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Suksess
for tulleidé
Vi vil ha egen
kvinnehelse.no
Strikkebok
med kløver på

Linda Hofstad Helleland:

En minister for rettferdighet

Et verksted for demokrati
I skrivende stund går august mot slutten og forberedelser til Sanitetskvinnenes høyeste organ,
Landsmøtet 2018, opptar oss i sekretariatet. Sanitetskvinnenes største demokratiarena står for døren.
En organisasjon som ble stiftet av en av dem som sikret allmenn stemmerett i Norge, skal møtes for og
enes om viktige organisatoriske spørsmål. Hva skal være Sanitetskvinnenes hovedprioriteter fremover og
hvordan skal vår organisasjon utvikles i takt med tiden. Over 140 delegater skal stemme i de ulike sakene.

INNHOLD
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Ressursvenn – en viktig støtte

tilbake til et liv uten vold

Arendalsuka er nettopp avsluttet. En uke hvor politikk, næringsliv og organisasjonsliv møtes i vakre
Arendal for å forme fremtiden. Her møter mannen og kvinnen i gata mennesker som har makt og
innflytelse i vårt samfunn, og kan påvirke og gi innspill. Diskusjon og debatt utvikler demokratiet.
Og Sanitetskvinnene har vært aktivt tilstede med debatter om seksuell trakassering, likestillings
utfordringer og kvinners selvråderett. Arendalsuka kalles Norges største demokrativerksted.
Demokratiet som styringsform er adoptert av organisasjonsliv og næringsliv. Gode
samfunn er fundert på involvering, engasjement og medbestemmelse. Men er dette
verdier som står på spill? En undersøkelse foretatt av NHO hvor de har spurt
nordmenn om hvor viktig det er å bo i et demokratisk land, viser at blant de eldre
er det et stor flertall som svarer at det er viktig, mens bare 50 prosent av de
mellom 30 og 39 år mener det er viktig, og 55 prosent blant de yngste.
Sivilt samfunn er demokrati. Tenk hvor mange av oss som har lært oss
demokratiets spilleregler gjennom aktivt medlemskap i Sanitetskvinnene. Vi
har jobbet med vedtekter og referater, taler og innlegg, politisk påvirknings
arbeid og opprop. Når Barne- og likestillingsministeren, som er portrettert
i denne utgaven av Fredrikke, sier hva hun mener er Norges største like
stillingsutfordring svarer hun vold mot kvinner. Sanitetskvinnene jobber for
å bekjempe alle former for vold mot kvinner og bistår voldsutsatte. Gjennom
organisasjonsdemokratiet har vi bestemt at dette er en av de sakene Norges
største kvinneorganisasjon skal ha som prioritet. Vi har tillit hos, og tilgang
til voldsutsatte kvinner, og vi møter dem frivillig. Med verdighet og respekt.
Fordi vi i fellesskap har bestemt oss for at det skal vi gjøre.
Sivilsamfunnet er demokratiets vugge. Det skal vi verne om. Jeg gleder
meg til landsmøtet, til gode diskusjoner, valg, avstemninger og til veien videre
for Norges viktigste kvinneorganisasjon. Sammen skal vi sikre en livskraftig
organisasjon også for fremtiden, med demokratiet som vår viktigste verdi.
Og stemmeretten avgjør.
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Demokrati betyr folkestyre – hos Sanitetskvinnene starter det allerede
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VOLD

Takk for lærerike år!
Sanitetskvinnens

Alle burde være med i en ideell organisa
sjon og delta i arbeidet. Jeg har fått lov
å møte i Sentralstyret i N.K.S. i ni år nå,
hvorav de siste fem årene som 2. nestleder.
Det har vært interessante og lærerike år.
Når jeg nå takker for meg, tenker jeg på
saker som har opptatt meg mest. Verving
har vært en selvfølge. N.K.S. har ikke
tradisjoner for verving. Våre formødre
var stort sett hjemmeværende og kom til
sanitetsforeningen fordi de så betydningen
av det arbeidet som ble lagt ned, så som
helsestasjoner for mor og barn, eldre
sentre og mange flere helserelaterte tiltak.
I tillegg var sanitetsforeningen en del av
deres sosiale liv.
Sanitetskvinnene har alltid tatt ansvar
for de mest sårbare, og etablert tilbud til
grupper som står uten. Derfor er jeg stolt
av veiledningssentrene våre.
Forskningsbasert kunnskap har Sanitets
kvinnene vært opptatt av siden 1916, og her
har det kommet resultater som har betydd
mye for forskerne, men også for dem som
har en sykdom der man har visst for lite til
å behandle eller lindre.
Vi tar også ansvar globalt gjennom
etableringen av WHAE (Etiopiske Kvinners
Sanitetsforening), der mange norske foren
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inger er faddere for sine søsterforeninger
i Etiopia.
Bekjempelse av vold, og vold i nære rela
sjoner, har kanskje vært den viktigste
saken disse årene. En betydelig del utøves
innenfor familielivet og andre nære rela
sjoner. Det er kvinner som er utsatt for den
groveste volden. Mens antall drap går ned
her til lands, er det dessverre ingen ned
gang i partnerdrap. Barna er ofte vitner.
Sanitetskvinner over hele landet har
arbeidet med å bekjempe vold i nære
relasjoner, som er både er et stort
samfunnsproblem, likestillingsproblem
samt et kriminalitetsproblem.

