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 SVANEMERKET  Ålgård Trykk , som   
 trykker Fredrikke, er godkjent som   
 svanemerket bedrift.  Det innebærer at 
 bladet oppfyller strenge krav til miljø merking 
av papir, trykkfarge og hele trykk prosessen.

«It takes a village to raise a child» skrev USA’s 
tidligere førstedame og presidentkandidat Hillary 
Clinton i en bok som ble publisert i 1996. Hun satte 
fokus på hvilken betydning mennesker utenfor den 
nære familie har for barns oppvekst. Hillary Clinton 
ble umiddelbart kritisert av sine meningsmotstandere 
som sa at dette er feil, det er en familie som skal 
oppdra et barn - ikke en landsby.

Sanitetskvinnene har jobbet for barns oppvekstvillkår gjennom hele vår 
historie. Vi vet hvor sårbart det er dersom det å skulle sikre barn trygge 
og gode oppvekstsvilkår avhenger av familiens innsats alene. Voldsutsatte 
barn og unge er helt avhengige av at noen utenfor den nære familie ser og 
bistår, barn som lever i familier med svak økonomi trenger noen utenfor 
familien som kan sikre deres deltagelse i aktivitet, barn som lever med 
egen eller nære pårørendes sykdom eller som trenger et pustehull fra en 
krevende hverdag trenger et samfunn som stiller opp. Barn trenger trygge 
voksne, med tid, rom og anerkjennelse. Det er våre barn, vår fremtid.

I år som i fjor har inntektene fra salg av maiblomster gått til våre 
aktiviteter for barn og unge. Flere foreninger starter nå opp Lesevenn, 
hvor barn som trenger trygge voksne med tid, språkkunnskap, omsorg og 
varme får møte flotte Sanitetskvinner som gir dem nettopp det. Et rom i 
livet hvor de blir sett, ivaretatt og bekreftet. Andre foreninger arrangerer 
store dager, er til stede med aktiviteter for barn på asylmottak, bidrar i de 
virksomhetene vi fortsatt driver for å sikre at barna der har gode dager 
på tross av sine opplevelser og mye annet. Alt dette er eksempler på at vi 
trenger storsamfunnet for å bygge trygge barn. Ingen velger sine foreldre. 
De fleste av oss har vært heldige, men dessverre er det ikke slik for alle. 
For disse betyr storsamfunnet den store forskjellen.

En trygg barndom gjør oss i stand til å møte voksenlivets utfordringer. 
Der for er den aller beste investeringen å bygge trygge gode barn, i et 
felles skap som ser og bistår, bekrefter og stepper inn om behovet skulle 
melde seg.

Det er ikke for alle å tenke oss istedenfor meg blir det sagt. Sanitets-
kvinner tenker oss. Vi er landsbyen som barna og samfunnet trenger. 
Gjennom 121 år har vi bidratt til det trygge samfunnet. Og vil gjør det 
fort satt. Nær 3000 nye Sanitetskvinner har blitt med vår fantastiske 
organisasjon så langt i 2017. Til dere vil jeg si, hjertelig velkommen.  
Takk for at du blir med laget for å bidra!

God sommer til hver og en av dere, måtte sola skinne på oss alle!  

Grete Herlofson
Generalsekretær

Gode barneliv krever trygge voksne
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MEDLEMSBLADET FOR 50 ÅR SIDEN

Flere kvinner inn i kommunestyrene
Det er en parole som ikke kan ha gått noen forbi nå. For et par måneder 
siden satte den tverrpolitiske kampanje i dang for å få fler kvinner inn i 
kommunestyret ved høstens valg. Det er pussig, men ikke uinteressante 
sitasjon med to menn i spissen for aksjonen. Nominasjonsmøtene er  
igang, og det vil forhåpentlig vise seg at kampanjen har virket i første  
fase, nemlig å få kvinnene på listene. Neste faste er å få dem valgt. Det  
er 904 kvinner blant de 343 kommunevalgte. Stemmerett og valgbarhet  
har vi hatt siden 1913. Så det er på tide at bildet dreies litt nå.

Vil du gå Kløvertur eller Dig In?

ORGANISASJONSLEDER
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Sommeren er her. De fleste fylkesårsmøter 
er avholdt, og et viktig tema i år var basis
aktivitetene. 

Det er gledelig å se at så mange lokal foren
inger er godt i gang med Kløvertur, Dig In, 
Lesevenn eller Språkvenn! Forskning viser 
at dagens frivillige vil gjøre noe konkret.

Er det lokalforeninger som har lyst til å 
starte opp, ta kontakt med oss i Lands
styret eller sekretariatet for inspirasjon 
og tips. Det skal ikke mye til for å igang
sette en basisaktivitet, og erfaringer fra 
lokalforeningene viser at det er veldig 
samlende å møtes jevnlig til felles 
aktiviteter. 

Fortsatt er det mange som ikke vet hva 
sanitetskvinnene holder på med. Basis
aktivitetene legger til rette for å rekruttere 
nye medlemmer med på konkrete frivillige 
aktiviteter mer enn til det generelle 
foreningslivet. 

Jeg deltar så ofte jeg kan på Kløvertur og 
det er sosialt og godt for helsa, og en tur er 
til for alle. 

Takket være flere oppslag i dagspressen 
har det blitt mer fokus på ensomhet. Jeg 
oppfordrer alle til å se seg litt ekstra rundt, 
og å invitere «nye» med på tur. Ofte skal  
det ikke så mye til for å gjøre en forskjell. 
De som er ensomme er det hele året.

Renate Sølversen (27 år) fra Stokke  
i Vest fold sto frem i avisen og ga ensomhet 
et ansikt i forbindelse med påsken.

« Alle bildene av vellykkede mennesker 
på sosiale medier fra hytteliv, sydenferier 
og venner som gjør ting sammen  kombi
nasjonen gjorde påsken ekstra tøff, sier 
Renate Sølversen». Fire av ti i alderen 
16–24 år fortalte i 2015 at de hadde vært 
ensomme.

Vi sanitetskvinner vet det finnes kvinner 
med lite nett verk i alle aldre, og vi kan 
gjøre en stor forskjell ved å gjøre f.eks. 
Kløverturgruppa litt større for hver gang. 
Barn og unge er tema i denne utgave av 
Fredrikke, og ønsker du og din forening å 
jobbe helt konkret mot denne målgruppen, 
anbefaler jeg på det sterkeste å ta i bruk 
basisaktivitetene. Gå sammen med andre 
lokalforeninger i ditt nærområde, eller 
kontakt den lokale barneskolen eller barne
hagen. Bruk faktaark om aktivitetene 
Kløver  tur, Lesevenn og Dig In for inspira sjon 
til å sette i gang. Dere står naturlig vis også 
helt fritt til å bruke deres egen lokale vri  
på aktiviteten.  

Fjorårets regionale samlinger ble en stor 
suksess. Håper at vi treffes, så hold av 
datoene 23. 24. september.

God sommer!
Vennlig hilsen

Mona Nomme
1.nestleder 



ME-pasienter har
spesiell tarmflora 
Tarmbakteriene til mennesker med ME 
var annerledes enn hos friske, viser en ny 
studie.
 Men vi vet svært lite om hva som 
forår saker sykdommen. Tidligere studier 
har pekt mot mulige sammenhenger med 
alt fra virus til personlighetstrekk. Men 
resultatene spriker, og det er stort behov 
for mer forskning. Et av stedene forskere 
har lett etter årsaker til ME, er i tarmen.
 Tidligere undersøkelser har 
antydet at ubalanse i tarmfloraen kan 
påvirke resten av kroppen, inkludert 
immunsystemet, humøret og tenkeevnen. 
Og samtidig viser erfaring og studier 
at mange mennesker med ME har 
mageplager, som irritabel tarm.

KILDE: FORSKNING.NO

Morkaken  
styrer livet ditt 
Dårlig morkake kan føre til sukkersyke 
og hjertetrøbbel senere i livet. Dessuten 
dør flere hundre fostre hvert år fordi 
morkaken ikke er god nok. Likevel er det 
håp: Patologisk morkakesjekk kan redde 
det neste svangerskapet.
 Ikke alle graviditeter går som plan-
lagt. Hvert år dør 2,6 millioner fostre 
verden over. I Norge dør 200 fostre i 
mors liv og ytterligere 300 allerede den 
første uken etter fødselen. Den vanligste 
årsaken er for dårlig morkake.
 – Morkaken bestemmer hvordan livet 
vårt skal bli. Alle som har klart seg fint, 
har hatt en god morkake. Hvis morkaken 
svikter, går det ut over både vekten og 
veksten til barnet. I verste fall kan barnet 
dø, forteller patolog Gitta E. Turowski på 
Oslo universitetssykehus. Hun er en av 
landets fremste eksperter på morkaker 
og tok sist sommer doktorgraden om 
emnet på Institutt for klinisk medisin ved 
Universitetet i Oslo.
 Morkaken er forbindelsesleddet mel-
lom mor og barn og skal sørge for at barnet 
får nok næring, surstoff og hormoner.

KILDE: FORSKNINGSMAGASINET APOLLON,
UNIVERSITETET I OSLO

Cellene som produserer beskyttande 
antistoff i tarmen, lever i fleire tiår – 
mest sannsynleg heile livet, og ikkje 
berre nokre få dagar, som forskarane 
hittil har trudd.
 Difor kom det som ei overrasking 
då han og kollegaene oppdaga at desse 
cellene tvert om kan leve i mange tiår.
Alle som har sett resultata våre, har 
vore overraska, seier medisinprofessor 
Frode Jahnsen.
 Han leier ei forskingsgruppe ved 
Senter for immunregulering. Gruppa 
interesserer seg mellom anna for 
immun forsvaret si rolle når kroppen 
støyter frå seg eit transplantert organ. 
Immun forsvaret i tarmen fungerer på ein 
heilt annan måte enn vi har gått ut ifrå, 
fortel Jansen.

Unngår bruk 
av ordet vold 
Unge jenter med kjærester som slår kan 
være vanskelige å fange opp. I spørre-
spaltene på internett forsøker de å sette 
ord på hva som foregår i forholdet de er i.
Anne Iversen og Kristin Rymoen har sett 
på tekster skrevet av 15 unge jenter med 
voldserfaringer hentet fra spørrespalter 
på nett. 
 – Det mest overraskende var nok 
å se hvor unge en del av jentene med 
voldserfaring var. Noen av dem var bare 
tenåringer.
 Anne Iversen er førsteamanuensis 
ved Psykologisk institutt ved NTNU. Det 
er egentlig arbeidslivsforskning som 
er hennes fag. Men da masterstudent 
Kristin Rymoen viste henne noen historier 
fra spørrespaltene som er tilgjengelig 
på nettet, ble hun straks interessert. 
Sammen har de skrevet artikkelen 
«Nyanser av vold?», der de diskuterer 
unge jenters erfaringer i voldelige 
kjæresterelasjoner.

KILDE: KILDEN KJØNNSFORSKNING.NO

Kutter røyken
med terapi

Terapi kan trolig få flere til å lykkes med å 
slutte å røyke. Det viser en gjennomgang 
av flere studier om røykeslutt.
 Hvilken metode funker best for å klare 
å slutte å røyke? Folkehelseinstituttet 
(FHI) har utarbeidet en systematisk over-
sikt basert på 21 ulike studier om effekten 
av ulike kognitive terapier på å lykkes med 
røykeslutt.
 Den tyder på at de som får kognitiv 
atferdsterapier alene eller i kombinasjon 
med røykesluttprodukter, lykkes best, 
melder FHI.
 – Vi ser at de som fikk kognitiv 
terapi hadde noe økt sannsynlighet for 
å slutte å røyke, enn andre grupper, sier 
seniorforsker Eva Marie-Louise Denison 
ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

KILDE: FORSKNING.NO

 Immunsystemet i tarmen har ei særs 
utfordrande oppgåve: Det skal tillate 
næring å passere gjennom tarmveggen, 
men stoppe element som kan gjere oss 
sjuke. Den etablerte oppfatninga har 
vore at plasmacellene i tarmen lever 
berre nokre få dagar.

KILDE: APOLLON UIO

Overraskelsen i tarmen

SMÅNYTT
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- Sanitetskvinnene 
har alltid vært 

opptatt av barns 
utvikling og velvære. 
Å bli lest høyt for er 

nøkkel som åpner 
flere dører.

Det sier Cecilia Skavlan, rådgiver opp-
vekst, i Norske Kvinners Sanitets forening.
 -Finest med denne aktiviteten er at 
lese er noe vi alle voksne kan, og det skal 
ikke mer til for å gjøre en forskjell for et 
barn, fremholder Skavlan.
 Hovedmålet med Lesevenn er å skape 
gode møter mellom barn og voksne. Barn 
med ulik bakgrunn, lese-erfaring og 
språk mestring får felles leseopplevelser 
og referanserammer gjennom høyt les-
ning. Barna blir kjent med mønstre for 
språkbruk både gjennom lesing og gjen-
nom samtaler i lesestunden.

NÅR JEG kommer til barnehagen blir jeg møtt av jublende små venner, forteller Gro Dammerud 
i Ullerøy sanitetsforenng.

Et eventyr 
for barns utvikling 

-GJENNOM HØYTLESNING blir barna også sette  
på en måte som ikke handler om  å prestere,  
sier Cecilia Skavlan, rådgiver oppvekst.

BARN OG UNGE
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Mange sliter
- Mange barn og unge sliter, av ulike 
grun ner, med språkmestring og savner 
voksenkontakt. Høytlesning har mange 
positive effekter. Høytlesning styrker 
ut viklingen av talespråk og gir bedre lese- 
og skriveferdigheter. Barna får, i denne 
sammenhengen, verdifull voksenkontakt 
og blir sett på en måte som ikke handler 
om å prestere. En lesestund kan gi ro i 
en kaotisk og travel hverdag. Ikke minst 
bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale 
ferdigheter og evnen til å forstå og leve 
seg inn i andres situasjon. Litteratur 
skaper også kulturforståelse, slik at 
Lesevenn også kan brukes som et godt 
verktøy for integrering, sier Skavlan.

Fantasi
-Vi sier gjerne at fantasi og kreativitet 
ut vikles når vi får anledning til å bruke 
skaper evnene våre til å dikte opp noe. 
Men vi trenger også hjelp til å skille 
mellom hva som er oppdiktet, hva som er 
fantasi, og hva som er virkelighet. Leg-
ger vi for holdene til rette slik at barn og 
unge opp muntres til å dikte videre på noe 
de har opplevd, er det med på å utvikle 
kreativiteten deres. Bøker er også med å 
øke barnas kunnskap, sier Skavlan.
 Hun påpeker at en god bok kan inspi-
rere barna til mange andre aktiv i teter  
som for eksempel.
 -Kanskje kan barna tegne fra 
handlingen i boka, de kan kle seg ut og 
spille skuespill. Eller de voksne og barna 
kan diskutere innholdet i boka, frem holder 
rådgiver oppvekst, Cecilia Skavlan.
En bok er også for et barn langt mer  
enn de sidene mellom de to permene.

Når Sanitetskvinnene kommer for å lese for 
barna er det mange blide ansikter og  se. 
Også hos de voksne.

– til glede for barn og voksne
Lesevenn
BARNA SITTER som tente lys og følger spent med når Gerd leser for dem. 
Temaet i bøkenen kan brukes i lek etterpå. 

Denne våren lanserte Norske Kvinners 
Sanitetsforening fire basisaktiviteter. En 
av basisaktivitetene er «Lesevenn», der 
foreningene organiserer faste treff hvor 
voksne leser for barn. Hovedmålet med 
Lesevenn er å skape gode møter mellom 
barn og voksne.
 Lesevenn passer for barn i alle aldre 
med behov for voksenkontakt, språk-
trening og kulturforståelse. Sanitets-
foreningene starter Lese venn i samarbeid 
med andre, Ullerøy Sanitets forening er 
lese venn for barn i en barnehage og Åsa 
Sanitets forening er lesevenner for barn på 
skole fritids ordningen.

 Jublende små venner i Ullerøy 
barnehage Ullerøy sanitetsforening i 
Sarpsborg kommune i Østfold bestemte 
seg for å starte med lesevenn etter å ha 
fått ideen på regional samling på Hamar 
og kontaktet barnehagen på Ullerøy.
 – Jeg kontaktet avdelingsleder i 
barnehagen. Hun ble glad for forslaget. 
På ettermiddagen er barna slitne, og 
noen lengter etter mor og far. Tidligvakta 
på avdelingen går hjem og det blir 
hektisk for de to som er igjen, sier Gro 
Dammerud i Ullerøy sanitetsforening.
Hun ble enig med barnehagen om å ha 
Lesevenn hver mandag klokken 13.30 
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-Når ungene får servert maten på 
bordet og det at de sitter sammen med 
andre og spiser, så spiser de godt og  
du ser de koser seg, sier nestleder  
Aina Lyngli.

I Holmsnes og Sandnes Sanitetsforening 
har de hatt skolefrokost på handlings-
planen siden 1996.
 - Under N.K.S. sitt 100 års jubileum 

Populær frokost
var det fokus på barn og unge, og vår 
forening fant ut at det å servere skole-
frokost er en nyttig og gjennom førbar 
aktivitet, sier Aina Lyngli.

Hver høst
Uansett hva slags tema foreningen jobber 
med i Sanitetens uke, settes det alltid av 
tid til skolefrokost.
 -Dette er en aktivitet som er godt 

DET HETER SEG at frokost er dagens viktigte måltid, 
sammen med andre er det også det hyggeligste.

