsk ekvipasje i denne grenen.
 - Vi ble kontaktet av fagkonsulent for barn og unge, Cecilia Skavlan, da hun 
hadde mottatt en henvendelse om Frida. Fordi Frida er over 18 år var hun for gam-
mel til å motta midler N.K.S. sentralt, og vi fikk da forespørsel om vi kunne bidra. 
Da bestemte vi oss for å støtte henne med 10 000 kroner. Frida skal ri både sprang 
og dressur, sier Jorunn Bakke Christensen, leder av Eiksmarka sanitetsforening.

- Vi syntes Frida fortjener å få komme til OL, og derfor har vi sponset henne med 10 000 
kroner, sier Jorunn Bakken Christensen, leder i Eiksmarka sanitetsforening. Her sammen 
med Frida og Knatten. (FOTO: Beate Framdal)

Olympiatoppen
Frida har ridd i 15 år, og har trent så mye hun kan for å være klar når OL starter 
den 14. mar, og har vært på trening på Olympiatoppen
 – Å ri og være i stallen gir meg mye, sier Frida.
Til daglig rir hun Fjordingen Knatten, men i konkurransen får hun låne hest som 
stilles til rådighet for de olympiske leker av en velgjører i De Arabiske Emirater.
 – Jeg får visst bare et kvarter til å bli kjent med hesten på forhånd, sier  
Bærums-jenta som både gruer og gleder seg.
 Sammen med alle de norske deltakerne, trenere og ledelsen i Norges Idretts-
forbund satte de kursen mot Abu Dhabi den 8. mars.
 Special Olympics World Game har over 7 000 deltakere.

Populær Kløvertur

Hver torsdag møtes vi til Kløvertur. 
15. desember skjedde det store at 
Bjarkøy og Sandsøy ble forbundet 
med Grytøya med tunnel og bruer. 
Første tur i det nye året gikk fra 
Grytøya over bruene til Sandsøy 
i kuling og snøbyger. Seks spreke 
damer trossa været og hadde en 
opplevelsesrik tur.

INNSENDT AV ANNBRIT HEIDE 
LUNDENES SANITETSFORENING

Etterspurte 
røredamer

Fra fjor høst har Aud Iversen og 
AnneLise Eriksen hatt en hyggelig 
morgenstund med elever på Hvaler 
ungdomsskole. Sanitetskvinnene 
har laget og servert grøt hver 
onsdag, og siste onsdag før jul fikk 
de en hyggelig hilsen fra gjengen. 
Det var skolen som tok kontakt med 
spørsmål om vi kunne koke grøt.

INNSENDT AV LISBETH MAGNUSSEN

Æresmedlem

Holmsnes og Sandnes Sanitets-
forening, utnevnte æresmedlem av 
foreningen på vår adventsfest den 
7. desember fikk styret ved leder 
Unni Ringstad, gleden av å gi Anne 
Marie Jensen æresmedlemskap, som 
annerkjennelse og takk for det store 
engasjementet og aktive arbeidet 
hun viser og har vist i vår forening 
i en årrekke. Anne Marie har vært 
leder for foreningen i flere perioder, 
og vært aktiv på fylkesnivå, og blant 
annet holdt organisasjonskurs for 
lokalforeninger. Hun har også vært 
i styret for kløverinstitusjonen, 
Kløveråsen i Bodø. Lokalt har Anne 
Marie vist stort engasjement i de 
fleste av aktivitetene til foreningen.

INNSENDT AV AINA LYNGLI, NESTLEDER, 
HOLMSNES OG SANDNES SANITETSFORENING

Æres medlemmer
 
Tirsdag 4.desember var det samlet 
nærmere 40 sanitetskvinner på 
Bams rudlåven, Eidsberg kommune.
Foreningens tradisjonelle julebord 
gikk av stabelen med deilig jule mid-
dag og allsang og alt det som hører 
med i et slikt lag. Kveldens høyde-
punkt ble utdelingen av æres medlem-
skap i Melleby sanitets forening.

På bildet f.v: Reidun Herland, Olga 
Hersleth og Anna Kviserud. Bak, leder  
i foreningen: Anne-Kari Dillevik.

INNSENDT AV ANNE-KARI DILLEVIK 
MELLEBY SANITETSFORENING

Fikk prisen 

Med FNs internasjonale frivillighets-
dag som bakteppe ble i dag Fri vil-
lighets  prisen i Risør i dag tildelt 
Laila Skarheim og Risør Sanitets-
forening. I sentrum for det hele 
sto en rørt Laila Skarheim. – Jeg 
ble helt skjelven og veldig gledelig 
overrasket på det som er vårt siste 
møte for i år. Alle damene i dette 
rommet synes det meningsfullt å 
gjøre frivillig arbeid, sier Skarheim. 
(Foto i.risør.no)