Sanitetskvinnene har vært på videregående
skoler og snakket med russen om JA betyr
ja.
I Norge har vi en egen krisesenter-lov. Min
mening er at interkommunale krisesentre
ikke er godt nok. Det burde være ett i hver
kommune. Ikke alle sykehus har voldtekts
mottak, og voldtektsutsatte må reise i over
et døgn for å få nødvendig hjelp og viktige
undesøkelser.
Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer en selv. Vi må fortsette
det arbeidet som er begynt.

arbeid mot vold
Vold mot kvinner er en av vår tids største
likestillingsutfordringer. Det må også betraktes
som et folkehelseproblem.

Takk for fine år i N.K.S.!
Vi har delt ut over 300 000 røde knapper
som symboliserer stopp vold mot kvinner,
der hver av knappens fire huller står for
områder vi krever tiltak på: Forskning,
rettigheter, hjelpetilbud og forebygging.
Vi etablerte basisaktiviteten Ressursvenn
for å hjelpe kvinner tilbake til et liv uten
vold. Og vi har jobbet politisk for å få et
pakkeforløp for voldsutsatte kvinner
da dette kan føre til at flere kvinner
tør å anmelde voldtekt og overgrep,
og at flere oppsøker helsevesenet
for å få hjelp. I statsbudsjettet i
2016 -2017 kom det forslag fra
regjeringen om å sette av midler til
å utrede et pakkeforløp.

Turi Marie Bruun
2. nestleder

Sanitetskvinnenes arbeid mot vold
følger flere akser: Politisk påvirkning,
spre informasjon og kunnskap, egne
kampanjer og frivillige tiltak.
Basert på omfangsundersøkelser
gjennomført de siste årene anslås det
at mellom 75 000 og 150 000 personer
årlig utsettes for vold i nære relasjoner i
Norge. Det er trolig store mørketall. Over
hele landet setter våre lokalforeninger
vold mot kvinner på dagsorden i sitt nær
miljø gjennom stand, utdeling av røde
knapper og åpne møter.
Rød knapp
Første skritt på veien til å stoppe vold mot
kvinner er å bryte tausheten og snakke
om vold mot kvinner. Dette er bakgrunnen
for at Norske Kvinners Sanitetsforening
(N.K.S.) tok initiativet til Rød knappalliansen Stopp vold mot kvinner. Rød
knapp vil mobilisere til nulltoleranse for
vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Den røde knappen har fire hull. Disse
fire hullene symboliserer fire områder vi
mener det er spesielt store utfordringer
som det må arbeides med å tette:
Rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og
forskning.
Tilbud til voldsutsatte
Med prosjektet Ressursvenn kobles
voldsutsatte kvinner som har hatt
bo-opphold på krisesentre til en
frivillig sanitetskvinne som kjenner
lokalsamfunnet den voldsutsatte skal
reetablere seg i. Slik får voldsutsatte
kvinner en venn, veileder og et nettverk i
sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag,
alene uten overgriperen, har mange
voldsutsatte kvinner behov for støtte og
hjelp til å reetablere seg i samfunnet.
Ressursvenn har vært et pilotprosjekt i
Oslo sanitetsforening siden våren 2016.
Høsten 2017 lanserte N.K.S. prosjektet
«Ressursvenn» nasjonalt.

«Ja betyr ja»
For å forebygge voldtekt og overgrep i
russetiden er holdningsskapende arbeid
helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner
rundt omkring i landet arrangerer derfor
informasjonsdager for avgangselever
på videregående skoler, der dette med
viktigheten av samtykke til seksuelle
relasjoner står i fokus.
Dinutvei.no
Har du generelle spørsmål om vold
og overgrep? Nettportalen dinutvei.no
er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud,
informasjon og kunnskap om vold i nære
relasjoner, voldtekt og andre seksuelle
overgrep. Portalen ble etablert av NKVTS
i samarbeid med N.K.S., RVTS (Regionale
ressurssentrene om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging) og
Krisesentersekretariatet.