- 15.30. Foreldrene ble informert og 
Dammerud måtte vise politiattest og 
skrive under på at hun har taushetsplikt 
for å være lesevenn.
 – Når jeg kommer til barnehagen blir 
jeg møtt av jublende små venner. Alle 
vil ha kos og alle har noe å fortelle eller 
spørre meg om. Samtalene er gode og 
viktige. Barna kommer med bøker de 
vil jeg skal lese. En vil sitte på fanget, 
to setter seg på hver side av meg, og en 
setter seg på sofaryggen og ordner med 
håret mitt. To andre prøver å følge med 
fra armlenet på sofaen. Jeg leser og 
barna følger godt med. Jeg merker at en 
liten 3-åring har sovnet og ser et annet 
barn har gått for å leke med en venn, 
forteller Dammerud om lesestundene.
 Når foreldrene kommer for å hente 
barna sine smiler de når de ser barnet 
sitt sitte å høre på bok sammen med tre 
til fire andre barn og en Lesevenn .
 – Både foreldrene og personalet 
takker for at en Lesevenn kan komme 
og være der for barna på en tid på dagen 
når både barna og personalet er slitne. 
Som Lesevenn er jeg sammen med barna 
på deres premisser. Derfor gjør vi ting 
sammen som barna har lyst til, som å 
bygge med Lego eller legge puslespill, 
i tillegg til at jeg leser for dem. Jeg har 
et godt samarbeid med de ansatte på 
avdelingen og vi vil evaluere prosjektet 
etter fire måneder, sier Dammerud.
 Ullerøy Sanitetsforening ser at de 
synliggjør seg i lokalmiljøet ved å være 

Lesevenn i barnehagen og håper å øke 
medlemstallet i foreningen.
 
Vil ha lesestunder hver dag i Åsa
Åsa sanitetsforening i bygda Åsa i 
Ringerike kommune i Buskerud startet 
med lesevenn 13. februar i år. De sam-
arbeider med skolefritidsordningen for 
barna på Montessoriskolen i bygda.
 Sammen ble skolen og Sanitets-
kvinnene enige om at de skal komme 
og lese for barna i 1.- 4. trinn en gang i 
uka. Før de satte i gang, skrev de under 
taushet- og etikkerklæring og hentet 
inn politiattest til alle de fem som er 
lesevenner. De hadde også et møte der de 
ble enige om rammene for aktiviteten.
 – Vi ble enig om å lese mens barna 
spiser. Etter maten serverer lese ven-
nene barna litt å kose seg med til høyt-

lesningen, sier Else W. Dahle, leder i Åsa 
sanitetsforening.
 Før de møtte barna første gang ble 
foreldrene informert av rektor.
 – Seks gutter møtte oss første 
mandag i februar. Vi fortalte hvem vi er 
og hvor vi bodde i bygda. De gjorde det 
samme. Når det gjaldt bøker, likte de alt 
fra Harry Potter, Rampete Robin, Emil og 
Mummi til eventyr, forteller Dahle.
 Alle lesevennene skriver korte 
logger om lesestundene for å informere 
hverandre om hva de har lest og servert. 
De har også satt opp en turnus med 
hvem som har ansvar hver uke. Om det 
er barna eller de voksne som setter mest 
pris på tilbudet, er de usikre på.
 – Barna sa en gang at de ville at lese-
vennen skulle komme tilbake alle rede 
dagen etter. Det tyder på at det er vel-
lykket så langt i alle fall!

GERD i Åsa sanitetsforening leser for barna på skolefritidsordningen. 

BARN OG UNGE
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-Vi har strikket ullsokker til nyfødte 
babyer siden 2013. Så langt er det blitt 
1344 par ullsokker, sier Berit Janjak i 
Slemmestad sanitetsforening.
 Med jevne mellomrom er hun og 
leverer sirlig hjemmestrikkede sokker til 
kommunens nyfødte nurk.

Helsestasjonen
Sokkene leveres ut på helsestasjonen, 
og disse blir med i veska når helsesøster 
drar på hjemmebesøk hos familier med to 
ukers gamle babyer.
 Resultatet er at alle nyfødte 
røyken børinger får på seg sokker fra 
Slemmestad sanitetsforening.
 -Ideen om å strikke babysokker kom 
inder et møte foreningen i 2012. Vi fikk 
besøk av en helsesøster, som lanserte 
ideen om å strikke babysokker. Jeg tenkte 

Har strikket 1344 par

babysokker

Babysokker landet rundt
Å sørge for varmt og strikket tøy er det 
lange tradisjoner for blant Sanitets-
kvinnene, det er ikke bare basarer og 
tombolaene som har hatt gleden av å  
få levert eksklusivt håndarbeid. 
 I Svolvær strikkes det og lages 
velkomstpakker med babyklær til 
førstefødte av kvinner med minoritets-
bakgrunn i Vågan, og gir en god vel-
komst til lokalsamfunnet. og Nittedal 
sanitetsforening gjør som Slemmestad. 
Detter er bare noen av de mange 
foreningene som sørger for en varm 
velkomst til våre nye verdensborgere.

Babyene i Røyken 
kommune fryser ikke 
på bena, og det har 
Sanitets kvinnene 
sørget for. 

at det var en god idè og tok det opp på et 
medlemsmøte. Det viste seg å være stor 
interesse blant medlemmene for å gjøre 
dette. Og vi har ikke tenkt til å gi oss, sier 
Berit Janjak.
 I mars 2013 leverte hun de første baby-
sokkene til helsestasjonen i Røyken. Det 
er nå om lag 1000 par sokker siden.
 -Det er veldig hyggelig for helse-
søstrene å ha med sokkene på hjemme-
besøk. De får positive tilbakemeldinger, 
sier Anne-Kirsti Hemsing ved Røyken 
helsestasjon.

ALLE NYFØDTE i Røyken kan vifte på tærne med hjemmestrikkede ullsokker.

inn arbeidet. På Sandnes skole settes 
de av lokaler til oss, skolekjøkkenet og 
kantina. Hele skolen får frokost, også de 
ansatte. Klassene kommer til oppsatte 
klokkeslett samme med sin kontaktlærer, 
fremholder Lyngli.
 Hun legger til at maten serveres med 
faglig innhold.
 - Vi har blant annet opplyst dem hvor 
viktig det er med god håndhygiene for å 

forebygge smitte, sier Lyngli.
 Femteklassingene, som er et slags 
mellomtrinn får også utdelt refleks-
vester.

I alle ting
Når Holmsnes og Sandnes Sanitets-
forening serveres skolefrokost for bygdas 
elever er det med røtter tilbake til forrige 
århundre. Sanitetskvinnene har alltid 

hatt barn og unge i første rekke innen sitt 
forebyggende helsearbeid.
 Allerede på 1900-tallet sto Sanitets-
kvinnene for skolebespisninger. Mange 
barn var bleke og underernærte og 
tuberkulosen herjet. I dag er det fort satt 
behov for skolefrokost, men nå fordi barn 
og unge trenger å lære hva som er sundt 
og godt for kroppen.
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N.K.S. er landets største kvinneorganisasjon og en 
viktig del av sivilsamfunnet som i mars møttes i New 
York for å diskutere kvinnes rettigheter. Fv: Grete 
Herlofson, Ellen-Sofie Egeland og Birikit Terefe.

igjen gjør at de kan ta selvstendige 
valg uten å tenke på økonomi. Det er 
slik vår søsterorganisasjone i Etiopia, 
WHAE også jobber med å skape lokale 
arbeidsplasser som gir etiopiske kvinner 
muligheten til å tjene egne penger og 
bli økonomisk uavhengige. Dette er i 
tråd med FNs bærekraftsmål, påpeker 
generalsekretær Grete Herlofson.

To seminarer
Under FNs kvinnekommisjon arrangerte 
Sanitetskvinnene et seminar som foku serte 
på sivilsamfunnets rolle i å sikre kvinner 
tilgang til arbeids livet. Statssekretær i UD, 
Laila Bokhari, snakket om viktigheten av 
arbeid for utvik l ing, og N.K.S. sin general -
sekretær snakket om hvordan kvinne-
organisa sjoner kan bidra til å skape et 
mang foldig og inkluderende arbeids liv, 
likestillings- og diskriminerings ombud, 
Hanne Bjurstrøm hadde innlegg om hvilke 
utfordringer vi har for like stilling i arbeids-
livet i Norge, mens Liz Helgesen fra Unio 
hadde innlegg om den Norske modellen. 
 Sanitetskvinnene har en lang og stolt 
historie i å sikre kvinner tilgang til arbeids-
livet gjennom egne virksomheter og 
gjennom arbeidskvalifiserende aktivi teter 
som møteplasser for minoritetskvinner.

Vårt arbeid i Etiopia  

gir kvinner muligheten
til egen økonomi

-Det å kunne forsørge seg selv og sine barn, 
gjør kvinner selvstendige. Gjennom WHAE 
får etiopiske kvinner en mulighet til dette, 
noe er som er tråd med FNs bærekraftsmål, 
sier generalsekretær Grete Herlofson.

TEKST: BEATE FRAMDAL 

Sammen med organisasjonsleder Ellen- 
Sofie Egeland, og spesialrådgiver, Jan 
Monsbakken, deltok hun på FNs 61. 
kvinne  kommisjon i New York i mars. Sivil -
samfunnet, der N.K.S. er en stor aktør 
som landets største kvinne organisa -
sjon, er viktig for å kunne bidra til at mål 
som settes blir gjennom ført nasjonal og 
globalt, og har en sterk offentlig stemme.

Rettigheter og jobb
Årets tema var: Kvinners økonomiske 
selvstendighet i et arbeidsliv som er i 

endring. Å styrke kvinners økonomiske 
stilling er viktig for oppnåelse av de 
bære kraftsmålene som FN har satt seg.
 Fortsatt gjenstår det mye arbeid før 
kvinner og menn har like rettigheter.
 -Det er viktig at kvinner får mulighet 
for egne valg, det krever en selv stendig 
økonomi, som igjen er av hengig av til-
gang til arbeidslivet. For å få tilgang 
til arbeidslivet er kvinnene avhengig 
av formelle rettigheter, som barsel-
permisjon, retten til selvbestemt abort, 
muligheten for familieplanlegging og 
pensjonsordninger, sier Herlofson.

Norge har sine utfordringer
-I Norge har vi kommet langt, da vi har 
det formelle og strukturelle på plass. 
Men det er kvinner som står utenfor 
arbeids markedet, som voldsutsatte 
kvinner og minoritetskvinner. Vi har fort-
satt utfordringer knyttet til lik lønn og 
likestilling, fremholder Herlofson.
 I løpet av marsdagene i New York kom 
det også frem lysglimt.
 - Nå er det startet muligheter for 
inntekts bringende arbeid for kvinner 
som bor i flyktning leirer og utdanning. 
Arbeid og utdannelse gjør at kvinnene 
kan forsørge seg og barna, noe som 

GLOBALT

10  FREDRIKKE   NR. 2 / 17



MARIT BJØRNSTAD CARLSEN fra N.K.S. Buskerud besøkte Chancho i februar 2017. Hun var 
imponert over renholdet på kjøkkenet til kafeen som kvinnene driver. Birtukan i hvit t-skjorte.

gir kvinner muligheten
Tre sterke kvinner

Etiopiske mødre har en drøm som handler om å kunne 
forsørge seg og familien. Vi har møtt tre av dem:   
En enke, en firebarnsmor og en alenemor.  
Også er de Sanitetskvinner. 

TEKST OG FOTO: LIV HUKSET WANG 

tre sterke historier 

Norske Kvinners Sanitetsforenings 
etiopiske søsterorganisasjon jobber 
med å bedre kvinners helse og livsvilkår 
gjennom etablering av lokale foreninger. 
Women’s Health Association of Ethiopia 
(WHAE) starter lokale kvinneforeninger 
hvor helsesjekker og helseopplysning 
er regelmessig på agendaen. Modellen 
er den samme som Sanitetskvinnene 
har hatt i Norge i over 120 år og gir de 
mest sårbare og vanskeligstilte kvinnene 
tilgang til kvinnefellesskap, kunnskap 
om helse, helsesjekker og mulighet 
for å skape seg en fremtid gjennom 
selvstendig økonomi.
 13 sanitetsforeninger fra Harstad 
i nord til Mandal i sør, er faddere for 
foreninger i Etiopia. Dette er både 
lokal foreninger og fylkesforeninger og 
i februar i år dro åtte representanter 
fra fem fadderforeninger til Etiopia for 
å følge opp samarbeidet. Møt Birtukan, 
Almenesh og Almaz som alle har fått et 
nytt liv etter at de ble med i en forening

  Birtukan fra Chancho
Birtukan er 35 år og mistet ekte mannen 
allerede som 20-åring. Hun flyttet senere 
til Chancho som ligger en times kjøring 
nord for hovedstaden Addis Ababa. Her 
finnes en forening med 47 medlemmer 
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som N.K.S. Buskerud er fadder for. 
Birtukan har jobbet hardt for å klare å ta 
vare på de to barna alene. Etter hvert ble 
hun invitert til å være med i foreningen, 
noe som skulle vise seg å bli mer viktig 
enn hun først ante.
 Gjennom foreningen gikk Birtukan til 
regelmessig helsesjekk hos en syke -
pleier. Det ble oppdaget at hun hadde 
en svulst i magen og gjennom foren ing-
ens helseforsikring fikk hun dekket en 
livsviktig operasjon for å fjerne svulsten. 
I Etiopia er helse forsikring helt avgjør-
ende for å få behand ling ved alvorlig 
syk dom. I dag er Birtukan frisk og takk-
nemlig for at hun fikk hjelp. I til legg er 
hun en ivrig Sanitetskvinne i lokalmiljøet. 
 Kvinnene møtes hver 14. dag og 
diskuterer hvorfor det å ta vare på seg 
selv og andre er viktig. De trener også 
på å kunne stå opp i forsamlinger og 
fremme sin sak. 
 Sammen gjør kvinnene samfunns-
nyttig arbeid som hjemmebesøk til syke 
og pleietrengende. I dette området er det 
ikke offentlig hjelp å få om du er alvorlig 
syk og alene i hjemmet. Sanitetskvinnene 

i foreningene bytter på hjemmebesøk til 
de som trenger det aller mest som f.eks. 
aidssyke kvinner. 
 De driver også en kafe på det lokale 
sykehuset for å skaffe inntekter. Birtukan 
jobber på kjøkkenet i kafeen der de lager 
en etiopisk lefse som heter injarra og 
som spises både til frokost, lunsj og 
middag. Dette gir henne og de andre 
med lem mene viktige inntekter til å for-
sørge familien. 
 -Jeg har lært å ta bedre vare på seg 
selv og at kvinnene blir sterkere av å stå 
sammen. Det er viktig at medlemmene 
ikke krangler, men støtter hverandre i 
hverdagen, understreker hun til. 
 Hver gang de møtes betaler alle inn 
et lite beløp til en felles sparekassen i 
foreningen og så langt har er det spart 
3500 birr tilsvarende 1300 norske kroner. 
Før Birtukan ble en del av foreningen, 
hadde hun bare gått fire år på skole. Nå 
er hun tilbake på skolebenken gjennom 
voksenopplæringen i kommunen. Det 
å være del av kvinnenettverket har gitt 
henne både muligheten til å bli frisk og 
motivasjonen til å ta mer utdanning. 

  Alemenesh fra Gullele
Firebarnsmor Alemenesh er fra Gullele, 
og har fått et nytt liv på grunn av jobben i 
veveriet som en forening i Gullele driver. 
Hun viser stolt frem sitt oppussede hus, 
som hun selv har spart til. I tillegg har 
hun hele 20 000 birr på sparekontoen 
tilsvarende 7500 kroner som hun sparer 
for å kjøpe tomter til barna slik at de kan 
bygge sine egne hus. 
 Hjemme etter endt arbeidsdag, er 
hun spesielt stolt av sin nyinnkjøpte sofa. 
På spørsmålet om hun får tid til å bruke 
sofaen, ler Almenesh og sier hun tar 
en middagslur i den hver dag etter endt 
arbeidsdag. Et privilegium hun nå har som 
selvstendig og selvforsørgende kvinne. 
 Gullele er en bydel i hovedstaden Addis 
Ababa og her er Vestfold fylkes forening 
fadder for en forening med 55 medlemmer. 
I dette området er mange opprinnelig 
flyktninger og generelt mer fattig enn 
befolkningen ellers. Kvinnene i foreningen 
i Gullele driver et veveri med utsalg av 
egenproduserte varer som tepper, jakker, 
skjerf og stoffer. Veveriet gir fast inntekt til 
kvinnene som sammen driver og utvikler 
forretningen. Like ved ligger det en kjent 

ALMENESH følger nøye med når Ellen Midtvik fra N.K.S. Vestfold viser 
ideer til nye tekstilprodukter som kan selges i Gullele.

GLOBALT
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kirke med mange besøkende og det hender 
rett som det er at busslaster stopper innom 
veveriet i Gullele for å handle. 
 Det er nylig bygget en ny vei i Gullele 
bl.a. med støtte fra Vestfold fylkes-
forening, noe som er avgjørende for at 
denne bydelen lettere kan få bragt inn 
varer, brensel, vann og andre nødvendige 
ting. I tillegg sikrer veien at ambulanse 
og brannbil kan komme til ved behov. 

FØR ALMAZ ble med i foreningene, kunne hun ikke skrive eller regne. I dag fører hun statistikk 
over varene som selges. 