INNSENDT AV LAILA SKARHEIM, 
LEDER RISØR SANITETSFORENING

VI GRATULERER
110 år
09.03 Leinstrand sanitetsforening 
 N.K.S. Trøndelag-Sør

100 år
19.03 Kvinesdal sanitetsforening 
 N.K.S. Vest-Agder 

19.03 Øksfjord sanitetsforening
 N.K.S. Finnmark
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Medlemsservice – ring: 

995 02 795
Sentralbordet – ring: 

24 11 56 20
Eller skriv til oss – epost: 
medlemsservice@sanitetskvinnene.no 
info@sanitetskvinnene.no

Postadressen er: 
Kirkegata 15, 0153 Oslo

Facebook: Norske Kvinners Sanitetsforening
Instagram: @Sanitetskvinnene
Twitter: @SanitetKvinnene

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er 
med sine 41 500 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. 

Medlem/aktiv frivillig?
Du bestemmer selv om du vil være aktiv 
frivillig, eller ikke. Har du lyst til å være 
aktiv er det du selv som bestemmer hvor 
mye tid du vil bruke på å være fri vil lig. 
Våre foreninger har mange for skjel lige 
aktivi teter der din inn sats gjør en forskjell 
for andre. Sjekk med din lokale Sanitets
forening om hvilke aktiviteter de har.

Frivillig arbeid betyr også fellesskap  
med andre mennesker. Sammen skaper  
vi et bedre samfunn for alle. 

Bli bedre kjent med oss!
Gå inn på www.sanitetskvinnene.no
Eller søk etter Norske Kvinners 
Sanitetsforening på Facebook

Er du allerede medlem?
Gå gjerne inn på medlemsnettet  
www.sanitetskvinnene.no og scroll 
ned til medlemsnett og klikk deg inn. 
Her finner du veiledere og faktaark til 
aktiviteter, kampanjemateriell, info om 
arrangementer, styringsdokumenter og 
diverse maler og profileringsmateriell.

Brukernavn er: nks
Passord er: nks

Siden starten har Sanitetskvinnene gjort 
en forskjell for de som trenger det mest. 
Det har gjort N.K.S. til en organisasjon 
som ser behovene i sin samtid og retter sin 
frivillige innsats dit behovet er størst, med 
hovedfokus på kvinners helse og livsvilkår.

Med 650 lokalforeninger er vi til stede 
over hele landet, slik at den frivillige 
innsatsen og tiltakene skjer der du bor. 

N.K.S. er livssynsnøytralt og parti
politisk uavhengig, landsdekkende 
og demokratisk oppbygd med sterk 
forankring i lokalmiljøet. 

Sanitetskvinnene har alltid vært 
nytenkende og modige.

Har du lyst til å bli medlem? 
Gjennom et medlemskap støtter du 
Sanitetskvinnenes arbeid lokalt,  
nasjonalt og globalt. Du er med på laget, 
men trenger ikke å være aktiv.

Ønsker du å bli medlem så kan du  
gjøre det på vår hjemmeside: 
www.sanitetskvinnene.no

Ønsker du å støtte vårt arbeid, bruk 
kontonummer: 6005. 05. 69244

Ta gjerne kontakt med oss!

Trening mot farlig 
magefett
Stoff fra musklene kan styre fettet.
 Mye forskning peker mot at fysisk 
aktivitet er bra for helsa. Studier 
har for eksempel vist at regel mes-
sig bevegelse kan forlenge livet, og 
redusere risikoen for å dø av kreft.
  I de siste åra har også noen 
studier antydet at trening kan 
fjerne noe av det såkalte bukfettet. 
Dette er altså ikke den irriterende 
valken like under huden på magen, 
men fettvev som samler seg rundt 
organene, dypere inne i buken.
 Dette fettet er forbundet med 
mange problemer. Undersøkelser 
har vist at mye bukfett henger 
sam  men med beten nelse i kroppen, 
og økt risiko for hjerte sykdom, 
kreft og tidlig død.
 Noen studier tyder på at mye 
stille  sitting er med på å øke meng-
den bukfett, mens trening kan virke 
motsatt.

KILDE: FORSKNING.NO

Dataprogram kan gi
bedre behandling
Om ti år kan datamaskiner foreslå 
den kreftbehandlingen som passer 
best for deg. Ideen er å simulere 
hvordan alle mulige kombinasjoner 
av eksisterende kreftbehandlinger 
virker på nettopp svulsten din.
 Hvert år dør 10 000 nordmenn 
av kreft. Nå utvikler forskere ved 
Universitetet i Oslo et dataprogram 
som kan hjelpe kreftlegene til å 
finne den beste persontilpassete 
behandlingen til hver enkelt pasient. 
Håpet er å kunne helbrede langt 
flere pasienter.
 En av de vanligste kreftsykdom-
mene med dårlige prognoser er 
lungekreft. 3000 får denne skumle 
sykdommen hvert år. 2200 dør.