FREDRIKKE NR. 3 / 18

5

VOLD

Det skjedde meg også
-Jeg husker mor spurte meg hvorfor jeg virket
så lei meg, og jeg svarte at min mann var så stygg
i munnen mot meg. Da hun spurte om han slo,
svarte jeg ikke, sier «Lisa» (70).
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

I «Lisas» familie var det ingen som skilte
seg, og så var det skammen… Og frykten
for ikke å bli trodd i omgangskretsen.
– Jeg føler meg så dum, og jeg er
sinna. Sinna for hva jeg har vært utsatt
for, og sinna på meg selv for at jeg ikke
gjorde noe før. Jeg skulle skilt meg den
gangen. I stedet for pågikk det i årevis.
På min 20. bryllupsdag signerte jeg
skilsmissepapirene. Jeg fikk tilbake livet
mitt, men det har kostet meg kontakten
med barn og barnebarn. Det er en sorg
som er tung å leve med. Jeg har alltid
vært et familiemenneske, sier hun.

EKS-MANNEN følger fortsatt med på hva «Lisa»
gjør. – Jeg er glad for at leiligheten er i 4. etasje
og utstyrt med et kamera slik at jeg ser hvem
som ringer på, sier hun. Når hun titter ut av
vinduet ser hun ofte eksmannens bil stå parkert
ute i gata.
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Ressursvenn
Vi møter den spreke og utadvendt
70-åringen et sted i Norge. På grunn av
verv og stillinger som gjør at «alle» vet
hvem hun er, ønsker hun å være anonym.
«Lisa» innrømmer at hun har et veldig
ambivalent forhold til det å fortelle sin
historie.
– Jeg gjør det hvis jeg kan hjelpe
andre kvinner som er eller har vært i min
situasjon, understreker hun.
70-åringen vil gjerne bruke sin erfar
ing til å hjelpe andre, og har gjennomført
kurs som Ressursvenn.
– Dette er et viktig tilbud. Jeg fikk selv
god hjelp av frivillige, da jeg trengte noen
å snakke med. Jeg hadde betrodd meg til
et par venninner, men når du er sammen
med venninner har du lyst til å snakke om
andre ting, fremholder «Lisa».

Vi må slutte å tie
Hun er opptatt av at vi kvinner må slutte
å skamme oss.
– I fjor høst kom #Metoo-bølgen der
kvinner sto frem og fortalte om overgrep
og seksuelle trakassering. Jeg tenkte
at hvis vi kvinner som har vært utsatt
for vold tier, så fortsetter vi å skamme
oss. Den som tjener på at vi tier er kun
gjerningsmannen. Vi kvinner som har
vært utsatt for fysisk eller psykisk vold,
eller trakassering og overgrep, har en
ting til felles: Vi bærer en skam som ikke
er vår. Det var da jeg bestemt meg for
at jeg skal dele min historie i håp om at
det kan hjelpe andre, eller gjøre at flere
slutter å tie, fremholder hun.
«Lisa» har vurdert å stå frem med
fullt navn og bilde, men er ikke klar for
det ennå.
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– Du vet, det er denne skammen,
smiler hun, og håper at hun likevel kan
gi et bidrag til kampen mot vold mot
kvinner.
Den røde knappen bæres med
stolthet.
Vellykket par
– Vi ble nok sett på som et flott par
som fikk det til, sier 70-åringen.
Hun og mannen traff hverandre i
tenårene.
– Han var en nydelig gutt, og jeg var
så forelsket som det kan gå an å bli,
minnes «Lisa».
Etter noen år som kjærester blir «Lisa»
gravid, og de gifter seg. For at han skal få
studere, tar hun seg jobb utenfor hjemmet.
Han studere i en annen by, og det blir mye
som ansvar som faller på henne.
– Akkurat det var ikke noe problem,
sånn var det bare, sier hun.
Det første slaget
– Vi var sammen med et annet par. Der
den andre mannen var kamerat med min
eks. De to fikk det for seg at de ville ha et
lite konebytte, noe som selvfølgelig fra
min side var helt uaktuelt. Da smalt det
fordi jeg hadde ødelagt hele helgen for
ham. Jeg klarte å beskytte ansiktet, men
var gul og blå på kroppen, sier hun.
Å leve i et voldelig forhold betyr
nødvendigvis ikke at du blir slått hver
dag, eller en gang i uken.

– Jeg ble heller ikke utsatt for fysisk
vold en gang i året, men når det skjedde så
ble jeg omtrent slått i hjel og tatt kvelertak
på. Den regelmessige volden var verbal.
Jeg ble fortalt hvor lite verdt jeg var, og at
jeg ville bli fattig uten ham og kom ikke til
å klare meg alene, sier «Lisa».
Det siste slaget
– Jeg ville gå etter det første slaget, men
klarte det ikke. Jeg var fortsatt veldig glad
i ham. Så kom episoden som gjordet at
nok var nok. Det var en nyttårsaften, og vi
passet ett av barnebarna. Og plutselig så
sier han: «Du har en j…la familie». Hvorpå
jeg spør hva han mener med det. Svaret
mitt gjør at han hopper på meg med slag
og tar kvelertak. Den nye kjolen blir revet
i stykker. Jeg klarer å komme fri, og løper
ut av huset uten klær, sier «Lisa».
Hun løper til noen venner, som har
nyttårsselskap, og her mer eller mindre
faller hun inn i gangen. Forslått og preget
av å ha løpet ute i snøen. Naken.
– Han ba aldri om unnskyldning eller
sa at det var hans skyld. Det er egentlig
fint, for da hadde jeg kanskje tilgitt ham og
blitt i ekteskapet, sier hun ettertenksomt.