REPRESENTANTER fra fem norske fadderforeninger 
besøkte «sine» foreninger i februar 2017: Nana 
Finnes fra Mandal Sanitetsforening, Ellen Midtvik, 
Wenche Hansen-Just og Siri Evensen fra N.K.S. 
Vestfold, Marit Bjørnstad Carlsen fra N.K.S. 
Buskerud, Anne-Lise Strande fra N.K.S. Østfold og 
Hilde Gade og Kjerstin Moseid Bryhni fra Trondhjem 
Sanitetsforening. I tillegg deltok generalsekretær 
Grete Herlofson, prosjektleder Jan A. Monsbakken og 
kommunikasjons- og markedssjef Liv Hukset Wang 
fra N.K.S. sekretariatet. 

salgsstatistikk over det som er solgt  
med kyndig penn. 
 På en god dag kan hun selge for  
opp i mot 1100 birr som er over 400 
kroner. Med en gjennomsnittlig måneds-
lønn for en statsansatt i Etiopia på rundt 
200 kroner, er dette svært god butikk for 
kvinnene. 
 Med hjelp fra kommunen har de planer 
om å ekspandere og utvide produksjonen 
av varer. De jobber for å få til en avtale 
med det lokale universitetet, noe som vil 

  Almaz fra Harar
I Harar lengst øst i Etiopia er Almaz 
travelt opptatt med å betjene kunder i 
den lille butikken som foreningen har 
sammen. Hun er alenemor og stolt over 
at sønnene nå har startet på utdanning.
 - En skal bli politi og en skal bli 
ingeniør, forteller hun innimellom 
handelen.
 Da Almaz først kom med i foreningen, 
var hun selv analfabet. Hun ble opp-
muntret til å ta voksenopplæring og har 
lært å skrive og regne. Hun fører i dag 

Fadderprogrammet
«Fadderprogrammet» har vært avgjør
ende for den utviklingen og de resultater 
som er oppnådd i WHAE sitt arbeid 
i Etiopia. Vi trenger nå flere norske 
fylkesforeninger og lokalforeninger til 
fadderordningen.  
 De som ønsker å bli faddere må for
plikte seg til å støtte en etiopisk lokal
forening i minst tre år med et årlig beløp 
på minst kr 40 000. 

Flere fylkesforeninger har gått 
sammen om å etablere fadderskap 
som Buskerud, Vestfold, Østfold, Møre 
og Romsdal og Hedmark. I tillegg er 
foreningene Mandal, Trondhjem, Orkdal, 
Kristiansand, Blindern og Vinderen, 
Leinstrand og Harstad med i 2017. 
De foreninger som er interessert i å 
etablere fadderskap bes om å kontakte 
sekretariatet for nærmere opplysninger.

bety betydelig større inn tekter og jobb for 
mange flere kvinner. Avtalen krever en 
del egenkapital og foreningene er langt 
på vei med en spare beholdning på 16 000 
birr tilsvarende 6000 kroner. Trygg inntekt 
og godt samhold blant kvinnene gir dem 
verdighet og håp for fremtiden. 

 FREDRIKKE   NR. 2 / 17 13



Kvinnehelsedagen 2017

1400 damer fikk egen dag
-Langrennsjentene bygger laget og heier 
på hverandre. Vi må lære av dem og gjøre 
hverandre gode, sa organisasjons leder  
Ellen-Sofie Egeland, da hun ønsket 1400 
kvinner velkomne til årets Kvinnehelsedag.

TEKST: BEATE FRAMDAL   FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

Hun påpekte videre at også viktigheten 
av tilgang til kunnskap som gir oss like 
muligheter på like vilkår og likestilling. 
Lokalt, nasjonalt og globalt. 
 Denne lørdagen i Oslo Kongressenter 
ble det mangfoldige kvinnelivet hyllet. 
-I dag skal vi møte kvinner som har 
tatt modige valg og hva det har kostet. 
Endring krever modighet, sa general-
sekretær Grete Herlofson.

Takk fra Erna
-Takk for den store innsatsen som 
Sanitets kvinnene gjør. Tusen takk for at 
jeg fikk komme hit på kvinnehelsedagen. 
Dagens tema er kvinner som er har 
satset utenfor komfortsonen. Mange 

mennesker gjør det hver dag. De er veldig 
viktig huske at når vi skryter av vårt 
velferdssamfunn er det er nesten ikke 
et tilbud i Norge som har begynt med 
staten, men med de frivillige som fylte 
et hull. Og så har det offentlige overtatt, 
da man sett at dette er et tiltak som er 
felles ansvar. Sanitetskvinnenes historie 
er full av slike eksempler. Temaene i dag 
viser at dere også ser nye behov. Norge 
er nylig kåret som verdens lykkeligste 
land, men selv om vi er best er det mange 
mennesker i vårt samfunn som ikke 
opplever lykke. Fortsatt er det mangler 
i vårt samfunn, og utfordringer innen 
kvinners helse og livsvilkår, sa Solberg. 

Forskning
Hun nevnte minoritetskvinners 
helseutfordringer.
 -Sykdom som rammer menn får større 
oppmerksomhet enn kvinner, og det betyr 
mindre forskning. Kvinner rammes oftere 
av diffuse sykdommer, som det er forsket 
lite på og som da gir dårligere diagnostikk 
og dårligere behandling. Det er viktig å 
bidra til å forebygge disse sykdommene. 
Diffuse sykdommer gjør at kvinner i 
overgangs alderen kommer til fastlegen 
og får beskjed om å skjerpe seg. Derfor 
har vi opp rettet et diagnose senter for å 
fore bygge at til stander blir kroniske. Dere 
har satt unge kvinner psykiske helse på 
dags orden. Dagens unge jenter skårer 
lavere på livstilfreds het enn gutta. Det er 
kvinner og jenter som utsettes for trusler 
og for vold i nære relasjoner. 

De skamløse
– Vi er de skamløse arabiske jenter og vår 
tid begynner nå, sa Nancy Herz.
Hvorfor blir kvinner skamgjort, latterlig-
gjort og fortalt av vi ødelegger familiens 
ære når vi bruker stemmen vår, spurte 
hun retorisk. 
 Herz sto og skulle kjøpe en bok av 
en libanesisk forfatter som skriver om 

-NÅR vi har det vondt blir vi spart for mye glede vi hadde 
trengt fordi mange ikke tør å snakke til oss, sa Bianca 
Simonsen, som ble enke da mannen tok sitt eget liv.

STATSMINISTER Erna Solberg stilte på årets Kvinnehelsedag der hun takket Sanitetskvinnene  
for deres viktige innsats i 121 år.

KVINNEHELSE
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SANITETSKVINNENE i Larvik Sanitetsforening 
hadde raust invitert med seg hele Sesam-gruppa til 
Oslo.

- ER EN RAUS MOT SEG selv så er man rausere mot andre. Vi trenger et rausere samfunn,  
sa Mari Boine i samtale med psykiater Finn Skårderud. Selv mener hun at hun er en diamant.

kropp og sex, da bokhandleren bemerket 
av forfatteren ikke eier skam.
 - Jeg må ikke ha kort skjørt, og det 
er min feil hvis det skjer med noe om 
kvelden. Familien ære ligger mellom 
beina til den arabiske jenta, og i en jomfru-
hinne som i utgangs punktet er en illusjon. 
Det er vi jenter som skal passe oss. 
Hvorfor er kvinne kroppens så truende? Og 
hvorfor er kvinner så farlige. Det er viktig 
å se systemet som begrenser oss, selv om 
skjells ordene er anner ledes avhengig av 
hvor du bor, opplever kvinner verden over 
å bli under trykt. Vi må stille de kritiske 
spørs målene og vi må kreve svar, sa 
Nancy Herz.

To søstre
Åsne Seierstad har skrevet boken om 
de to søstrene fra Bærum som reiste til 
Syria og sluttet seg til IS, og som fortsatt 
er i Syria og har i mellomtiden fått barn. 
 -Jeg spurte og hva handlet dette egent-
lig om - det handler om tilhørighet. De to 
jentene jeg har skrevet om valgte seg den 
islamske staten. Foreldrene følte at de 
hadde fått vinnerloddet da barna ble fløyet 

inn til Norge, og bosatt i Bærum. Barn 
klarte seg bra på skolen, ble integrert 
- var på stranda, håndball og fotball var 
populære. Så skjer det noe i tenårene. 
Mor er ikke integrert. Hun lever sitt liv ved 
siden av det norske samfunnet, og er redd 
for å miste jentene sine. Hun er redd for 
Norge. Redd for at de skulle smelte inn 
i Norge. Hun er som oss andre, hun ville 
at døtrene skulle bli som seg selv. Så ba 
hun om hjel fra en imam. Han var ung og 
blendende, og snakket om belønning og 
romantiserte døden, forklarte Seierstad.
 Han fortalte om den beste plass i 
paradis som du kun får hvis du dør som 
martyr, da vil sjelen forlate kroppen og 
bli en grønn fugl som flyr opp til gud og 
får en plass i lysekronen.

Pillen til likestilling
I 1967 kom P-pillen som revolusjonerte 
verden til Norge.
 Før den kom hadde kvinner ingen 
muligheter til å ta kontroll over egen 
kropp eller selv ha kontroll på familie-
planleggingen.
 - Kvinner var sin biologi. P-pillen satt 

en slutt for slike måter å tenke på. Ingen 
kunne lenger kontrollere kvinnens bruk 
av prevensjon, med unntak av kvinnene 
selv. Giftealdereren gikk opp, kvinner 
kunne ta utdannelse og satse på en 
karriere, sa Anne Kveim Lie

Hverdagsmot
Forfatter og foredragsholder Bianca 
Simonsen ble alenemor da mannen 
valgte å ta sitt eget liv. Ubesvarte spørs-
mål sto i kø: Hvem skulle hun være nå? 
Er det mulig å bli glad igjen? Hvorfor ville 
han ikke leve? Hadde hun hadde ikke 
vært en god kone. Jeg skulle ha visst?
 -Jeg var på ett sted i livet hvor jeg var 
trygg, så da han tok selvmord mistet jeg 
også meg selv. Folk stilte seg også disse 
spørsmålene om hvorfor. Alle unngikk 
meg, og slutta å hilse på butikken. Det 
viste seg at de var redde for å si noe 
som kunne gjøre situasjonen verre! Jeg 
trygget dem på at det var umulig å gjøre 
det verre for meg. Hverdagsmot er at vi 
å tørre å snakke om det som er vondt, 
vi må ikke ha LFF – langt fremskreden 
feighet, sa Simonsen.
 Seks måneder skulle det ta før noen 
smilte til henne, og det var en eldre mann 
fremmed mann på gaten. Og det smilet 
gjorde uendelig godt.
 - Når vi har det vondt blir vi spart for 
mye glede vi hadde trengt. Smil skaper 
samhold, glede og håp, understreket hun.

TO STERKE KVINNESTEMMER i sin samtid:  
Åsne Seierstad og Nancy Herz.
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i ekte Sanitetskvinne -ånd

INSTITUSJONER

SYKEHUSET har siste nytt  i moderne utstyr. Her demonstreres bruken av ultralyd.

- Gratulerer med nytt topp renovert sykehus. Lykke til i det viktige 
arbeidet videre. Dere har vist at det nytter.

TEKST: REIDUN VIKEBØ OG BEATE FRAMDAL   FOTO: HELGE YTTERØY L’ORANGE   

Et topp moderne sykehus

Slik lød hilsen fra organisasjonsleder 
Ellen-Sofie Egeland under åpningen 
av det helt nyrenoverte revmatisme-
sykehuset i Haugesund.
 -Kjære Haugesund sanitetsforening, 
Ordfører, ledelsen ved HRS, ja kjære 
alle sammen.Tusen hjertelig takk for 
invitasjonen. Jeg har gledet meg til å 
komme til dere i dag. Dette er en ære. 
Revmatismesykehuset i Haugesund en av 
en av Norske Kvinners Sanitetsforenings 
institusjoner flotte institusjoner. Jeg 
er utrolig stolt av hva dere virkelig har 
gjort, hva styret har stått på for å få 

dette realisert. Dere er klar for å møta 
framtida, likt som slagordet for N.K.S. 
sitt 120 års jubileum: Modig og ny tenk-
ende! Etter fem- seks års byggetid 
er nå Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatisme  sykehus fullstendig renovert 
og bygget ut, sa Egeland.

Sanitetskvinnene har gått opp veien
Hun påpekte at da Haugesund Sanitets-
forening ble stiftet i 1906, var formålet 
å stimulere til frivillig innsats i arbeidet 
for folkehelse og beredskap. Et lite 
tilbake blikk synliggjør noen av de lokale 

sanitetskvinnenes velferdsbygging.
 -På revmatismedagen 26. februar 
1954, redegjorde sanitetsforeningen, 
Haugesunds Sanitetsforenings davær-
ende formann, fru Lilly Meling i Kring-
kastingen om foreningens arbeid 
med å planlegge reisingen av sitt eget 
revmatismesykehus. Ei fantastisk dame 
som jeg er så heldig å ha møtt noen 
ganger, og som inspirerte også meg, 
om viktigheten for Sanitetskvinnenes 
betydning på velferdsutviklingen i Norge, 
fremholdt Egeland.
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i ekte Sanitetskvinne -ånd
KIRURGI er blant sykehusets spesialfelt.

«ALLE» VAR TIL STEDE da det nyrenoverte 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 
ble høytidelig åpnet.

550 millioner 
Haugesund Sanitetsforening ble stiftet 
i 1906, og drev blant annet spedbarns-
kontroll, barnehjem og sykehjem i mange 
år. Da det i 1943 kom på tale å legge et 
Revmatismesykehus til Vestlandet, sto 
Sanitetskvinnene på for at det skulle 
ligge i Haugesund. Dette klarte de, og 
sykehuset ble påbegynt i 1954 og innviet 
i 1957. Byggingen kunne realiseres på 
grunn av iherdige Sanitetskvinner som 
samlet inn midler til dette formålet. 
Sykehuset ble utvidet i årene etter, med 
blant annet 2 nye etasjer og basseng.
 -I 2002 ble sykehuset dannet som 
et eget aksjeselskap med Haugesund 
Sanitetsforening som eiere. I 2004 startet 
planleggingen av nybygg og renovering av 
eksisterende sykehusbygg. Haugesund 
Sanitetsforening hadde forpliktet seg til 
å gå tungt inn med kapital, og i tillegg til 
midlene vi hadde til disposisjon ble også 
noen av eiendommene solgt. Dette var 
eiendommer som var ervervet for mange 
år siden, og var brukt til blant annet 
legeboliger, barnehjem og barnehage, 
opplyser daglig leder Reidun Vikebø i 
Haugesund sanitetsforening
 Fra sykehusets åpning i 1957 er nå 
bruksarealet nesten doblet, og pris lappen 
er på 550 millioner kroner. Syke huset 
inneholder revmatologisk avdeling med 
poliklinikk, sengepost, revmakirurgisk 
avdeling og hudpoli klinikk, og jobber på 
oppdrag fra Helse Vest. 

30 000 pasienter på poliklinikken
- Bare på poliklinikkene har vi nesten 
30 000 besøkende hvert år, så måtte 
det bli krevende. De ansatte har vist at 
de er fleksible og tilpassingsdyktige 
og funnet gode og smidige løsninger. 
I byggeperioden har styret i sanitets-
foreningen vært stabilt, og de har tatt de 
nødvendige avgjørelser underveis. Daglig 
leder og leder i foreningen har vært 
representert i styret for sykehuset, og i 
plan- og byggekomiteen, sier Vikebø.
 Sykehuset ble innviet i november 
2016, over tre dager. Første dagen ble det 
arrangert åpen dag der det var omvisning 
og spennende foredrag av ansatte 
på sykehuset. Her fikk de besøkende 
informa sjon om sykehusets spesialfelt 
som er revmatisme, hudlidelser, 
kirurgi, og rehabilitering, og se de flotte 
treningsfasilitetene i underetasjen. 
Sanitets kvinnene var representert, og 
delte ut gratis marsipankake samt vervet 
nye medlemmer. Andre dagen var det 
fest middag, der innbudte gjester fikk være 
med på selve åpningen av sykehuset. 
Snoren ble klippet av vårt æresmedlem 
Turid Laastad Strømme. Åpningstalen 
ble holdt av lederen i Haugesund 
Sanitetsforening, Berit Roness.

Fastelavns-fjæra pynter opp
Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatisme sykehus AS er nå et topp 
moderne sykehus. De ulike faggruppene 
jobber tett sammen i tverrfaglige team 
som bygger opp behandlingen rundt den 
enkelte pasient. 
 -Revmatologisk avdeling har årlig 
rundt 8000 polikliniske, og ca 2 600 
revmakirurgiske konsultasjoner årlig. 
Revmakirurgisk seksjon gjennomførte 
i 2016 rundt 700 konsultasjoner hvorav 
litt over 500 var polikliniske, mens over 
200 krevde innleggelse. Vi tilbyr også 
spesialtilpassede pasientkurs på dagtid 
for pasienter med ulike diagnoser, blant 
annet revmatoid artritt, spondylitt og 
psoriasisartritt. Rehabilitering Vest AS 
er et datterselskap av sykehuset, har 
30 døgnplasser og 10 dagplasser og er 
lokalisert i samme bygg, opplyser Vikebø.
 Sanitetsforeningens og sykehusets sin 
lange og viktige historie ses i både bilder 
og tekst. Pasientrom er utsmykket med 
gjenkjennende naturbilder fra Haugesund. 
I tillegg er en av Norske Kvinners 
Sanitets  forenings symboler, fjærene, et 
element i utsmykkingen. Til sammen har 
sykehuset fått sin egen unike identitet.
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i årets «JA BETYR JA»
Denne våren har 

lokale sanitets  foren-
inger vært rundt på 

skoler i hele landet og 
snakket med russen 
om Ja betyr ja. Over 

8000 russ har hørt 
vårt budskap om 

at begge parter må 
sam tykke hvis det er 

snakk om sex.

Nesten halvparten av alle anmeldte 
voldtekter her til lands er festvoldtekter, 
og både offer og gjerningsperson er ofte 
under 25 år. Dert gjør russetiden – med 
mye festing og alkohol – til en sårbar tid. 