KILDE: APOLLON
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Kvinner om å føde 

Norsk familiepolitikk har lagt til rette 
for at folk kan få de barna de ønsker 
seg, ikke blandet seg inn i antallet 
barn, ifølge forskere. De etterlyser 
mer forskning på fødselstrendene.
 – Barn bør være et mål i seg 
selv, kvinners kropper skal ikke 
være en produksjonsfaktor, sier 
sosiologiprofessor Anne Lise 
Ellingsæter.
 Debatten har rast i norske medier 
etter at statsminister Erna Solberg 
i årets nyttårstale oppfordret 
norske kvinner til å føde flere barn. 
Begrunnelsen er å demme opp for 
en voksende eldrebølge. 
 Sosiologi professor Anne 
Lise Ellingsæter mener det er 
problematisk med en type politisk 
retorikk der barnefødsler blir 
gjort til kvinners oppdrag for 
velferdsstaten.
 – Det at staten setter seg mål 
og formulerer virkemidler for at 
folk skal føde flere barn, vitner 
om en instrumentell holdning til 
mennesker, sier hun.

KILDE: XXX

«Skiftarbeid» ga 
mindre lam
Sauer som fikk forstyrret døgn-
rytmen, fikk lam som var nesten 
en halv kilo lettere. Studien tyder 
på at skiftarbeid hos gravide selv 
tidlig i svangerskapet kan påvirke 
fosterveksten.
 Sauer som fikk forstyrret døgn-
rytmen mens de var drektige, fikk  
mer skrantne lam. Lam mene var 
mindre, selv hos søyene som ble ut-
satt for «skiftarbeid» bare i starten 
av drektighets perioden. Der viser en 
australsk studie som er publisert i 
Journal of Physiology nylig.
 Studien kan ha en viss over-
førings verdi til mennesker. Den 
tyder på at skiftarbeid hos gravide 
kan påvirke fosterveksten, mener 
forskerne bak studien.
 De mener derfor at funnene bør 
legge føringer på regler for skift-
arbeid blant gravide.
 På tross av forskjeller i levemåte 
blant pattedyr og ulik biologisk 
tilpasning til miljø, er det mange 
likheter i fysiologiske funksjoner.

KILDE: FORSKNING.NO
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I år møter vi sommeren med tidenes samling på Fornebu 
fra lørdag 15. og søndag 16. juni 2019. Har du husket å 
melde deg på?

Vi gjentar suksessen fra i fjor da om lag 300 sanitets-
kvinner møttes for faglig påfyll, sosialt samvær, og 
god mat og drikke. En liten Kløvertur langs det vakre 
Snarøyalandet ble det også tid til. 

Alt fra basisaktiviteter til styreverv
– Denne helgen samles sanitetskvinner fra hele landet 
for faglig påfyll, inspirasjon, erfaringsutveksling og 
felles sosiale aktiviteter. Helgen er skreddersydd for alle 
foreninger som er i gang, eller foreninger som har lyst til å 
starte opp med basisaktiviteter. For deg som akkurat ble 
valgt inn i et styre, tilbyr vi styreopplæring. Å være nyvalgt 
styremedlem kan for mange fremstå som litt skremmende, 
men med en god verktøykasse vil vervet bli enklere og 
morsommere.
 Vi håper at flest mulig vil benytte seg av denne mulig-
heten for opplæring i praktisk styrearbeid, sier senior-
rådgiver organisasjon, Tone Lill Hammerlund. 

Sees vi?
Det blir en super gjeng som samles på Quality Hotel Expo 
på Fornebu denne sommerhelgen. Hotellet ligger vakkert 
til på Snarøylandet med Oslofjorden som nærmeste nabo. 
Dette er en helg du ikke ønsker å gå glipp av. Av de 300 
deltakerne som møttes på fellessamlingen i fjor, så var 
dette noen av deres kommentarer om helgen:

«For meg som helt ny både som medlem og styremedlem 
var dette veldig kjekt å få vært med på. Lærerik helg.»

«Dette var veldig inspirerende. Foredragene var veldig bra 
og maten helt fantastisk. Har hatt en super helg.»

«Har vært på mange samlinger i N.K.S i løpet årene som 
medlem, men dette var den beste jeg har deltatt på. 
Aktuelle tema og fine foredrag.»

Invitasjon til samlingen ble sendt ut til lokalforeningene i 
februar. Synes du dette høres spennende ut? – Ta kontakt 
med styret i din lokalforening. Påmeldingsfrist er 24. april, 
men på grunn av begrenset antall plasser, vil det være 
«først til mølla» som gjelder.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til samling i juni.

på sommeren
Lover pangstart

Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

Ønsker du ikke å motta medlemsbladet Fredrikke? Mottar din husstand mere enn ett eksemplar? 
Ta kontakt med oss på medlemsservice@sanitetskvinnene.no eller på telefon 995 02 795. Referér til medlemsnummeret du finner på bladet.