– For å hente frem
sine ressurser, vende
tilbake til et normalt
liv uten vold og få
nytt nettverk der det
er behov, trenger
kvinner som bor
på krisesenter en
støttespiller, sier
Tanja Omvik.

Fredrikkes redaksjon kjenner «Lisas»
egentlige navn, og har også navne
referanser på fagfolk i helsevesenet,
Krisesenteret og andre som har vært
involvert. Hun er diagnostisert med
posttraumatisk stress-syndrom (PTS).

Når alarmen bør gå!
Her kan du se om mannen du har møtt kan bli en farlig kjæreste for deg!
• Du trekker deg bort fra venner og
familie
• Du må gjøre spesielle ting
• Han er uforutsigbar
• Det er din skyld hvis han er lei seg
eller sinna
• Du blir redd for hans voldsomme
reaksjonsmønstre

• Du skammer deg over hvordan han
behandler deg
• Du synes ikke at venner og familien
din forstår ham
• Du overtrår dine seksuelle grenser
• Dette er ikke godt for deg
• Dette vil jeg ikke finne meg i
• Jeg trenger ikke denne mannen
KILDE: PSYKOLOG PEDER KJØS
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– Du kan være den ene
Hun er prosjektleder for Ressursvenn.
– Sanitetskvinnen er den eneste
organisasjonen som har dette tilbudet.
Det finnes flere grupper voldsutsatte
kvinner kan gå i, men vi kan tilby å være
støttespiller etter en til en-modell, sier
Omvik.
– Hadde jeg hatt en Ressursvenn, hadde
jeg nok ikke reist tilbake til voldsutøver,
gang på gang. Det å ha noen som tror på
deg og støtter deg er kjempeviktig, sa
Gunn Bente Knudsen fra Hammerfest, da
Fredrikke intervjuet henne i fjor. Av egen
erfaring vet hun hva hun snakker om.

Dagligdagse aktiviteter
Kvinner som lever i voldelige forhold
reiser tilbake til han som sparker
og tar kvelertak. Alternativet er å
være helt alene med angst, kaos og
uforutsigbarhet. Når man hører at man
ikke har noen verdi, er det lett at man til
slutt tror på det selv.
– Dette er kvinner som har egne
ressurser, men de trenger den som
gjør at de tør å stole på seg selv igjen.
Som ressursvenn skal du, og den du er
koblet med, gjøre helt vanlige aktiviteter
sammen. For eksempel møtes til en

kaffekopp, gå en tur , spise eller gå på
kino. Å være sammen krever ikke at man
deltar på dyre aktiviteter. Kanskje er det
behov for å bli bedre kjent i nærmiljøet
sitt, også med tanke på å bygge opp et
nettverk, fremholder Omvik.
Stort engasjement
Ressursvenn startet som et pilotprosjekt
i regi av Oslo Sanitetsforening i 2016, og
ble raskt en suksess.
I 2017 ble Ressursvenn et nasjonalt
prosjekt, og er en av basisaktivitetene
som lanseres i år.
– Interessen for Ressursvenn er
stor. Jeg har vært rundt og holdt kurs i
Nord-Norge, Haugesund og Stavanger.
Like før sommeren var jeg i Østfold, og
her har vi allerede fått en kobling. Mange
av de kvinnene jeg har møtt som vil være
Ressursvenn, har selv hatt erfaringer
med voldelig partner, og det viser hvor
viktig det er at man kan ha den ene som
er der for deg, påpeker hun.
Nytt av året er at N.K.S. har fått midler til
opplæring av gruppeledere.
– Det betyr at vi får styrket
veiledningsdelen i prosjektet, sier Omvik.
Et spørsmål hun ofte får når hun holder
kurs er knyttet opp mot sikkerheten,
siden det tross alt dreier seg om kvinner
med voldelig eks-partner eller partner.
– Før man foretar en kobling foretas
det en sikkerhetsvurdering. Dette
gjøres av det krisesenteret kvinnen
bor på. Frem til nå har det ikke vært
noen situasjoner som våre frivillige har
opplevd som truende eller ubehagelige,
sier prosjektleder Tanja Omvik.