Imponert
-Jeg er imponert over hvordan lokal- og 
fylkesforeninger har stått på. Det ligger 
mye arbeid bak hvert eneste skolebesøk. 
Tilbakemeldinger fra skolene, og ikke 
minst russen selv, viser med all tydelig-
het at dette har vært vellykket. Russen 
har stilt mange spørsmål om hvor 
grensene mellom overgrep og sex faktisk 
går. Det viser at det er behov for en slik 
kampanje som Ja betyr ja. Ungdom 
ønsker å lære mer om grensesetting i 
forhold til egen kropp og seksualitet, sier 
rådgiver vold, Ida Hansen.

Godt synlige
Gjennom årets kampanje har Sanitets-
kvinnen over hele landet skap synlighet 
og fått fokus på sitt arbeid i mediene. I 
Vestfold, Oppland og Møre og Roms dal 
har 6 700 russ hatt besøk av Sanitets-
kvinner, og fått goodiebags med gaver  
og råd.
 I Oslo er fem videregående skoler 
besøkt. I Nord-Trøndelag har Levanger 
Unge Sanitet deltatt på dialogmøte med 
russ, foreldre, politiet og SMISO som 
handlet om trygghet og kjøreregler for 
russecampen.
 I de nordligste fylkene, Narvik, 
Tromsø og Harstad har russen også 
fått kunnskap om viktigheten av sam -
tykke for sex. I Rogaland har det delt ut 
goodiebagger i regi av sanitets foren-
ingene, Time og Lye. Jåtte-russen fikk 

armebånd og Ja betyr ja-kortene, og det 
samme ble delt ut til russ i Karmøy. Her 
var det også foredrag ved rådgiver vold, 
Ida Hansen.

Over 8 000 russ er nådd
BARN OG UNGE
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-VI LÆRER altfor lite om hvor grensene. Denne kampanjen gjør at vi blir mere bevisste  
slik at vi kan gå inn i russetiden med en formening om hva vi faktisk vil være med på,  
sier Julie Hopp og Julie Slåtten – årets russ ved Lambertseter vg.

MED SIN holdningskampanje har Sanitetskvinnene 
gitt sitt bidrag til en tryggere russefeiring lander 
rundt.



om barn i krise
-Rapporten viser at det er behov for 
retningslinjer for samarbeidet mellom 
politi og barnevern. Begge parter vil 
barnets beste.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

Det sier forsker Norunn Vorland. Hun 
holder åpent at det alltid vil være et 
rom der det oppstår uenighet mellom to 
parter som har hver sine oppgaver og 
mandater, til tross for retningslinjer.
 Sammen med Kristin Skjørten og hun 
sett på hvordan samarbeidet er mellom 
politiet og barnevernet, både i akuttfasen 
og i etterforskningsfasen. 

Viktig rapport
Arbeidet er finansiert av ExtraStiftelsen 
gjennom Sanitetskvinnene. Under 
lanseringen på Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) onsdag, meldte Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet at 
rapporten blir et viktig innspill til nye 
retningslinjer for samarbeidet mellom 
politiet og barnevernet.
 De to forskerne, som er tilknyt tet 
NKVTS, har hatt som mål å se på ansvar-
fordeling, roller og arbeidsoppgavene som 
politiet og barnevernet har, og på hvilken 
måte dette ivaretar barna, foreldrenes 
behov og rettsikkerheten deres.
 I rapporten, som heter Barn i krise. 
Samarbeid mellom barnevern og politi, 
har Vorland og Skjørten snakket med 
polititjenestemenn, politijurister og 
ansatte i barnvernvakten i Oslo, Asker og 
Bærum og Romerike.

«Husbråk»
Rapporten er basert på deres erfaringer, 
og det kan være geografiske forskjeller.
Vorland og Skjørten har i delprosjekt 1, 
tatt for seg akuttfasen og i delprosjektet 
sett på samarbeidet fram til tilrettelagte 
avhør som foregår på Statens Barnehus. 
Akuttfasen er den fasen da politiet og 
barnevernsvakten rykker ut etter at 
noen har meldt fra om «bråk» i hjemmet. 
Årsakene kan være mange, og spenner 
seg fra rus og psykatri til vold.
 I denne fasen går samarbeidet 
sømløst. «Alle» er enig om hva som 
deres oppgaver, og drar veksler på 
hverandres kompetanse.
 -Selv om politifolk vi snakket kunne 
mene at barnevernet burde bortplassert 
flere barn enn de de gjør i denne fasen. 
Barnvernvaktene mener at det er mange 
saker der de burde vært tilkalt ut til, uten 
å ha blitt det, sa Vorland.

Etterforskning
Under oppbyggingen av straffesaker har 
politiet flere måter å sikre bevis på, blant 
samtaler på åstedet og formelle avhør. 
Samtaler med barnet på stedet er viktig 
for politiet da barnet forteller hva som 
har skjedd, før foreldrene får påvirket 
barna. I denne fasen er ikke samarbeidet 
til barnevernet og politiet like sømløst, 

NORUNN VORLAND (bildet), har sammen med 
Kristin Skjørten sett på samarbeidet mellom politi og 
barnevern.

Pionérarbeid

på blir det overtydelig at politiet og 
barnevernet har to helt forskjellige 
samfunnsoppdrag.
 – Barnevernet må fortsette å legge 
barnets beste til grunn for sitt arbeid, 
mens politiet skal ivareta sikkerhet og 
etterforske kriminalitet. Det blir ikke 
nødvendigvis riktig å alltid bestrebe 
enighet og fravær av konflikt. Det er 
kanskje i diskursen og dialogen mellom 
de to etatene at de gode løsningene 
ligger, sier forskerne.
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ANNE LINDBOE 
FØDT: 1. AUGUST 1971
SIVILSTATUS: TREBARNSMOR 
AKTUELL: BARNEOMBUD

INTERVJUET

-BARNEOMBUDET fnyser at  
argumentet om at omskjæring  
av guttebabyer forebygger  
HIV og kjønnssykdommer.
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Barna og unge som sitter alene uten 
familie på asylmottak har ikke så store 
ønsker.
 -De savner mamma, pappa, søsken og 
det å lage mat samme med noen. Det de 
ønsker seg er rett og slett et normalt liv, 
sier Lindboe, og roser N.K.S. sitt arbeid for 
barn og unge. 
 -N.K.S. står for noe som er veldig solid, 
sier hun.
 Barnelegen fra Revetal i Vestfold tok 
over stolen etter Reidar Hjermann for 
akkurat fem år siden. 
 Før hun ble barneombud hadde hun 
vært overlege ved Statens Barnehus i 
Oslo og forsker ved Folkehelseinstituttet. 
I forbindelse med doktorgraden sin deltok 
hun i obduksjoner på Rettsmedisinsk 
Institutt. Det er der de ender - barna 
som ikke overlever omsorgssvikten, 
overgrepene eller volden. 

Har sett ondskap
Med sin bakgrunn på sosialpediatrisk 
seksjon på Ullevål sykehus, hadde hun 
ikke noe annet valg da Norge trengte et 
nytt barneombud. 
 -Jeg har sett ondskap. Jeg har sett 
barn som er blitt pisket med lærbelte 

og brent med sigaretter. Og barn som 
blir slått fordi fysisk vold er en del av 
oppdragelsen. Jeg har møtt barn som 
ikke vet hva fysisk kontakt er utover slag 
og spark, og barn aldri har hørt at noen 
er glad i dem. Jeg har sett ondskap. Dette 
er kjernen i hovedårsaken til at jeg søkte 
stillingen som barneombud er at barna 
trenger noen som snakker på deres 
vegne med høy stemme. Jeg vil bruke 
stillingen som barneombud til å fange 
opp, forebygge, hjelpe og beskytte barn, 
understreker hun.

Dystre tall
 Et av fem barn vokser opp i hjem preget 
av rusmisbruk, foreldre som sliter med 
å ta vare på barna på grunn av psykiske 
lidelser, fysisk eller psykisk vold. 
 - Dette er barn som risikere å vokse 
opp uten selvtillit, selvfølelse eller tillit 
til andre mennesker. Disse barna er en 
sårbargruppe, da de ofte har dårligere 
helse enn andre barn og en svakere 
psykosial utvikling, påpeker Lindboe.
Hun er krystallklar på at den beste 
garantien for et godt voksenliv er en god 
og trygg barndom. Da blir man også 
samfunnsøkonomiske gode borgere.

-Når Sanitetskvinnene lager aktiviteter for enslig 
mindreårige på asylmottak, som går ut på å gjøre ting 
sammen, så gjør de akkurat det som barna sier til oss 
at de ønsker seg, sier barneombud, Anne Lindboe.

TEKST: BEATE FRAMDAL   FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN 

 - Vold og overgrep mot barn er stort 
samfunnsproblem, og et stort folke-
helse problem. På verdensbasis snakker 
vi en milliard barn og unge. Hadde dette 
vært ebola-smitte hadde Verdens helse-
organisasjon kalt det en pandemi og slått 
alarm, sier Lindboe.
 Hun stiller spørsmål ved at det 
det offentlige kjører kampanjer mot 
eksempel vis røyking, fordi man vet hvor 
helsefarlig det er.
 -Hva med vold mot barn? Vi vet  
hvor farlig og skadelig det er for barna,  
frem holder Lindboe.

Lavt prioritert
I dag får alle barn i Norge førsteklasses 
behandling når det kommer til sykdom. 
Lindboes hjertebarn, sosialpediatri, har 
ikke så høy status blant leger.
 - Helsepersonell, barnehageansatte, 
lærer, naboer og du og jeg, må bli flinkere 
til å varsle. Vi er så fryktelig redde for å ta 
feil. Tenk om vi ikke tar feil, det er jo mye 
verre. Vi må begynne å la dette handle om 
barna, og ikke de voksne. Da lar vi et barn 
gå til grunne. Også må vi slutte med å se 
på vold som en privatsak som ikke angår 
oss, sier Lindboe.

Barnas

vaktbikkje
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- FOR HVER drapstrussel så blir jeg ennå mer motivert for å gi barn og unge en stemme, sier Lindboe.

INTERVJUET

Uredd
Det tok ikke så lang tid før man hørte 
stemmen til det nye barneombudet. 
Uredd har hun «gått» løs på institusjoner 
som skal være dere for barna. Selv PP-
tjenesten har fått sitt pass påskrevet.
 - De svakeste elevene får de svak este 
lærerne. I helsevesenet får barn med 
alvorlige diagnoser den beste fag kompe-
tansen vi kan tilby. Barn med lære vansker 
kan risikere å få ukvalifiserte vikar-
lærere.Hvordan kan man da finne ut hva 
slags evner dette barnet egentlig har, og 
hvordan man kan få utviklet disse, spør 
hun retorisk.
 Hun har heller ikke mye godt å si om 
hvordan Norge tar i mot mindreårige 
asylsøkere.
 - Norge bryter barns rettigheter i hen-
hold til barnekonvensjonen. Det varsles 
om selvmordsforsøk og selvskading. Vi vet 
at mindreårige asylsøkere forsvinner fra 
mottakene, og disse blir et lett bytte for 
andre som vil utnytte dem, sier Lindboe.

Sier nei til omskjæring
Barneombudet er ikke tvil om at 
omskjæring av små guttebabyer bryter 
barnas rett til kroppslig integritet.
 - Nå har også forskere tilbakevist 
fordelene med omskjæring av gutter. 

Omskjæring hindrer ikke smitte av kjønns-
sykdommer ved seksuell kontakt. Ønsker 
man å forebygge kjønns syk dom mer kan 
en bruke kondom. Inngrepet er heller ikke 
risikofritt, og kan føre til komplikasjoner 
som eksempelvis infeksjoner. I denne 
saken ofres barna i de voksnes rett til 
religions  frihet. Når guttene blir større kan 
de selv få bestemme om de vil omskjæres, 
men ikke av religiøse årsaker, mener 
barneombudet.

Blir hørt
Anne Lindboe har snakket høyt og klart 
og er blitt hørt. Hun har fått «alle», som 
betyr noe innenfor norsk helsevesen til å 
signere Grefsen-erklæringen

 - Leger og annet helsepersonell må 
på banen å ta vold mot barn på alvor. Nå 
må det handles. Erklæringen inneholder 
tre forpliktelser. Det er første gangen 
at alle toppledere innen helsesektoren 
var samlet om temaet som handlet om 
vold mot barn. Kronprins Haakon var 
der, og konferansen ble åpnet av Solveig 
Horne. Å ha fått til et signert dokument 
som inneholder forpliktelser som skal 
forebygge, beskytte og hjelpe barn som er 
utsatt for vold, er jeg stolt av at vi har fått 
til. Det var mye jobb i forkant. Vi brukte 
samme fremgangsmetodikk som ble brukt 
i forkant av klima-avtalen i Paris.
 Til Grefsenkollen kom blant annet 
Camilla Stoltenberg fra Folkehelse-
instituttet, toppene fra landets regionale 
helseforetak, psykologforeningen, 
Norsk barnelegeforening, Kommunenes 
Sentralforbund og politikere fra de 
forskjellige partiene.
 - Jeg er også glad for å ha bidratt til 
å styrke skolehelse og helsestasjons-
tjeneste med 870 millioner kroner.
 Hun har fått til mye, og det er det ikke 
bare de gode kreftene i samfunnet som 
hun har fått med seg
 - Jeg får trusler og drapstrusler. Dette 
gjør meg bare enda mere motivert til å 
gjøre jobben min. Jeg kan ikke være redd. 
Det er alt for mange barn og unge som 
trenger en sterk stemme, sier Lindboe.

« Barn og unge er mine  
viktigste rådgivere»

 ANNE LINDBOE
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Sanitetskvinnene
Tryg støtter 

« Barn og unge er mine  
viktigste rådgivere»

 ANNE LINDBOE

Kvinesdal sanitetsforening var en av de 
aller første foreningene som startet med 
høytlesning for barn. Tuft er en av flere 
lokale foreninger som er gang med å 
planlegge matlagingskurs for de unge 
i bygda - basisaktiviteten Dig In. Begge 
lokalforeningene har nylig fått stipend fra 
Tryg som støtte til disse aktivitetene. 
 To ganger i halvåret vil til sammen 
fire sanitetsforeninger motta stipend 
fra Tryg, som som har vært N.K.S. sin 
trofaste samarbeidspartner i flere år. 
Tryg har også gitt bidrag til Kvinnehelse-
dagen.
 – Vi ønsker å støtte opp under det 
gode arbeidet som gjøres i lokalmiljøene. 
Tryg er opptatt av å skape trygghet. 
Arbeidet lokal foreningen gjør, bidrar 
blant annet til dette, sier leder for 
Partner i Tryg Forsikring, Vibeke 
Schjelderup Osvold. 

Livbøyen
Et av Trygs mest kjente tiltak for et trygt 
lokalmiljø, er den hvite og røde livbøyen 

som bryr seg. Du har kanskje sett dem - i 
knall gule jakker eller vester. 
 Tryg har støttet og hatt et tett sam-
arbeid med Natteravnene i over 20 år. 
Natte ravnene regnes i dag for et av de 
viktigste voldsforbyggende tiltakene i 
landet. 
 Med årene har Natteravnene også 
etablert dagravner. Flere så behov for 
voksen tilstedeværelse langs skoleveier 
og der ungdom samles etter skoletid. 
MC-ravner er også kommet inn som et 
kjær kommet tilskudd i ravne-familien. De 
har mulighet til å bevege seg over større 
områder, og tilkaller seg lett ungdommens 
oppmerksomheten med syklene sine. 
  Natteravnene er basert på frivillighet, 
og består av helt vanlig voksne med sunn 
fornuft. Du kan være 18 eller 90 år – alder 
er ingen hindring. Gruppene blir drevet av 
blant annet FAU ved skolene og Kirkens 
Bymisjon. 
 Som kunde i Tryg bidrar du til Trygs 
arbeid for et tryggere samfunn. 

som henger på en strand, et svaberg eller 
en kai nær deg. Det har den gjort siden 
1952. Tryg var tidlig ute med å ville gjøre 
en forskjell for samfunnet. Selskapet 
hadde et ønske om å bidra til trygghet 
blant befolkningen. Første tiltaket var 
livbøyene.
 I dag henger det livbøyer langs hele 
kysten. Langs elver og innsjøer. Livbøyen 
er der folk ferdes, og hvert år redder den 
liv. I mer enn tusen tilfeller vet Tryg at 
bøyen har vært involvert der liv har stått 
på spill. 
 Alle bøyene har sin fadder. De skal 
ta vare på, og sørge for at bøyen er til-
gjenge lig og i god stand. Fadderne er alt 
fra privatpersoner, båtforeninger, vel-
foreninger, kommune og havnevesen.

Natteravnene
I helgene kan du treffe på nærmere 5000 
natteravner rundt om i lokalmiljøene i 
hele landet. Til sammen representerer de 
370 ulike natteravnsgrupper, og de er der 
for å skape trygghet. De er edrue voksne 

Kvinesdal sanitetsforening og Tuft Sanitetsforening 
har fått stipend fra Tryg.

REDAKSJONELL ANNONSE
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barneleddgikt
-Når pasienter med barneleddgikt blir voksne er 
det mange som ikke er flinke nok til å følge opp 
sykdommen selv, og livskvaliteten deres blir dårligere, 
sier forsker og lege Anne Marit Selvaag.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

- Så er det mange og sammensatte 
årsaker til dette. Blant årsakene kan 
være at dette er en gruppe som er «lei» 
av sykehus og leger etter å ha vært 
tett fulgt opp gjennom hele barn- og 
ungdoms tiden. Men det kan også være 
mangel på kunnskap hos fast leger, slik 
at pasienten er under medisinert, frem-
holder hun.
 Selvaag, som er overlege dr. med. 
Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet, 
Oslo Universitetssykehus, har forsket 

på barneleddgikt i mange år. I 2012 fikk 
hun midler av Sanitetskvinnene til å se 
på hvordan det går med pasienter med 
barneleddgikt når de blir voksne – etter 
30 år. 
 Tittelen på hennes Post doc er: 
Remisjon, sykdomsprogresjon og 
prognostiske faktorer i unge voksne med 
barneleddgikt- en longitudinell studie. 