ILLUSTRASJONSFOTO
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Håper på flere JA for

JA BETYR JA
- De voldtektene det er flest av i Norge, er festvoldtekter
blant unge. Konsekvensene av en voldtekt må gutter og
jenter leve med i lang tid etterpå.

Dette kan vi gjøre noe med, sier rådgiver
vold, Ida Marie Hansen. Hun påpeker at
det er bedre å forebygge enn å reparere
mennesker som har vært utsatt for
traumatiske opplevelser som en voldtekt.
– Russetiden er en sårbar periode
for mange unge. Det er mye festing, og
ungdommene havner lett oppe i situa
sjoner som de ikke er forberedt på.
Derfor er vår kampanje Ja betyr ja så
viktig. Ved å snakke med ungdommen om
grensesetting i forhold til kropp og sex,
gjør vi dem bedre rustet til å takle ulike
situasjoner som oppstår. Jeg håper langt
flere foreninger har lyst til å arrangere
skolebesøk for neste års russekull, sier
Ida Hansen og understreker at hun gjerne
kommer og holder foredrag på skolene.
Budskap som treffer
Tilbakemeldingen fra ungdommen viser
at budskapet treffer.
– På de skolene vi har holdt foredrag
sier elevene at dette er viktig og etter

lengtet budskap. Kampanjen gjør at de
kan bli mer bevisste på egne grenser, slik
at ungdommene kan tenke gjennom hvor
deres grenser går før de går på fest, sier
Ida M. Hansen.
For de foreningene som ønsker å
komme inn på skoler med kampanjen, vil
det bli laget et ferdig opplegg.
– I tillegg har vi fått laget tre filmer
som viser tre forskjellige situasjoner som
ungdom har kommet opp, og hvordan det
endte. Disse filmene er det bare å bruke,
og er et godt utgangspunkt for diskusjon i
klassen, fremholder rådgiver vold, Ida M.
Hansen.
Kutter goodiebags
For at kampanjen skal kreve mindre
ressurser, er det bestemt å kutte ut
goodiebags. Dette også av hensyn
til miljøet, i tillegg til at det er svært
arbeidskrevende.

– Vi har planer om heller å ha buffs og
armbånd i nettbutikken som foreningene
kan kjøpe og bare dele ut, sier Ida Hansen.
Da kan lokalforeningene konsentrere
seg om selve kampanjen.
– Det er behov for Ja betyr ja over hele
landet. Jeg håper derfor å se langt flere
foreninger med til neste år, sier Hansen.
7 000 russ
I fjor fikk hele 9 000 russ på skoler over
store deler av landet besøk av Sanitets
kvinnenes kampanje.
- I år nådde vi imidlertid bare 7 000 russ.
Men filmene vi laget til sosiale medier
traff i underkant av 200 000 gutter og
jenter i alderen fra 16 år til 25 år. 40 000
ungdommer som følger Helsesista på
Snapchat fikk også med seg hvorfor kun
Ja betyr ja, sier Ida M. Hansen.
EVEN, FRIDA OG ALEX deler i filmene ekte
historier hentet fra situasjoner som unge
mennesker kommer opp i.

Snakk om

kropp,
sex og
grenser
– For å kunne sette
grenser for sin egen
kropp trenger
ungdom kunnskap,
og derfor er Sanitets
kvinnenes Ja betyr jakampanje viktig, sier
Tale Maria Krohn
Engvik, hele Norges
helsesøster. Kjent
som Helsesista.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Når ungdom henter sin kunnskap om sex
fra pornofilmer så går det galt, på mer
enn ett område. Gutter vet ikke hva som
faktisk er normalt. Jenter vet heller ikke
hva som er normalt. I pornofilmer er det
heller ingen jenter som sier nei …
– Mange pornofilmer har også
elementer av vold, sier Krohn Engvik.
Hun er opptatt av å snakke med barn og
unge om kropp, sex og er ikke redd for å
snakke om kjønnsorganer.
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– VOKSNE må tørre å snakke med barn og ungdom, sier hele Norges Helsesista som bruker direkte språk,
og humor for å nå frem til ungdommene. Og det er mobilen som er hennes «kontor».

– Jeg bruker ordet fitte helt bevisst.
Hvem har bestemt at dette skal være et
stygt ord, og at det er tabubelagt, spør
Krohn Engvik retorisk.
Hun erklærer at dette ordet skal hun
bruke helt til tabuet er borte.
Ta praten
Hennes råd til alle foreldre er at de må
snakke med barna sine om kropp og sex.
– Snakk med ungene fra de er små,
om hvem som for lov til å ta på de og hvor
på kroppen det er lov. Snakk med dem
om hva som er greit og ikke greit. Lær
ungene at det er deres kropp, og den
bestemmer de over selv. Skap stolthet og
trygghet rundt egen kropp, slik at de blir
sikre på hvor grensen går for hva de selv
vil og ikke vil, fremholder hun.
Helsesøster
Landets mest populære helsesøster
treffer du kun på sosiale medier, hoved
sakelig på Snapchat og Instagram.
Hun er der ungdommen er. Da hun var
helsesøster på fire videregående skoler
i Oslo, opplevde hun å være utilgjengelig
og for lite tilstede for ungdommene. Hun
hadde ikke nok tid på hver enkelt skole.
Ofte banket elevene på en låst dør, og
den lille tiden hun hadde på skolen var
hun ofte opptatt i samtaler. Det var lite
tid til skikkelig forebyggende arbeid og
relasjonsbygging med elevene.