Før 16 år
Barneleddgikt er en viktig årsak til 

langvarig nedsatt fysisk funksjon hos 
barn. 
 - Vi har hatt en del kunnskap om 
hvor dan det går med disse barna etter 
15 år og 23 år, men ikke etter 30 år. 
Siden vi i Norge har personnummer gir 
dette oss en unik mulighet til å følge opp 
voksne med barneleddgikt for å finne ut 
av hvordan har de det – 30 år etter, sier 
Selvaag.
 Barneleddgikt inntreffer før man er  
16 år gammel. 

Viktig å følge opp 

FORSKNING
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 -Vi får 120-130 nye tilfeller i året av 
barneleddgikt i Norge, og til enhver tid 
har vi 1200 – 1300 barn og unge mellom 
0 til 18 år som har dette. Jenter rammes 
oftere (hardere) enn guttene, uten at 
vi vet hvorfor. Den kan deles inn i syv 
under grupper, og noen er mer vanlige og 
noen er svært alvorlige. Noen har nedsatt 
funksjons evne og andre pasienter er 
nesten lik friske, sier Selvaag.
 For å få diagnosen må symptomene 
vare mer enn seks uker, og andre 
sykdom mer som kan gi ledd beten nelse 
må være utelukket.

Immunterapi
Typiske tegn er smerte, hevelse og 
redusert bevegelighet i leddet. 
 -Hvis sykdommen ikke er godt nok 
behandlet kan den føre til varige skade på 
leddet, på røntgenbildet ser det da ut som 
om en mus har vært og spist på brusk og 
bein, forklarer Selvaag.
 I dag har man gode behandlings-
metoder.
 - En behandlingsmetode er sykdoms-
modifiserende medisin som, Methotrexat, 
eller biologiske medisiner som er 
immun terapi. Vi har forsket og funnet ut 
av aggressiv behandling i tidlig stadium 
er viktig for å behandle leddgikt, opplyser 
Selvaag.

34 % hadde aktiv sykdom
Målet med studien er å vurdere sykdoms-
aktivitet og helsetilstand og sammen-
ligne med sykdomsaktivitet ved 15 år og 
30 år, for å se etter tegn for fortsatt aktiv 
sykdom.
 -176 pasienter var inkludert i studien. 
I gjennomsnitt hadde de hatt sykdommen 
i 30 år, og gjennomsnittsalderen var 
39 år. 74 % var kvinner. Alle fikk et 
spørre skjema som de skulle fylle ut 
om hvordan de følte at helsen deres er. 
90 pasienter ble undersøkt av lege på 
bakgrunn av opplysningene de gav oss. I 
utgangspunktet hadde vi 260 pasienter, 
men seks var døde og så var det noen 
som trakk seg. Et tall på 176 betyr en 

deltakelse på 69 % og det er veldig bra, 
sier Anne Marit Selvaag.

Tok ikke medisiner
Det viste seg at ved 30 års oppfølging 
hadde 59 % av pasientene en klinisk 
remisjon uten medisiner, det vil si 
en bedring av sykdommen. 7 % av 
pasientene var bra, men sto på medisiner. 
34 % av pasientene hadde aktiv sykdom.
-44 % av pasientene med aktiv sykdom 
var ikke godt nok behandlet med 
medisiner. Når de ble undersøkt av lege 
hadde de høyere sykdomsaktivitet, og 
høyere antall aktive ledd. Og de oppga 
å ha lavere livskvalitet og helse enn de 
pasientene som gikk på medisiner. Dette 
viser at det er viktig for pasienten at 
sykdommen følges tett opp også i voksen 
alder, understreker Selvaag.

Flere ledd - jo dårligere
De pasientene som det gikk dårligst 
med etter 30 år, er de samme som også 
skåret dårlig både 15 år og 23 år etter 
sykdomsdebut.
 -Dette er pasienter der barneledd-
gikten har angrepet mange ledd,dvs 5 
eller flere ledd. Også er det de pasientene 
som hadde debut av voksenleddgikt 
allerede som barn.

Biologi vs kreft
Ingen vet hva som er årsaken til barne-
leddgikt. Man vet at immunapparatet 
er involvert og at immuncellene går til 
angrep på eget vev. Dagens moderne 
behandling av barneleddgikt bruker 
biologiske medisiner som hjelper til å 
holde kontroll på immuncellene. Dette er 
de samme cellene som også er involverte 
i å føre til kreft og rydde vekk tilløp til 
kreft. Så spørsmålet som da melder seg 
er: Kan dette påvirke kreftutvikling? 
 - Fra 2000 års tallet har vi brukt 
biologiske legemidler som Remicade, 
Enbrel og Humira. I 2008 kom det en 
advarsel om at barn som hadde stått på 
to av disse så ut til å ha økt forekomst 
av leukemi og kreft i lymfene. Funnene 
har vært omdiskutert og kritisert. 
Noen nyere studier avdekker ikke 
økt fare for kreft. En grundig studie 
gjort i Tyskland fant økt fare for kreft. 
Hvordan er det i Norge? Vi vil se på 
kreft fore komst i forskningsgrupper av 
pasienter med barne leddgikt fra 1976 
og til nå, med oppfølgings tid på 40 år i 
et samarbeid med Kref tregisteret. Vi 
ønsker å jobbe videre med dette, og vil 
se på medisinbruken. Kreft er en sjelden 
konsekvens, selv om den er alvorlig. Her 
er ikke tallene ferdige ennå, sier lege og 
forsker Anne Marit Selvaag.

-44 % AV PASIENTENE som hadde aktiv sykdom var ikke godt nok behandlet, opplyser Selvaag.

 FREDRIKKE   NR. 2 / 17 25



Omsorg
bak blålysene
- Vi driver ikke med redning,  
men vi er på stedet når det skjer,  
sa generalsekretær Grete Herlofson.

Hun refererte fra et møte i FORF (FORF 
er paraplyorganisasjonen for den frivil-
lige redningstjenesten i Norge), der 
hadde man ikke anerkjent omsorgs-
beredskaps arbeidet til Sanitets  kvinnene 
og sa nei til medlem skap. 
 - FORF har en gammeldags tolkning 
av beredskap. Derfor oppsøkte vi i 
stedet daværende justisminister, Anders 
Anundsen, som møtte N.K.S. med rød 
knapp. Han sa at hvis FORF ikke ville ta 
inn Sanitets kvinnene som med lem mer, så 
ba han oss om å sende inn egen søknad 
om å få midler til arbeidet. Det betyr 
at vi har fått aner kjen nelse og ekstern 
støtte til omsorgs arbeidet vårt. Vi gjør 
ikke alt alene. Samarbeider, HV med HV 

• Økt migrasjon – det er store folke-
grupper på vandring rundt i verden, og 
noen ganger kommer de ikke videre. 
Det oppsto en liten situasjon 2015, som 
den krevde innsats fra mange –og dette 
er også situasjon som må håndteres

• Hybride hendelser: Russere / Trump –  
Nederland som ikke turte å ha elektron-
iske valg av frykt for innblanding.

Mange behov bak blålysene
-Når blålysa er slukket dukker det opp 
behov, som ei hånd å holde og at det er 
noen som bryr seg, og noen som spør 
hvordan det går. Dette erfarte man etter 
raset på Svalbard sist vinter, sa senior-
rådgiver, May Britt Buhaug og redegjorde 
for hva som ligger i begrepene hus, mat 
og omsorg.
 Lokalt har N.K.S. 120 omsorgs-
beredskaps grupper, og hele 300 foren-
inger er involvert i dette arbeidet.

Med i beredskapsrådet
Med Sanitetskvinner fra Grov-, Salte-, 
Tovik- og Søgårdene ble det startet 
omsorgs beredskapsgruppe i Troms i 2011.
 Avtalen måtte opp i kommunestyret. 
Skjer det noe tas det kontakt med Berit 
som er gruppa kontaktperson.
 - Vi er med i Beredskapsrådet i kom-
munen, sammen med andre frivillige 
og fagfolk fra andre offentlige etater 
og instanser. Alle legger frem hva de 
kan bidra med. Når jeg forteller hva 
Sanitetskvinnene kan og driver med blir 
alle imponerte, sa Berit Dypvik Skånland.
 
Raskere enn politiet
-Sparepengen våre står til neste år, og 
vi har litt penger på lur. I fjor betalte vi 
ikke inn, så litt er brukt slik at et medlem 
kunne delta på seminaret. Vi har også 
temakvelder der vi spleiser de på maten. 
Så har vi loddsalg. Neste kurs skal vi få 
vite hvordan man evakuerer sykehjems-
pasienter. Vi har også stående en nødsekk 
som er ferdig pakken. Denne inne holder 
kun utstyr, ikke mat, sa Skånland.
 Alle i gruppa har skrevet under på en 
taushetserklæring, og de har kontrakt 

og sivil forsvaret, som Folk og Forsvar, 
Norsk første hjelps råd, DBS og så har vi 
avtale med Helse direktoratet, opp lyste 
general sekretær Herlofson, på omsorgs-
beredskaps samlingen på Gardermoen 
den 24. og 25. mars.
 160 frivillige omsorgsberedskaps-
kvinner møttes for å få mer kunnskap, 
innsikt og erfaringsutveksling om 
omsorgsberedskapsarbeid og samfunnet.

Vær beredt
-Vi kan ikke la terrorister ta tryggheten 
fra oss, sa Anne Rygh Pedersen
Hun påpekte at det er andre kriser som 
inntreffer oftere, nemlig klimaet og viste 
til tørken som førte til utmarksbranner i 
Nord-Trøndelag og Nordvestlandet. 
 -Vi trodde ikke å våre egne øyne. 
Dette kommer vi til å se mer av. Da må 
vi være i stand til håndtere dette. Vi 
trenger et robust samfunn, der alle må ta 
ansvar. Det er ikke slik at det offentlige 
kan komme og ordne opp for folk. Lengre 
ut av byene, jo flinkere er de til å vare på 
seg selv med tanke på å ha et lite lager 
av nødvendige varer og utstyr, sa Rygh 
Pedersen.
 Hun nevnte følgende utfordringer vi 
må være rustet til å møte: 

• Store pandemier, som setter ut 
samfunnsstrukturene våre

• Teknologi: næringsliv og industri. 
Private utsatt for id-tyveri og angrep på 
offentlige institusjoner

• SikkerhetspolitikkELISABETH SOMMERFELDT  understreket at 
samarbeidet på tvers av foreningen styrker N.K.S.-
båndet.

BASISAKTIVITET
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DET FINNES INGEN FASIT, ta utgangspunkt i deres 
egen kommune og lokal forhold, sa Hanne Britt 
Jacobsen leder av gruppa i Nord-Fron, Oppland.

DISSE utgjør N.K.S. sine omsorgsberedskapskontakter: Fv: Elisabet Sommerfeldt, Berit Dypvik Skånland, 
Gunn Gjerde, Ragnhild Bjørlo, May-Britt Buhaug (seniorrådgiver), Arnhild Larsen, Hanne Britt Jacobsen, 
Trine Lise Bjørnebye, Reidun Høiland, Kjellfrid Stene, Anne Lise Eira.

med den lokale butikken om at de kan få 
utlevert mat midt på natten. 
 - Vi kjører firetimers-skift, og har 
kortere responstid enn nærpolititet. Er 
det noen som har problemer med å få 
kontakt eller gehør med kommunen: By 
dere fram, lød hennes råd til salen.

Ingen fasit 
-Det finnes ingen fasit, ta utgangspunkt 
i deres egen kommune og lokal forhold, 
sa Hanne Britt Jacobsen leder av gruppa i 
Nord-Fron, Oppland.
 Her får de penger fra moder foren-
ingene hvis det er noe de trenger, og har 
også fått påskjønnelser fra kommunen.
-Vi har en reservasjonsliste der folk kan 
reservere seg hvis det er hendelser de 
ikke er komfortable med, og vi har på 
forhånd kartlagt hvem som kan gjøre 
hva. Ta med mannfolka dere trenger de til 
tunge løft, sa hun, og understreket at det 
er viktig å oppdatere telefonnummer og 
at man ikke må glemme debriefing.

Soppkurs på mottak
Beredskap er også å forebygge. Ved flykt-
ningemottaket på Drevsjø har omsorgs -
beredskapsgruppa hatt første hjelps kurs og 
informert om rød fluesopp, da denne ofte 
må tas ut av soppkurven til beboerne.
 - De har også fått informasjon om 
giftige bær og planter og huggorm. Det 
er særlig viktig at barna får behandling 
hvis det skjer noe. Også har vi overført 
kunskap om hva en skal ha på seg når 
kuldegradene kommer, sa Trine Lise 
Bjørnebye.
 Ved å søke ExtraStiftelsen om penger 
så har de fått 30 000 kroner til å holde 
førstehjelpskurs.

Trang fødsel
Elisabet Sommefeldt fortalte om den 
trange fødselen i Grimstad, startet med 
seg selv og sin egen Roresand sanitets-
forening, men nå er det et yrende liv.
 - Vi søkte ExtraExpress 30 000 
kroner til utvikling og drift, og det ble 
innvilget 15. november. Vi har laget 
intern beredskapsplan og utviklet eget 

materiell. Blant annet egne id-kort. Flere 
foreninger som samarbeider styrker 
N.K.S.-båndene innad i kommunen, 
og gjør oss mer synlige. Og vi lærer av 
hverandre, påpekte hun.
 I Vesterålen er også arbeidet med å 
starte en omsorgsberedskapsgruppe 
allerede så godt i gang at det bare er et 
tidsspørsmål før det skrives avtale med 
kommunen.
 -Foreløpig er det bare oss to, men vi 
blir flere og dette får vi til, sa Ida Osbakk 
og Ingunn Pauline Artun Holmsnes- og 
Sandnes, og takket for mange gode tips 
og verdifulle innspill fra seminaret.
 For å videreutvikle omsorgs-
beredskaps arbeidet til N.K.S. ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe som består av: 
Kathe Davidsen Nielsen, Vestfold, Trine-
Lise Bjørneby, Hedmark og Mai Britt 
Løken, Østfold.
 N.K.S. har fått 160 000 kroner til å 
organisere førstehjelpskurs. Det er bare 
å søke, se medlemsnettet. 

-VI ER HELT AVHENGIG av frivillige krefter, sier dir. 
Anne Rygh Pedersen DSB på omsorgs beredskaps-
samling, og rådet folk til å ta en titt på Hverdag.no  
på dsb for å se hva du bør ha hjemme.
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Høyre, KrF og FrP 
støtter Sanitets-
kvinnenes krav om 
pakkeforløp for 
voldsutsatte kvinner. 

Det kom fram på frokostmøtet om vold 
mot barn, som Norske Kvinners Sanitets-
forening arrangerte på Kvinnedagen  
8. mars.
 – Det er viktig å få på plass et pakke-
forløp for voldsutsatte, sa stortings-
representant fra Høyre, Heidi Nordby 
Lunde.
 I fjor høst bevilget regjeringen 5,5 
millioner kroner til et pakkeforløp for 
volds utsatte. På frokostmøtet 8. mars ga 
også Kjell Ingolf Ropstad i KrF sin fulle 
støtte til et pakkeforløp.
 Lene Vågslid i Arbeiderpartiet gikk 
også langt i å støtte et pakkeforløp for 
voldsutsatte, uten at hun brukte ordet 
pakkeforløp:
 Et pakkeforløp vil gi et bedre ko-
ordinert og mer forutsigbart tilbud 
til voldsutsatte kvinner, og redusere 
opplev  elsen av å være kaste ball mellom 
helsevesen og politietaten. Resultatet 
kan bli flere anmeldelser og flere 
dommer, noe som på sikt kan sikt 
bidra til å redusere antall overgrep. En 
syste matisk tilnærm ing vil også bidra 
til å sikre kvalitet i tilbudet overfor 
voldsutsatte.
 Tilsvarende pakkeforløp for kreft-
pasienter har vist seg å være rett vei å 
gå, da dette sikrer at kreftpasientene 
opplever et godt organisert, helhetlig 

og forutsigbart forløp uten unødvendige 
forsinkelser i utredning, behandling og 
rehabilitering.
 Sanitetskvinnene har stått på for å få 
innført et pakkeforløp for voldsutsatte 
siden 2015.

En av våre største  
likestillings utfordringer
Over 160 deltakere møtte opp til frokost-
møtet på Sentralen i Oslo og ble ønsket 
velkommen av generalsekretær Grete 
Herlofson.
 – Gratulerer med dagen! Kvinnedagen 
er ikke bare en dag for å feire, det er en 
dag vi markerer alt vi må jobbe med. Vold 
mot kvinner og barn er en av de største 
likestillingsutfordringene vi har i Norge i 
dag, sa hun.
 NKVTS-forsker, Helene Flood 
Aakvaag innledet frokostmøtet med å 
fortelle om konsekvensene av å vokse 
opp med vold i barndommen.
 – Fem prosent av alle barn i Norge 
utsettes for alvorlig vold fra foresatte, 

mens 10 prosent er vitne til vold mellom 
foresatte. Barn er sårbare. De er av heng-
ig av voksne og kan ikke forlate skade lige 
relasjoner, på den måten voksne kan. 
Vold mot barn har alvorlige fysiske og 
psykiske konsekvenser, sa hun.
 Videre fortalte psykologspesialist 
Cecilie Lynum om politiets møte med 
voldsutsatte barn.
 – Psykisk vold er vold uten blåmerker, 
den blir ofte skjult av barn og er vanskelig 
å avdekke for politiet, påpekte hun. Siste 
del av frokostseminaret var viet politisk 
debatt. 

Pakkeforløp for voldsutsatte 

må på plass

Å JOBBE mot vold mot kvinner og barn sto på dagsorden da Sanitetskvinnene arrangerte frokostmøte  8.mars.

SOLVEIG HORNE støtter Sanitetskvinnenes krav.

KVINNEHELSE
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Sammen skaper vi trygghet

Tryg ønsker å være en aktiv bidragsyter for 
å skape et tryggere samfunn. Derfor har vi 
samarbeidet med Natteravnene i over 20 år. 

Natteravnene har 370 lokale grupper over 
hele landet, og over 500.000 frivillige har 
deltatt i arbeidet gjennom årenes løp. 

Du kan lese mer om hvordan Tryg tar 
samfunnsansvar på tryg.no/samfunnsansvar.

Fordel til deg som  
er medlem i NKS
Som medlem i Norske Kvinners 
Sanitetsforening får du opptil  
22 prosent rabatt på forsikringer 
i Tryg. 

Ta kontakt på 800 33 669,  
hvis du ønsker et uforpliktende 
tilbud. 
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Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
Jeg var ny i bygda og kjente ikke så 
mange. Nabodamen spurte meg rett 
og slett om jeg kunne tenke meg å 
bli med i Sanitetslaget. Jeg har som 
mange andre vokst opp med Saniteten. 
Min Bestemor var en veldig ivrig og 
engasjert sanitetskvinne. Så da var ikke 
betenkningstiden lang, klart jeg ville det. 
Det har jeg ikke angret på et sekund. Tenk 
å få treffe så mange flinke og engasjerte 
damer. Det tok en stund før jeg hadde 
mot til å gå på et medlemsmøte, men ble 
utrolig imponert over alle de flotte og 
viktige sakene Sanitetslaget jobber med. 
Sanitetslaget er veldig engasjert i mye 
av det som foregår her i bygda og er en 
utrolig viktig ressurs i lokalsamfunnet. 
 
 

HANNE BRITT deler 
gjerne sine erfaringer 
med andre omsorgs-
beredskapsgrupper. 
Her under N.K.S. 
dagene i fjor høst.

Alltid 
beredt!

Hanne Britt`s 
bestemor var 

Sanitetskvinne. 
Da hun kom ny til 

bygda og nabokona 
spurte om Hanne 

Britt vil være med i 
Saniteten kom svaret 
helt naturlig, og uten 

betenkningstid.

Hvilke saker er du mest engasjert i?
Av alle de flotte og aktuelle sakene 
Saniteten arbeider med, er jeg mest 
engasjert i Omsorgberedskapen. Dette 
mye pga. av at her i Kvam har vi opplevd 
to store natur katastrofer. Hele bygda ble 
rammet av flom i 2011 og en enda større 
flom i 2013. Mange familier mistet hus 
og alt de eide begge gangene. Mange 
hundre personer ble evakuerte til ulike 
mottak. Der stilte sanitetskvinnene 
sin Omsorgberedskapsgruppe opp og 
lagde mat til beboerne. Flere av damene 
var selv evakuerte og hadde mistet 
hjemmene sine. Gruppen gikk skift og 
var på mottaket i flere dager. De ble en 
viktig støttespiller for kommunen sitt 
kriseteam og som omsorgspersoner for 
de evakuerte. Den 1. April i 2017 ble bygge 
og dele forbudet endelig opphevet her i 

FRIVILLIGHET KLØVERDAMEN
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 «
For mange  
i nær miljøet er  
vi noen ganger  
uunværlige med  
våre bidrag
HANNE BRITT JACOBSEN

KLØVERDAMEN
NAVN: HANNE BRITT JACOBSEN 
ALDER: 56 ÅR
FORENING:  
KVAM SANITETSLAG 
MEDLEM SIDEN: 2012 

Kvam. Så nå kan de som mistet hus og 
garasjer endelig få lov til å bygge opp igjen 
hjemmene sine etter fire år på vent. Selv 
ble huset vårt totalt ødelagt og uthuset 
seilet rett inn i huset. Vi valgte å kjøpe oss 
et nytt hus som ikke var så totalt ødelagt 
og har nå utbedret flomskadene. Her 
i nærområdet har det også vært noen 
store skogbranner og leteaksjoner. Her 
har Omsorgberedskapsgruppene bidratt 
med matservering til Røde Kors og til 
brannmannskap.
 
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder 
synes du er viktigst?
N.K.S. er opptatt av Kvinners helse og 
livsvilkår. Dette synes jeg er et av det 
viktigste arbeidsområdet til N.K.S. i 
dagens samfunn. N.K.S. prioriterer 
forskning av kvinnehelse innen områder 
som ikke er prioritert like høyt i andre 
fora. Like viktig er Stopp Vold mot Kvinner 
og kampen mot Skjønnhetshysteriet. 
Synes egentlig alle sakene til N.K.S. er 
like viktige. De er med på å bidra til den 
flotte og engasjerte organisasjonen vi er.
 
Hva er det største du har opplevd  
som Sanitetskvinne?
Samholdet og engasjementet på Kvinne-
helse dagen setter jeg utrolig pris på. 
Flinke foredragsholdere og et utrolig flott 
arrangement som i tillegg er gratis for alle 
kvinner. Inspirerende og lærerikt.
I tillegg blir jeg rørt og ydmyk når jeg ser 
hvor mange i bygda som støtter sanitets-
laget. Det kan være fra å kjøpe Faste-
lavens ris , kjøpe lodd , inkludere laget 
i arrangementer og møte opp på våre 
arrange menter. Da vi arrangerte Damenes 
Aften møtte 250 pyntete jenter opp til en 
helaften. Det er utrolig når vi er bare ca. 
700 personer i Kvam!
 
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
Jeg har vært sekretær for Kvam 
sanitets lag. Nå er jeg leder for Kvam 
Sanitetslag, leder for Omsorgs-

beredskapsgruppa i Nord Fron 
Kommune og Fylkesleder for 
Omsorgsberedskapsgruppa i 
Oppland Fylke.
 
Hvilke utviklingsmuligheter  
synes du organisasjonen har?
N.K.S. er Norges største kvinne-
organisasjon som arbeider med dags 
viktige saker. Det kommer stadig nye 
utfordringer til med flere flyktninger 
og innvandrere. Terror frykten øker og 
er reell. Dette er viktige saker å sette 
på dagsorden. Tryggere lokalsamfunn, 
frivillige hender der de trengs. 
Inkludering og engasjement.
 
Hva tror de er årsaken til Sanitets-
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
Sanitetskvinnene er engasjerte. Bidrar 
med frivillige hender der det trengs. 
Støtter barn, unge og eldre økonomisk i 
nærmiljøet. For mange i nærmiljøet er vi 
noen ganger uunværlige med våre bidrag.
 
Hvilke egenskaper  
bør en Sanitets kvinne ha?
En sanitetskvinne bør ha interesse for 
medmennesker, like å engasjere seg, 
være et ja menneske og behandle alle 
mennesker likt. Ha stor takhøyde for 
mangfoldet i samfunnet. 
 
Hva er ditt beste vervetips  
og hvorfor mener du at alle  
kvinner bør bli Sanitets kvinner?
Mitt beste vervetips er å spørre om DU 
ønsker å bli medlem. Bli medlem i en 
fantastisk kvinne organisasjon som er ny 
tenkende og engasjert. Lage arrange-
menter for både unge og eldre, fortelle 
hva vi som organisasjon står for i dag i 
tillegg til vår fantastiske historie. Mange 
unge i dag vet ikke hva vi står for, de tror 
vi bare lager fastelavensris . Bli syn-
lige på skoler og arenaer, fortell om 
våre saker. Jeg mener ALLE kvinner må 
være medlem i Norges største kvinne-

beredt!

organisasjon. Sammen er vi sterke. Jo 
flere vi er, jo større påvirkningskraft har 
vi hos myndighetene og i andre fora der 
vi engasjerer oss. I tillegg er DU med på 
å gjøre en forskjell for andre, og du blir 
engasjert i et viktig fellesskap

Hvis det fantes et hedersfastelavnsris  
– hvilken Sanitetskvinne ville du  
gitt det til?
Mitt Hedersfastelavensris ville jeg gitt 
til alle de kvinnene som gikk veien før 
oss og startet opp Norske Kvinners 
Sanitetsforening.
 Lokalt til vår fantastiske flinke og 
alltid engasjerte fylkesleder Jorunn 
Brendstuen Granli. Alltid tilstede og 
utrolig kunnskapsrik om sanitetsarbeidet.
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– Sanitetskvinnene står for solidaritet, og et ønske om å gjøre verden 
litt bedre. Det er også det vi ønsker å gjøre gjennom de historiene  
vi forteller i SKAM, sa produsent Marianne Furevold-Boland, NRK. 

TEKST: BEATE FRAMDAL   FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN   

tok prisen 2017

SOLFRID MALMO og Liv Blomseth har vært 
medlemmer av Mork sanitetslag i 60 år, og var æres-
gjester under Fredrikkeprisen sider deres forening 
hadde vervet prosentvis flest medlemmer i 2016.

BYGDØY SANITETSFORENING var også blant æresgjestene siden de var høsten vervevinnere. Målet var 100 
medlemmer innen 2016, og endte på hele 150. F.v: Wenke Lunde, Anne Kristine Gjestvang, Evy Jane Ougendal 
og Lene Rønning-Arnesen.

KRISTINA ØDEGAARD, Carl Martin Eggesbø, Cecilie Martinsen, Grete Herlofson, Ina Svenningdal, 
Marlon Langeland, Susanna Taylor, Marianne Furevold-Boland, Henrik Aspeflaten, Sigrid Skeie Tjensvoll 
og Anne E. S. Jokimsen.

SKAM
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Sanitetskvinnenes hederspris, Fredrikke-
prisen ble delt ut i en fullsatt festsal i 
Gamle Logen lørdag 4.mars. Det var knyt-
tet stor stemning til hvem som skulle bli 
tildelt Sanitetskvinnenes hederspris 2017. 
 – Vi hadde aldri trodd da vi startet at 
vi skulle bli møtt med så mye kjærlighet 
som vi opplever. Det er en stor ære og 
glede å få denne prisen på vegne av 
manus forfatter Julie Andem, og de andre 
som er i hjertet og hjernen av denne 
produk sjonen, fortsatte Furevold-Boland.
SKAM-redaksjonen har valgt å gi pris-
pengene på 100 000 kroner til Sisterhood.
 – Sisterhood har også som formål 
å gjøre verden til et bedre sted, og gir 
unge jenter verktøy til å takle livets 
utfordringer, sier Furevold-Boland.
 Tilstede for å motta prisen var 
Kristina Ødegaard, Carl Martin Eggesbø, 
Cecilie Martinsen, Ina Svenningdal, 
Marlon Langeland, Susanna Taylor, 
Marianne Furevold-Boland, Henrik 
Aspeflaten og Sigrid Skeie Tjensvoll 
(bildet).

Bryter tabuer
– SKAM-serien tar opp alvorlig tematikk 
som overgrep, spiseforstyrrelser, 
skjønnhets tyranniet, diskriminering, 
fremmedfrykt, seksualitet, rus og like-
stil ling i en realistisk og åpen setting, 
noe som gir omverdenen mulighet for 
å sette temaene på dagsorden. Seriens 
tittel og tematikk tar opp ødeleggende 
myter og viser hvordan enkeltpersoner 
opplever fordømmelse, men også 
hvordan man stolt kan heve seg over 
samfunnets fordømmelse, eller følelse 
av fordømmelse. Serien når frem til 
ungdom og voksne, og åpner for sam-
tale og refleksjon rundt alvorlige tema 
på tvers av generasjoner, sa Anne 
Elisabeth Solem Joakimsen, som delte 
ut Fredrikkeprisen på vegne Norske 
Kvinners Sanitetsforening.
 Et annet høydepunkt som det er 
mye spenning rundt er tildelingen av 

årets forskningsmidler, som ble behørig 
presentert av generalsekretær Grete 
Herlofson. Prosjektene er tidligere 
omtalt i Fredrikke nr. 1 2017.

Takk fra forskerne
Lege og forsker, Tina Tellum, takket på 
vegne av forskerne. Tellum vil finne mer 
ut av tilstanden «adenomyose», som 
rammer ca 20 prosent av kvinner og er 
er underdiagnostisert. Adenomyose er 
en sykdom av livmoren. Adenomyose 
kan gi store lidelser og kan i verste 
fall føre til at kvinner ikke blir gravide 
på vanlig måte. Sykdommen har vært 
kjent siden 1870, og utgjør de «glemte» 
kvinnesykdommene.
 I sin takketale presiserte hun at 
takket være Sanitetskvinnene ser viktig 
forskning dagens lys.

STATSSEKRETÆR Bård Folke Fredriksen, i Kultur-
departementet, understreket at Sanitets kvinnene 
alltid har en utstrakt hånd til de som trenger den.

TINA TELLUM takket Sanitetskvinnene på vegne av 
alle forskerne som N.K.S. har i sin forskerportefølje.

GAMLE LOGEN sto i festskrud da staselige Sanitetskvinner inntok storsalen.
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Det braker først løs med regionale 
samlinger helgen før Sanitetens uke, 
som starter mandag 25.september. 
Fredag kveld samles Sanitetskvinner 
over hele landet på følgende fem steder 
rundt om i Norge: I Narvik møtes 
Sanitetskvinner fra Finnmark, Nordland 
og Troms. I Molde kommer de fra 
heleTrøndelag og Møre og Romsdal. Sogn 
og Fjordane, Rogaland og Hordaland 
møtes i Stavanger. I sør møtes Vestfold, 
Agderfylkene og Telemark i Kristiansand. 
Buskerud, Oppland,Hedmark, Østfold, 
Oslo og Akershus tilbringer helgen i 
Lillestrøm.
 På programmet står både inspira sjon 
og felles aktiviteter med mini arrange-
ment som oppkjøring til Sanitetens uke.

-REGIONALE samlinger er for alle dere som ønsker og vil utvikle lokalforeningen, sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, som gleder seg til å se alle igjen.

for inspirasjon
og glede

En høst

Når sommeren er over ligger det en 
spennende og morsom høst og venter. 
Stikkord er nytekning, utvikling, 
inspirerende aktiviteter, kunnskap  
og sosialt fellesskap.

ORGANISASJONSNYTT
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KVINNENETTVERKET i Sør-Odal Sanitetsforening, 
Hedmark, gjorde at Ann Kristin Aurland kunne 
dra hjem med prisen for beste prosjekt, og Ingunn 
Arntun fra Holmsnes og Sandnes Sanitetsforening, 
Nordland, fikk prisen for årets forening.

Fra skattekisten
Hvis energien på årets regionale sam-
linger er like høy som fjor, er det duket 
for en helg som blir både lærerik og giv-
ende. Når folk møtes skjer et store ting.
 Organisasjonsleder, Ellen-Sofie 
Egeland, gleder seg allerede.
 I løpet av helgen skal vi bli bedre kjent 
med Fredrikke Marie Qvam, for når det 
gjelder organisasjonens «mor» dukker 
det stadig opp små historiske skatter 
og beretninger. Og ikke minst blir det 
presentasjon av N.K.S. sine virksomhet  
i de aktuelle regionene.

Priser og aktiviteter
Det blir også fokus på hvordan få flere 
frivillige, og erfaringsutveksling av ett år 
med basisaktiviteter. Nye basisaktiviteter 
er klar for lansering: Ressursvenn, 
Sister hood og Omsorgs beredskap.
 Også i år skal den hedres den som 
hedres skal. Sanitetsforeninger over hele 
landet gjør et arbeid som er en pris verdt. 
I Nytt og nyttig har det gått ut en sterk 
oppfordring til foreninger og medlemmer 
om å sende inn forslag på Årets Forening 
og Årets Prosjekt. Årets Vervevinner 
regnes ut av datamaskinen. Juryen 

består av AU og generalsekretæren, og 
fristen for innsending er satt til 15. juni. 
Er du rask kan du fortsatt rekke å sende 
inn din kandidat.

N.K.S.-dagene
Første helgen i november samles 
Sanitetskvinnene seg til de tradisjonsrike 
N.K.S. dagene på Thon Hotell Oslo Air-
port på Gardermoen. Dette blir en fin 
anledning til å ta et dypdykk i organisa-
sjonens arbeidsområder. 
 Her vil det bli presentert N.K.S. og 
våre bidrag til forskning og utvikling. 
Det blir presentasjon av de nye basis-
aktiviteten som foreningene nå har gjort 
seg noen erfaringer med.
 Denne helgen er det større fokus på 
organisasjons hovedsatsinger og hvordan  
kan jobbe lokalt og ta vare på de røde 
trådene tilbake til Strategisk plan.

NÅR MANGE kloke hoder samles, er det fint å dele tanker og efaringer 
for å lære av hverandre. Her fra regional samling i Tromsø.
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Styrker   voksenrollen
Det er ikke lett å være foresatte når 13-åringen står og 
ytrer misnøye over eget utseende. Hvordan hjelper vi 

barna til å forstå at de er gode nok? 