– Derfor startet jeg opp «Helsesista»
på Snapchat for å nå ut til mine elever.
Så skjedde det at ungdommer fra hele
landet begynte å følge meg der, og når de
valgte meg, valgte jeg dem tilbake ved å si
opp jobben min i Oslo kommune for bare
å jobbe selvstendig som Helsesista. Jeg
vet at ungdommen har et stort behov for
å ha noen å spørre, betro seg til og få råd.
Nå kan jeg også møte de med deres eget
språk og på kanaler de bruker, opplyser
hele landets Helsesista.
Rollespill og humor
Hun er ikke redd for å by på av seg selv for
å gjøre vanskelige temaer litt mer ufarlige.
Hennes bidrag til Ja betyr jakampanjen gjorde at N.K.S. nådde frem
med et viktig budskap i nye kanaler.
Hennes om lag 40 000 følgere på Snapchat
fikk se hvordan det fungere å oppsøke et
overgrepsmottak. I rollefiguren «Kine»
spilte Engvik selv en 16-åring som hadde
vært på fest, blitt full og ble utsatt for
voldtekt. «Kines» besøk er et viktig bidrag
til å få jenter til å oppsøke hjelp. I filmen
fremgår det at «Kine» er opptatt av at
foreldrene ikke må få vite noe. Til tross for
at det er akkurat i denne situasjonen en
trenger en sterk hånd å holde i.
– Snakk med barna fra de er små for
da er det også lettere å snakke om ting
som er vanskelig, råder helsesøster
Tale Maria Krohn Engvik.
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KVINNEHELSE

FORSKNING

Vil ha en egen portal

– ikke «Dr. Google»
-Kvinner fortjener noe bedre enn «Dr. Google» for å få kunnskap
om sin egen helse, sa generalsekretær, Grete Herlofson, under
lanseringen av kvinnehelserapporten fra forprosjektet til
kvinnehelseportalen.no.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

I samarbeid med Kilden kjønnsforsk
ning.no har Sanitetskvinnene bidratt til å
utarbeide et solid dokument som har fått
tittelen: Hva vet vi om kvinners helse?
Rapporten ble lansert i mai.
Det er nå 17 år siden Kvinnehelse
utvalget overleverte utredningen NOU
1999: Kvinners helse i Norge. Den avdek
ket en gjennomgående mangel på kjønns
spesifikk kunnskap og kjønnsperspektiv i
medisinsk forskning. Utvalget ble ledet av
professor Johanne Sundby ved Institutt for
helse og samfunn, UiO.

– Kvinnene er fremdeles «det annet
kjønn» i 2018. Mannen er fortsatt normen
innen medisinen. Det er blitt et betydelig
fokus på kvinnehelse i en ramme av den
seksuelle og reproduktive helsen. Men
fødselsomsorgen har krympet og vi har
nye abortdiskusjoner. Mange kvinner har
ikke kontroll over sin egen kropp. Kvinner
lever lenger enn menn, men er fremdeles
mer syke, sa professor Sundby.
Hun trakk også frem kvinners mentale
helse og at de spiser psykofarmaka enn
menn, de tar usunne livsstilvalg, som å gå

i høyhælte sko. Kvinner er også utsatt for
feilinformasjon som at det er sunt å drikke
vann av flaske.
– Kvinner gjør også mye av andre ting
i skjønnhetens og sunnhetens tegn, som å
operere pupper, bak og lår, sa professor
Johanne Sundby.
Grunnleggende spørsmål
Fastlege, forfatter og universitetslektor
ved UiO, Kaveh Rashidi, kunne i sitt
innlegg opplyste at det er et stort behov
for kunnskap om egen helse.