TEKST: BEATE FRAMDAL  FOTO: MAGNE LILLEGÅRD/ DRIVA
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Styrker   voksenrollen
i Sanitetens uke
Skjønnhetstyranniet er en de viktigste 
utfordringer knyttet til jenter og unge 
kvinners helse og livskvalitet. Som 
Norges største kvinneorganisasjon har 
vi siden 2014 brukt vår posisjon til å 
sette fokus på skjønnhetstyranniet som 
en helseutforing, løfte fram årsakene 
og konsekvensene og sette temaet på 
dagorden. Forskning viser at 85 % av 
unge jenter opplever kroppspress og 67 
% av disse oppgir at reklamen er den 
største årsaken til kroppspress.
 Budskapet for årets uke er spisset 
inn mot foresattes rolle innen følgende 
temaer:
 - Hvordan være en god støttespiller, 
hvordan kommunisere man om 
temaet, hvordan hjelpe ungdommer 
til å prioritere, hvordan sette grenser, 
hvordan gi «riktig» ros. Vi voksne må 
også hjelpe barn og unge til å ta egne 
valg, og vite hvordan vi kan hjelpe når 
barn og unge føler seg ensomme og ikke 
har venner, sier fagrådgiver folkehelse, 
Anne-Bente Stigen Berg.

Spennende kampanje
I forbindelse med Sanitetens uke er 
materiellet fra i fjor blitt noe videre-
utviklet, og det jobbes også med en 
liste over gode foredragsholdere som 
foreningen kan benyttet seg av. Så sant 
det er ønskelig.

MOT PRESSET: Marens Ansnes, Todalen 
sanitetsforening, Kine Paola Sæter, Linnea Myrhe 
og Yngvild Sæter under årets Driva-debatt. Todalen 
sanitetsforening og Surnadal sanitetsforening 
hadde stand sammen. Spørsmålet som ble stilt 
var: Hvordan kan vi som foreldre være gode 
rollemodeller for våre barn?

 - Det er utviklet materiell og andre 
verktøy som skal gjøre det lett for 
foren ingene å jobben med skjønnhets-
tyranniet. Vi kommer også til å lage fin 
kampanje i sosiale medier som vil bidra 
til økt synlighet av Sanitetskvinnenes 
kamp mot skjønnhetstyranniet, og på 
den måte vekke oppmerksomhet rundt 
foreningens arbeid. Synlighet skaper 
nysgjerrighet, sier Stigen Berg.

Morsomme aktiviteter
Under regionale samlinger, som 
arrangeres helgen før Sanitetens uke, 
jobbes det også med flere ideer til 
gate arrangementer som vil vekke folks 
oppmerksomhet.
 - Også vi i sekretariatet skal gjøre 
vårt til at hele byen vet at man nå går 
inne i en uke i Sanitetskvinnenes ånd. 
Aktivitetene vil gjenspeile kampen mot 
skjønnhetstyranniet. Jeg tror at dette 
kommer til å bli morsomme og spen-
nende arrangementer, og kanskje får vi 
vervet nye medlemmer også. Verving er 
alltid en viktig del av Sanitetens uke, sier 
Stigen Berg.

Hvordan og hvem
-I fjor var det mange foreninger som 
arrangerte åpne møter, foredrag på 
skoler, konferanser og seminarer om 
skjønnhetstyranniet. Opplegg som er 
laget gjør det enkelt for dere å sette 
skjønnhetstyranniet på dagsorden i 
Sanitetens uke. Vi har opplysnings film 
som kan vises på åpne møter. I filmen 
møter vi psykiater Anne Kristine Bergem, 
relasjons terapeut og Sanitets kvinne 

Dora Thorhallsdottir, som vi kjenner fra 
kampanjen i 2015, og helsesøster Sissel 
Irene Thon. De deler tanker, erfaringer 
og gode råd for hvordan vi kan være 
gode rollemodeller for våre barn. Filmen 
vil danne grunnlag for å jobbe med 
workshops, sier rådgiver Folkehelse, 
Anne-Bente Stigen Berg.

Ferdig materiell
Knyttet til temaet skjønnhetstyranniet, 
er det også laget en kort powerpoint-
presentasjon om N.K.S. Denne kan 
blant annet brukes på åpne møter. 
Presentasjonen vil også opp lyse om 
hvorfor N.K.S. har satt skjønnhets-
tyranniet på dagsorden, hva som er gjort 
så langt og fokus nå: foresatte/mødre.
Det er laget et fakta-ark, der rådene er 
kvalitetssikret av fagperson, og det er 
laget en veileder med tips til gjennom-
føring av Sanitetens uke.

Verving
Uke 39, som starter mandag 25. 
september, er årets viktigste uke. Over 
hele landet handler alt om Sanitetens 
Uke. Dette er en fin mulighet til å verve 
nye medlemmer slik at flere damer kan 
få ta del i det gode felleskapet vi har i 
Norges største kvinneorganisasjon.
 I nettbutikken ligger det mange flott 
effekter som gjør det lett å verve. Og den 
ligger på www.sanitetskvinnene.no
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Slik avslører du svindlere!
Dersom du blir kontaktet på telefon:
1. Spør om identifikasjon.
 Spør om innsamlerens navn,  

hvilken organisasjon han/hun 
representerer, og navn og nummer  
på en kontaktperson. Noter.

2. Spør om organisasjonen er godkjent  
av Innsamlingskontrollen.

 Svarer de ja: si at du ønsker å 
dobbeltsjekke.

 Svarer de nei eller at de ikke vet det: 
takk nei.

1. Sjekk identifikasjon på faktura  
eller giro

 Hvilken organisasjon gjelder det? 
Kjenner du dem igjen? Har du sagt ja?

2. Sjekk om organisasjonen er godkjent 
av Innsamlingskontrollen.

De organisasjonene som er godkjent, 
skal ha logoen på giroen.

For flere gode råd?
Les mer på: www.innsamlingskontrollen.
no Her finner du tips om hva du kan gjøre 
når fakturaen kommer med utløpsdato, 

Innsamlingskontrollen hjelper deg.
 -Mars 2015 avslørte TV2 Hjelper 
deg bistandssvindel i beste sendetid. 
Bak mannen hadde i flere år opprettet 
og lagt ned både callsentere og ideelle 
organisasjoner. De negative medie-
oppslagene resulterte i at mannen 
bak ble pågrepet og siktet, fremholder 
Konstali.

Kommer de frem?
Som giver kan du ha tillit til de fleste 
organisasjoner som kontakter deg. Den 
frivillige sektor er en viktig grunnpilar i 
samfunnet vårt. 
 -Men det finnes også noen der ute 
som er kyniske nok til å samle inn 
penger på falskt grunnlag. De oppretter 
organisasjoner for å oppnå egen gevinst. 
Som giver kan du kreve full åpenhet fra 
organisasjonen du støtter. Det finnes 
nemlig ingen lovbestemmelser i Norge 
som direkte regulerer hvordan en penge-
innsamling skal foregå, og dette er 
basert på tillit, sier Konstali.

eller det skulle dale ned et inkassokrav. 
Her finnes også råd om hvordan du går 
frem for å finne ut mer om den organisa-
sjonen som ber deg om å støtte dem.
 Innsamlingskontrollens OBS-liste 
gir deg en oversikt over useriøse aktører 
som de fraråder å støtte. 

Svindler foreninger
Det er ikke bare medlemmer, men 
også foreninger som blir utsatt for 
utspekulerte inntjeningsmetoder.

-Vi har tillit til deg som giver og gir derfor ikke råd om hvem 
du skal gi til. Men vi vil at den du gir til er til å stole på, sier 
Line Konstali, kommunikasjons – og administrasjonsrådgiver 
Innsamlingskontrollen.

Pass på at du ikke

blir lurt!
ORGANISASJONSNYTT
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Ny vår for

Maiblomsten

 - Flere av våre foreninger har opp-
levde at telefonselgere tar kontakt, og 
når Sanitetskvinner har bekreftet tilsyne-
latende ufarlig informasjon har de endt 
opp med en regning på 5 000 til 6 000 
kroner. 
 Vanlig metode er å be om at den de 
ringer til bekrefter at telefonnummeret 
foreningen står oppført med i en katalog 
er korrekt. Dette defineres da som 
et salg, og etter noen dager kommer 
fakturaen i posten. En annen utspekulert 
metode er at telefonselgeren opplyser/ 

eller antyder at det er inngått en sentral 
avtale. N.K.S. sentralt inngår aldri 
avtaler med leverandører om levering av 
varer og tjenester som er bindende eller 
forpliktende overfor våre lokalforeninger. 
 - Om noen du ikke kjenner ringer 
og hentyder om å sjekke opplysninger 
om foreningen, henviser til kontakt 
informasjon på nettsteder e.l., så råder 
jeg til å raskt takke nei og legge på. Dette 
gjelder også om vedkommende i andre 
enden sier at oppføringen er gratis, 
avslutter Wang. 

I forbindelse med 120 års jubileet ble det 
bestemt at N.K.S. i sitt jubileumsår skulle 
satse på Maiblomsten, som er en av 
organisasjonens sterkeste merkevarer.  
Det ble laget flotte salgsett, bestående av 
den tradisjonelle lille blomsten, krans og 
en Mai-blomst pin.
 Salgstallene viser nå at fremstøtet 
har gitt den en ny oppblomstring. 
Gledelig er det å notere seg at det i fjor 
ble solgt maiblomster for 815 000 kroner. 

Dette er mer enn fordobling siden 2015, 
da salgspila stoppet på 38 000 kroner.
I år ble bilblomsten, hvis opplag skulle 
vare i tre år, solgt rett ut.

For barna
Allerede i 1909 ble blomsten «sådd» her 
i Norge. Allerede etter to års salg så 
folk resultater av hva den lille blomsten 
kunne utrette. I 1911 oppret tet Oslo 
sanitetsforening sin første frilufts-

skole på Rønningen, i Maridalen, for 
underernærte, helsesvake piker fra 
Oslos folkeskoler. For maiblomstpenger.
 I årets salgsperiode, april og frem 
til 17.mai, ble det på Sanitetskvinnenes 
nettside og på Sosiale medier kjørt en 
kampanje som viser hvor stor forskjell 
den lille blomsten gjør for barn og unge. 
Fortsatt skal den få barn til å blomstre.

            For mange er en maiblomst på jakkeslaget eller 
          foran på bilen årets beste vårtegn. Og for første 
   gang på mange år har den nå blomstret litt ekstra.
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Godt integrerings arbeid er en pris verdt. Årets Dørsjø-pris  
er tildelt Drevsjø Sanitets forening i Hedmark, for deres 
aktiviteter som inkluderer alle – også folk i bygda.

til Drevsjø sanitetsforening
Hentet hjem Dørsjø-prisen

LEDER Solvår Svendsen og Lise Nordli tok i mot både 
diplom, gode ord og 10 00 kroner da organisasjons-
leder Ellen-Sofie Egeland overrakte dem Dørsjø-
prisen 2017.

Prisen fra Jon og Unni Dørsjøs Minnefond 
består at et flott diplom og 10 000 kroner.
 -Det er stor stas og komme til Oslo 

Svømming
Aktiviteter i basseng og svømmekurs er 
også en populær aktivitet.
 - Vi er blitt fortalt at når asylmottaket 
har leid bassenget så tar de som har vært 
på kurs hos oss og lærer bort til de andre 
som ikke kan. I kommunen har vi også 
bosatt flyktninger og ønsker å ta med 
disse på svømmeaktiviteter. Dette koster 
penger, men nå har vi jo prispengene, sa 
Svendsen.
 Hun påpekte at foreningen har en 
bevissthet og en klar målsetting for 
sine aktiviteter, og sørger for at dette 
er forankret blant egne frivillige og 
samarbeidspartnere.
 Dørsjøprisen ble tidligere delt ut 
til eksterne kandidater som gjorde et 
viktig arbeid innen integrering. Den ble 
for første gang delt ut 2001 til Shabana 
Rehman for hennes innsats mot gjeng-
kriminalitet og vold. I fjor gikk den til 
Klinga Sanitetsforening i Nord-Trøndelag.
 Siden N.K.S. har fått mange dyktige 
lokalforeninger som gjør en glimrende 
innsats for integrering og inkludering i 
sine lokalmiljøer, at juryen ønsker derfor 
at prisen skal deles ut til en av våre lokal-
foreninger som er den verdig.

Sterk forankring
-44 barn gikk i nissemarsj til sykehjem-
met og sang for de eldre, og juryen 
begrun nelse er av Drevsjø Sanitets-
forening involverer de som sitter på 
asylmottaket, skolen og foreldre i kom-
mune, og det viser evnen og viljen til å 
samarbeide med andre organisasjoner og 
kommunen, sa organisasjonsleder Ellen-
Sofie Egeland, da hun delte ut prisen.

og motta pris. Vi føler ikke at vi gjør så 
mye, fordi når en aktivitet går av seg selv, 
så setter vi i gang en ny, sa leder Solvår 
Svendsen. Hun la til at når foreningen 
ikke har aktiviteter så arrangerer de fest.
 - Vi hadde nemlig i en champagnefest 
i fjor der vi feiret at N.K.S. fylte 120 år, 
forklarte Solvår med et smil.
 Før festen telte de om lag 66 medlem-
mer, og nå er de blitt 121 Sanitetskvinner.
 I den lille bygda Engerdal, med sirka 
1 300 innbyggere, har hatt asylmottak 
i 27 år. Her bor det 130 mennesker fra 
for skjellige land og kulturer, voksne og 
barn. Å bo på mottak betyr at du får satt 
livet ditt på vent. Takket være Sanitets-
kvinnene i Drevsjø Sanitetsforening, er 
det dager som fylles med liv, latter og 
mening.
 -Det er mange år siden vi inviterte 
kvinnene med inn i vår forening til å binde 
fastelavnsris, sier Solvår Svendsen.

Alle skal med
Når Sanitetskvinnene i Drevsjø Sanitets-
forening har aktiviteter så er det ikke 
bare medlemmene som blir involvert.
 -Vi har På tur med en venn. Her kan 
en av guttene på asylmottaket ønske seg 
hvem han har lyst til å ha med på tur. 
Dette ønsket formidles via mor. Også tar 
vi kontakt med lærer/skolen som spør 
foreldrene til gutten Ali vil ha med. Hittil 
er det ingen som har sagt nei. Nå er vi 
oppe i 100 unger som er med en venn på 
tur, sier Svendsen.
 Turen har blant annet bestått av 
kanefart også har ungene fått hilst på 
hestene i stallen. Før jul er det også 
nissemarsj.

ORGANISASJONSNYTT
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God jul!

Norge 2017

2017

I fjor var det mange som hadde glemt  
å bestille, og dessverre var for sent ute. 
Hver tidlig ute med å bestille slik at det 
ikke går i glemmeboka. 
 I fjor solgte vi 8 500 kalendere, 
og satser på å slå den rekorden i år. 
Premiene er alltid en suksess og vi 
satser på samme utvalg i år også. 
Jo flere kalendere vi kjøper, jo bedre 
premier får vi! En kalender består av  
24 luker, det vil si 24 lodd. Det vil si at 
lodd prisen ligger på rundt to kroner,  
så er får en mange lodd på kjøpet. I 
tillegg til at inn tektene går til å bygge 
bedre og tryg gere lokal samfunn innen 
N.K.S. sine arbeids områder.

Bestilling av kalendere 
Send bestilling til pamelding@
sanitetskvinnene.no eller per post til 
Norske Kvinners Sanitetsforening, 
Munthesgate 33, 0260 Oslo. Merk e-post/
konvolutt med ”Adventskalender”. 

Bestillingsfrist 11. september 
Fristen er satt for at alle skal få 
kalenderne i god tid før salget begynner. 
Kalenderne vil bli sendt ut i månedsskifte 
oktober/november.

Pris per kalender er kr 30,  
utsalgspris kr 50

Julemerke
Årets julemerke bærer  
samme motiv og vil 
til høsten komme  
for salg i nettbutikken:  
www.sanitetskvinnene.no/
nettbutikk

En av høstens store 
aktiviteter er salg av 
adventskalenderen  
og vi har allerede 
årets motiv klart. 

Midler å hente  
– «løp» og søk!

Søk oppstartsmidler til Språkvenn  
Vi har fått nye midler av IMDi. 

Lokalforeninger som ønsker å starte 
med Språkvenn som basisaktivitet kan 
søke om oppstartsmidler. Ønsker dere 
å arrangere aktiviteter for minoritets-
kvinner i deres lokalmiljø? Søk om 
midler for å arrangere strikkekafe, 
samtale grupper, tur arrangementer eller 
andre gode lav terskel tiltak. Kortfattet 
søknad om midler til Språkvenn med 
budsjett sendes til: cathrine.salvesen@
sanitetskvinnene.no

Søk midler til aktiviteter for barn på 
asylmottak. Ønsker deres lokalforening 
å gjøre en innsats for å bedre hverdagen 
til barn på asylmottak? N.K.S. har fått 
tildelt kr 340.000 fra UDI som skal gå 
til lokalforeninger som arrangerer 
aktiviteter for barn på mottak. Dette 
kan være alt fra å søke midler til en 
enkelt stående aktivitet, f.eks. tur til 
bonde gård eller aktiviteter som går 
over tid f.eks. ukentlig formings-
verksted på sanitetshuset for barna 
på mottaket. Dere kan også søke om 
midler til aktiviteter for kvinner bosatt på 
asylmottak. Dere søker ved å sende en 
kortfattet søknad og budsjett til: Cathrine 
Holst Salvesen, cathrine.salvesen@
sanitetskvinnene.no. Beskriv hvilke planer 
dere har og hvilket mottak det gjelder. 
Sett også opp et foreløpig budsjett  
med utgiftsposter (f.eks. transport,  
mat utgifter, innkjøp av materiell) og  
oppgi søknadssum. 

Adventskalender
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Ga millioner til viktig forskning
Den 12. januar 2017 ble det en meget vellykket markering av 50 års jubileet for N.K.S. Eiksåsen MS.senter. Eiksmarka 
Sanitetsforening har gitt to millioner til N.K.S. Kvinnemedisinsk forskning, øremerket Multippel Sklerose. Midlene vil gå til 
Institutt for immunologi, Universitet i Oslo og Oslo Universitetssykehus v/forsker og lege Andreas Lossius, som skal søke svare 
på hvorfor immunsystemet angriper i hjernen og ryggmargen – viktig spørsmål innen MS-forskningen. 
Jorunn B. Christensen, leder Eiksmarka Sanitetsforening, generalsekretær Grete Herlofson og Sidsel Melander, styremedlem NKS Helsehus Akershus AS.

INNSENDT AV  JORUNN B. CHRISTENSEN

Æresmedlem i Ofstad 
Æresmedlem Vi har den glede å presentere vårt eldste medlem Borgny Olsvik i Ofstad Sanitetsforening. Hun har vært medlem i foren-ingen siden hun var rundt 20 år gammel. Hun var også kasserer i foreningen i 10- 12 år. I en alder av 97 år er hun aktivt med på våre møter.

INNSENDT AV BRITH LØENG, KASSERER

Diplom og ære i Mære
Julie Hustad, født i 1922 
fikk diplom og ære 
på Mære sanitet, Ytre 
arbeidslag sitt møte i 
februar 2017. Hustad 
har vært medlem i 
N.K.S. i 83 år. Som 
12-åring var hun første 
med i barnelaget og 
så i «yngre sanitet», 

og etter hvert kom hun til voksenforeningen. 
95-åringen er et trofast og aktivt medlem, 
med stor arbeidskapasitet, og er en sikker 
leverandør av vakkert og velgjort håndarbeid til 
foreningens mange basarer. 

INNSENDT AV  MÆRE SANITET, YTRE ARBEIDSLAG

SANITETSNORGE RUNDT
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Liten, men aktiv forening på Senja
Vikstranda sanitetsforening feiret fastelavn 2017 med å selge store fjær 
som siden ble festet til treet i bygdas park (Sladderparken) . Foreningen har 
omlag 30 medlemmer og holder til en liten bygd på Senja i Troms. Aktiviteten 
er stor, vi har kafé hver onsdag. På kafeen er det også tilknyttet frisør, 
fotpleie babytreff og massør. Dette gjør at flere besøker kafeen. I fjor hadde 
vi blant annet lefsebakekurs, kakelotteri og middagssalg under Vangsvik 
åpen sykehjemsbesøk, sammen med andre foreninger. Vi har nå etablert 
omsorgsberedskapsgruppe med Tranøy kommune på laget. 

INNSENDT AV TONE EDWARDS 

Verdenskjent lokal kunstnerElever fra Åttekanten skole på Vesterøy pyntet tre i Ødegårdskilen, med 
hjelp fra kunstner Vebjørn Sand. Dette ble til slutt flotte fastelavnstrær 
både øst og vest i kommunen, til glede for innbyggere og gjester.  

INNSENDT AV JOHANNE ERIKSEN SPÆREN HVALER SANITETSFORENING

Vennebenk
På selveste FN-dagen den 24. oktober 2016 fikk 
elevene på Vestby ungdomsskole overrakt en 
flott vennebenk av Sanitetskvinnene i Vestby. 
Benken ble veldig godt mottatt. 

INNSENDT AV  JOFRID SÆBØE
VESTBY SANITETSFORENING

110 år i Svolvær

Svolvær Sanitetsforening feirer i år 110 år. Foreningen 

har hatt mange trofaste medlemmer opp gjennom 

årene, mange har gjort en strålende innsats. Vi har 

hatt en del æresmedlemmer, hadde nå tre igjen.

 På årsmøtet ble det utnevnt to nye, begge har 

vært trofaste, pålitelige og utholdende i kasserer 

og revisorjobber. Alltid trygt å vite at finansene er 

under kontroll. Takk til begge. Foreningen gleder seg 

ellers over flere nye medlemmer, og ikke minst til å 

arrangere årets fylkesårsmøte for N.K.S. Nordland.

På bildet (fv): Kari Hay, foreningsleder Astrid Bjørgaas  

og Sissel Krogstad

INNSENDT AV  CATHRINE LØVAAS,

NESTLEDER YTRE ARNA SANITETSFORENING
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Strikk & Skravl 

Fredag 21. april 2017 var det igjen tid for Strikk og Skravl på Huset Vårt, 

Høybråten Sanitetsforening. Vi forsøker å ha det ca. to ganger i halvåret. 

Vi starter opp kl. 19.00, men man kan fint komme og gå utover kvelden 

ettersom det passer. Det er åpent for alle – medlemmer og ikke-

medlemmer. Denne gangen kom det til sammen 25 blide damer i alle 

aldre – og en baby på to uker. Vi koste oss med boller, kaker, kaffe, brus, 

vin, vann og snacks. Loddsalg hadde vi også.

 Det ble strikket, heklet og ikke minst skravlet en hel masse! 

Stemningen var på topp hele kvelden og de siste gikk hjem ved 01.00 tiden

INNSENDT AV  MEDIAKOMITEEN

HØYBRÅTEN SANITETSFORENING

Fastelavnsfest 
Lyngsdalen sanitetsforening på Furuflaten i 
Lyngen lagde i forbindelse med fastelavn  
fest i parken i bygda. Målet her var å pynte et 
tre med fjær. Vi solgte fjærene til bygdefolkets 
barn og voksne som hengte buntene med 
fjær på treet. Alle som kom ca 60 store og 
små fikk gratis kaffe, kakao og boller. Det 
ble et vellykket arrangement i godværet. 
Leder Tove Dreyer benyttet anledningen til å 
informere litt om N.K.S. arbeidet både lokalt 
og nasjonalt. 

På bildet og i stigen: Leder, Tove Dreyer leder og 
nestleder Laila Hamnvik.

INNSENDT AV TOVE DREYER

Fikk med 300 på fastelavnstur
Sammen med Midtre Hålogaland Friluftsård og Barnas turlag, fikk Narvik Unge Sanitet inviterte til leking og turdag på selveste fastelavnssøndagen. Totalt var det rett i overkant av 300 deltakere på turen  i strålende sol som glitret i de fargerike fjærene.  Det var servering og stand og fastelavnsboller og fjær, akkurat sånn det skal være når det er fastelavns-søndagsfest og tur i ett.

 

INNSENDT AV JORUNN TUFTHAUG

Tre æresmedlemmer
Balke sanitetsforening utnevnte tre av sine trofaste 
medlemmer til æresmedlemmer på årsmøtet 23. februar. 
Alle tre har hatt forskjellige verv og bidratt på en enestående 
måte i mange år! De fikk utdelt diplom, sanitetsfat og 
blomster som takk for innsatsen så langt.  

Fra venstre: Aase Skjønsby, Kari Smedshammer og Anne Marie Kihle.

INNSENDT AV BENTE SKJØLÅS 
BALKE SANITETSFORENING

SANITETSNORGE RUNDT
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Sprek 80 åring
15. mars 1914 ble Innstranden og Tverlandet sanitetsforening stiftet. 7. januar 
1937 ble Tverlandet egen forening, og kan nå feire 80 år. I løpet av de årene har 
foreningen arbeidet for lokalsamfunnet, bl.a. startet offentlig bad, som ble drevet 
i 17 år, etablert helsestasjon for spedbarn, støttet skolebarn, hatt sanatorium for 
tuberkuløse, støttet skolekorps, drevet barnehage og støttet N.K.S. sine fond. 
 Mye håndarbeid er produsert og loddet ut/solgt på høst/julebasarene og som 
har gitt gode inntekter. 

INNSENDT AV EMMY ISAKSEN
KASSERER/SEKRETÆR TVERLANDET SANITETSFORENING

Gav flott gave til
veiledningssenteret  
Stavanger - Sola - Kvernevik - Hinna og Sandnes 
Sanitetsforening har arrangert en Manne keng  oppvisning 
på Quality Airport Hotel Sola. Dette var et meget vellykket 
arrange ment der folk koste seg med kaffe, god drøs og 
siste nytt fra mote fronten. Overskuddet kr. 51.744 ble 
gitt til Veilednings senteret for pårørende i Sandnes, som 
drives av saniteten. Bilde ser du arrangementkomiteen.

INNSENDT AV ANNE MARIE JOHNSEN

Inspirerende tema-kveld
Tora er vår Mor Teresa og hun er sanitetskvinne! Vi er veldig 
stolte av henne her i Jondalen. Høsten 2015 fikk vi flyktning-
mottak på Bolkesjø, og Tora engasjerte seg sporenstreks! 
Hun stod i bresjen for hyggekvelder med vaffelsteking til 100 
personer og fikk med seg flere sanitetskvinner på laget. Hun 
har også hatt pepperkake verksted for kvinner og barn. Hun 
har også vært i Hellas og gitt ut ei hånd til flyktningene som 
kommer i båter til de greske øyene. Slike Sanitetskvinner 
trenger vi flere av.

INNSENDT AV STYRET I JONDALEN SANITETSFORENING 

Tildelt æresdiplom

Berit Ulseth fikk overrakt diplom og 
Finn Schjøll-vasen fra Sanitets kvinnene 
med nydelige blomster på foreningens 
årsmøte. Hun har vært medlem her i 
45 år. Hun har sittet som leder i flere 
perioder, og har nesten hele tiden 
vært med i styret, og også «loppesjef» 
i mange år, og sitter nå også som 
styremedlem i N.K.S. fylkesstyre i 
Vestfold. Ulseth er veldig glad for at 
det i hennes tid som leder ble bygget 
vårt andre hus, som inneholder åtte 
leiligheter for eldre.

INNSENDT AV BJØRG KVALSTEN
LEDER HELGERØD SANITETSFORENING

SANITETSNORGE RUNDT
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Æresdiplom Østre Toten 
Liv Aass og Karin Kvikstad fikk overrakt blomster 
og æresdiplom for sin flotte innsats for Østre Toten 
Sanitetsforening gjennom mange år. Liv Aass har sittet 
i styret i 22 år, og av disse i 19 år som leder, og Karin 
Kvikstad har sittet i styret i 19 år. Overrekkelsen skjedde 
på foreningens årsmøte den 23. februar.

INNSENDT AV ELDBJØRG FLESVIG 
SEKRETÆR I ØSTRE TOTEN SANITETSFORENING  

90 år i Vinne

Vinne sanitetslag markerte sitt 90 års jubileum med middag 

og sosialt samvær på Solheim Sanitetshus i Vinne lørdag  

den 11. mars 2017. Laget ble stifta den 16. februar i 1927.  

På jubileumsmarkeringen ble det servert sodd og sviskegrøt, 

samt kaffe og kaker. Fylkesleder Undis Westerhus hilste fra 

fylkesstyret og snakket om det viktige arbeidet som sanitets-

foreningene har gjort og gjør. Særlig i lokallagene der vi 

arbeider for, og støtter opp om lokalsamfunnene. 

På bildet: Styret Vinne Sanitetslag. Fra venstre. Mari Anne Alstad,  

Toril Skogaker Holm, Bente Balgård, Anne Kristine Røstad,  

fylkesleder Undis Westerhus, og undertegnede

INNSENDT AV  INGVILD GREGERSEN MYHRE

LEDER I VINNE SANITETSLAG VERDAL

VI GRATULERER

  100 år
22.09  Lesjaskogen sanitetsforening, N.K.S. Oppland
25. 09  Øvre Surnadal sanitetsforening, 
  N.K.S. Møre og Romsdal
22. 10  Grov sanitetsforening, N.K.S. Troms
23.10  Fiskum sanitetsforening, N.K.S. Buskerud
08.11  Bakke sanitetsforening, N.K.S. Buskerud

  90 år
16.10  Ryum sanitetsforening, N.K.S. Nord-Trøndelag
04. 11  Glomfjord sanitetsforening, N.K.S. Nordland
22.11  Nordre Fåberg sanitetsforening, N.K.S. Oppland

  75 år
15.09  Volhaug sanitetsforening, N.K.S. Nord-Trøndelag

Ålvundfjord 100 år
Ålvundfjord sanitetsforening markerte 100 år den 15. oktober 
2016 med trivelig sammenkomst i Fossheim Samfunnshus.  
På bildet ses foreningens styre sammen med fylkesleder Elinor Bolm.

INNSENDT AV KARI MULVIK
LEDER ÅLVUNDFJORD SANITETSFORENING

SANITETSNORGE RUNDT
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ARBEIDET TIL N.K.S.
Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største 
Kvinneorganisasjon med om lag 41 000 medlemmer. 
Arbeidet vårt er synlig i lokal samfunn over hele 
landet, gjennom arbeidet til 650 sanitetsforeninger. 
Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, og er  
livs syns  nøytral og partipolitisk uavhengig. N.K.S. 
ble stiftet i 1896.

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

SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL:
Hva forventes det av medlemmer?
Medlemskapet har i seg selv betydning for N.K.S. sin virksomhet, 
både fordi medlemstallet gir tyngde, og fordi kontingentinntektene 
er viktige både lokalt og sentralt. Du velger selv hvor aktiv du vil 
være. Vi har stor forståelse for at våre medlemmer kan være inne  
i livsfaser der det ikke er rom for innsats i en frivillig organisasjon. 
Selv om du ikke er aktiv, kan du gjerne delta på møter i 
lokalforeningen og på åpne temamøter.

Hvem kan bli medlemmer i N.K.S.?
Vi ønsker oss medlemmer i alle aldre, men er du under 18 år  
må du ha underskrift fra foresatte. Og selv om vi kaller oss  
en kvinneorganisasjon, er menn som støtter vårt arbeid,  
hjertelig velkomne som medlemmer.

Hvordan melder jeg inn nye medlemmer?
Du kan melde inn nye medlemmer ved å bruke verveskjema  
på nettsidene www.sanitetskvinnene.no eller ringe N.K.S.  
på telefonnummer 24 11 56 20, eller sende en e-post til  
medlemsservice@sanitetskvinnene.no

Hva er kontonummeret til N.K.S.?
Vårt kontonummer er: 6005.05.69244

Vi får flere Fredrikke-blader i min husstand, eller vi får ingen.  
Hva gjør vi?
Send en e-post eller et brev til N.K.S. og oppgi navn og adresse,  
så skal vi sørge for at dere får bladet som ønsket.

BRUK MEDLEMSNETTET!
På www.sanitetskvinnene.no/medlemsnett har vi et eget  
medlemsnett for våre medlemmer. Her finner du viktig 
informasjon om organisasjonen – om våre arbeidsom-
råder og våre medlemsfordeler. Du finner også viktig 
informasjon som for eksempel påmeldingsfrister og 
informasjon om interne arrangementer, og sidene
inneholder en egen verktøykasse for tillitsvalgte og 
andre som ønsker informasjon om materiell og viktige 
dokumenter.

Du logger deg inn på medlemsnettet til N.K.S. fra 
“Medlemsnett”-boksen litt ned på forsiden på 
www.sanitetskvinnene.no
Brukernavn: nks
Passord: nks

ØNSKER DU Å TA KONTAKT MED OSS?

Telefon: 24 11 56 20
E-post: post@sanitetskvinnene.no
Postadresse: Munthesgt. 33, 0260 Oslo

Fredrikke/informasjonsavdelingen:
Telefon: 24 11 56 20
E-post: fredrikke@sanitetskvinnene.no
E-post: info@sanitetskvinnene.no

Medlemsservice: Telefon: 02795
E-post: medlemsservice@sanitetskvinnene.no

www.sanitetskvinnene.no

TA VARE PÅ MEDLEMSKORTET!
 

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

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
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55 000 mennesker har klikket seg inn på dinutvei.no,  
og det bekrefter N.K.S. kampsak fra 2010 om behovet for 
en nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

-Dinutvei.no har blitt en suksess, og jeg har store forvent-
ninger til fortsettelsen. Flere enn vi tror lever i frykt for den 
som står deg nær. Det er derfor viktig at voldsutsatte får 
god og kvalifisert hjelp raskt. Med dinutvei.no har vi senket 
terskelen for å søke hjelp, sa justisminister Per-Willy 
Amundsen.

Flest kvinner
72 prosent av de som har klikket seg inn på dinportal.no er 
kvinner. Nettsiden har 170 000 unike sidehenvisninger, noe 
som viser hvor mange det er som har vært inne på siden for 
å se.
 28 prosent av de som har vært inne på portalen er 
kvinner i alderen fra 35 år til 44 år. 4 prosent er fra Oslo, 
mens ti prosent er fra Hordaland.
 Allerede i 2010 så Sanitetskvinnene behovet for en slik 

nasjonal nettportal, basert på en rapport av forsker og 
høgskolelektor, Lene Østby, Diakonalhjemmet Høgskole, 
finansiert via N.K.S. og ExtraStiftelsen. I denne ble 
konkludert med at det var behov for et web-basert tilbud/
nettportal for kvinner som falt mellom alle stoler og ikke 
fikk informasjon dekket via etablerte kanaler. På bakgrunn 
av rapporten har Sanitetskvinnene vært en pådriver for å få 
etablert nasjonal nettportal.
 Nettportalen er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, 
infor ma sjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, vold -
tekt og andre seksuelle overgrep. Her finnes en spørsmål- 
svartjeneste hvor spørsmålene stilles anonymt, beslut-
nings  takere og organisa sjoner skal også kunne finne 
informa sjon og hente kunnskap i portalen.

Takket N.K.S.
Justisminister Anders Anundsen takket Sanitetskvinnene 
for innsatsen i forbindelse med den nasjonale veiviseren 
ved vold og overgrep – dinutvei.no under lanseringen på 
Litteraturhuset mandag 15. februar i fjor.

Dinutvei.no er en suksess
HER FÅR justisminister Per-Willy Amundsen, og barne-, og likestillingsminister, Solveig Horne, æren med å skjære det første stykket av 
«bursdagskaken» til dinutvei.no.

Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Munthesgate 33
0260 Oslo

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