INTERESSEN for en egen kvinnehelseportal er stor, og saken har fått god mediedekning etter at den ble lansert. Fra lanseringen (fv): Generalsekretær
Grete Herlofson, N.K.S., professor Johanne Sundby, Uio, politisk rådgiver Mette Hanekamhaug N.K.S., forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd, N.K.S.
Fra Kilden: Prosjektleder Anne Winsnes Rødland og direktør Linda M. Rustad.
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– I min praksis som fastlege møter
jeg kvinner i alle aldre og med alle typer
tilstander, sa han.
Rashidi er også skremt over hva
slags kunnskap og råd kvinner får når de
googler spørsmål om helse.
– En kvinnehelseportal vil være en
nødvendig motvekt til bloggere og andre
som opptrer som helseguruer på nettet.
Min erfaring er at det er ofte basal
informasjon de trenger, påpekte han.
Samles på ett sted
Den rykende ferske rapporten, «Hva
vet vi om kvinners helse», viser at det
fortsatt er stor mangel på kunnskap om
kvinners helse, og derfor er det et ønske
om å utvikle en egen nettportal som
formidler viktig kunnskap.
– Når vi søkte etter forsknings
publikasjoner innen kvinners helse fant vi
mest på det som omhandler reproduktiv
helse. Vi vet at flest kvinner dør av hjerteog karsykdommer, men på det temaet fant
vi kun 160 av 1854 publikasjoner, opplyste

prosjektleder, Anne Winsnes Rødland,
rådgiver ved Kilden kjønnsforskning.no.
I rapporten har man konsentrert seg
om de sykdommene som rammer flest
kvinner:
• Hjerte- og karsykdommer
• Kreft
• Muskel –og skjelettlidelser, langvarige
smerte- og utmattelsestilstander
• Psykisk helse
• Helse i ulike livsfaser: Reproduktiv
helse, fødsler, overgangsalder og
aldring
Det er kjønnsforskjeller i både når det
gjelder symptomer, og hvem som får
hvilke sykdommer.
– Selv om rapporten viser at vi
mangler kunnskap, er det viktig at vi
får samlet den kunnskapen vi har på et
sted. En kvinnehelseportal kan brukes
av helsevesenet, beslutningstakere og
brukere, sa direktør Linda M. Rustad ved
Kilden kjønnsforskning.

-KVINNER er fremdeles det «annet kjønn», sa
professor Johanne Sundby ved Institutt for helse
og samfunn, UiO.

Lanseringen av rapporten ble avslut
tet med en politisk debatt, der deltok:
Åse Bruun-Gundersen (Frp), Torill
Eidsheim (H), Kjersti Bergstø (SV) og
Seher Aydar (Rødt).
Politikerne var enige om at dette er
en viktig rapport, og Bruun-Gundersen
inviterte Sanitetskvinnene og Kilden til å
komme på møte med dem og presentere
rapporten nærmere.

-KVINNER trenger noe mer informativt enn dette, sa fastlege, forfatter og universitetslektor, Kaveh Rashidi.
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Fullt hus for Sanitetskvinnene:

40 år – og ikke i mål
I august samlet politikere, organisasjoner, bedrifter
og samfunnsdebattanter seg i Arendal for debatt og
utforming av politikk for nåtid og framtid. Og Sanitets
kvinnene var selvsagt til stede, for tredje året på rad.
– Regjeringen har satt likestillingen i
revers, sa likestillingspolitisk talsperson
i Arbeiderpartiet Anette Trettebergstuen,
under Sanitetskvinnenes hoveddebatt om
fremtidens likestillingskamp. Hun viste
til at fem år med høyrepolitikk har ført til

at Norge har sunket på World Economic
Forum likestillingsbarometer.
Må starte tidlig
– Vi er langt fra i mål, sa Barne- og
likestillingsminister Linda H. Helleland,

og trakk blant annet frem utfordringer
som vold mot kvinner, mangelfull
integrering av minoritetskvinner og
kroppspress blant unge jenter.
Helleland var også opptatt av dagens
kjønnssegregerte arbeidsmarked. Siden

likestillingsloven ble vedtatt for 40 år
siden har andelen yrkesaktive kvinner økt
fra halvparten til to tredjedeler. Samtidig
ser vi at kvinner og menn i stor grad
velger svært tradisjonelt både i utdanning
og arbeidslivet.
– Allerede i barnehagen må vi
begynne å motivere jentene til å bli
ingeniører og sjefer, og guttene til å gå
inn i helse- og omsorgssektoren, sa
Helleland.
Dårlig holdning
– Det er ikke alkohol som er
elefanten i rommet, det er holdningen

LEDER av Roresand sanitetsforening, Eldri Sandkleiva Føreid fra Grimstad, var glad for at N.K.S. setter saker
som dette på dagsorden. - Jeg er opptatt av hvordan surrogatmor har det etter at hun har gitt fra seg barnet,
sier hun i samtale med generalsekretær, Grete Herlofson.

og kvinnesynet til enkelte menn som
er elefanten i rommet, sa Julie Lødrup
førstesekretær i LO da Sanitetskvinnene
og Actis inviterte til debatt om alkoholens
rolle i seksuell trakassering. Hun fikk

støtte av Unge Høyre-leder Sandra
Bruflot og FpU-formann Bjørn-Kristian
Svendsrud.
	- Ganske mange #metoo-tilfeller har
ikke med rus å gjøre. De aller fleste kan
ta seg både to og tolv øl uten å trakassere
kvinner, sa Bruflot.
Trine Eilertsen, politisk redaktør i
Aftenposten, var ikke enig. Hun mener
man ikke skal undergrave alkoholens
rolle i saker med seksuell trakassering.
	- Alkoholen spiller en rolle for han
ene, som ikke ville turt å gå over streken
hadde det ikke vært for at han har så høy
promille, sa hun. Og legger til at mange
av hennes mannlige kompiser har lært
av #metoo. Nå vet de at de må gripe inn
når noe skjer. Og ikke bare stå og se på,
og tenke: håper hun flytter seg så han
slutter å klå.
Ny teknologi nye utfordringer
Ny teknologi åpner for nye muligheter.
Det utfordrer våre tanker og etiske
refleksjoner om hva vi mener skal være
lov og ikke. Sammen med Kvinnesaks
foreningen løftet Sanitetskvinnene frem
debatten om surrogati og eggdonasjon,
og hvor grensen går for kvinners
selvråderett over egen kropp.
– Min begrunnelse for å holde igjen,
er usikkerheten om vi vet nok. Vi kan ikke

LIKESTILLING 40 år etter ble diskutert av dette panelet: Samfunnsdebattant Mahmoud Farahmand, likestillingsminister Linda H. Helleland,
likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, forfatter og blogger Kristin Gjelsvik, stortingspolitiker Anette Trettebergstuen. Debattleder: Marie Simonsen.
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bare løpe etter de teknologiske frem
skrittene uten å vite hva vi gjør, sa Høyres
stortingsrepresentant Svein Harberg.
Høyre har fristilt sine medlemmer i
spørsmålet om surrogati. Harberg har
vært en av de som er imot å åpne både
for eggdonasjon og surrogati. Han var
opptatt av «føre var prinsippet», og la
vekt på behovet for mer kunnskap og
barnet beste.
Aksel Sterri, samfunnsdebattant og
filosof er ikke enig i dette, og mener vi
må snu spørsmålet på hodet. Fremfor
å fokusere på argumenter for å tillate
surrogati, må vi heller ha gode grunner
for å ikke tillate det.
– Det vi ser hittil er at det er veldig
lite som tyder på at barn som blir født av
surrogatmødre plages av dette i særlig
stor grad. Alternativet til å bli født med
surrogatmor er å ikke bli født i det hele
tatt. Hva er da til barnets beste – å bli
skapt og bragt inn i livet til et par som
elsker det over alt på jord og som virkelig
ønsker barn, eller å ikke bli født i det hele
tatt?
Krever mer kunnskap
Norske Kvinners Sanitetsforening har ikke
tatt stilling i spørsmålet om surrogati,
men ønsker mer informasjon og kunnskap
om temaet. Første uken i juli gjennomførte
Respons Analyse derfor en undersøkelse
på oppdrag fra Norsk Kvinner Sanitets
forening. Funnene var noe overraskende –
nesten halvparten av befolkningen var for
surrogati i Norge. I tillegg svarte én av fire
at de var usikre, og bare én av fire var mot.
Det store antallet av mennesker som
er usikre viser at det er et stort behov
for kunnskap og debatt om dette temaet.
I tillegg ser vi at stadig flere norske par
benytter seg av surrogatmor i utlandet.
Praksisen er ikke lovlig, men det får ikke
konsekvenser for verken foreldrene eller
barna. Samtidig ser vi at det ikke er noen
av de politiske partiene som støtter dette,
og det er heller ikke noen offentlig debatt
om dette.

Do-avisa
hjelper unge med viktige spørsmål

FOR TREDJE ÅRET på rad stilte Inger Marit Lovisenro på stand for å vise frem Sanitetskvinnens arbeid,
lokalt og nasjonalt.

Møter folket på torget
I tillegg til å arrangere tre store debatter
hadde Sanitetskvinnene stand under
Arendalsuka.
Sanitetskvinner fra Kristiansand Sanitetsforening og Aust-Agder bemannet
standen hele uka, og gjorde en formidabel innsats med å snakke med
forbipasserende, dele ut brosjyrer og informere om sanitetens viktige arbeid.
– Vi må markedsføre oss og her får vi vist frem at vi er så mye mer enn
fastelavnsris, sier Inger Marit Lovisenro fra Eide sanitetsforening.
For tredje året på rad stilte hun opp på stand under Arendalsuka, og hun synes det
er mange flotte saker å trekke frem.
– Det lokale engasjementet hos våre 650 lokalforeninger i saker som blant
annet kvinnehelse, psykisk helse og omsorgsberedskap er saker som er viktige for
hele landet. Her møter vi både kvinner og menn, yngre og eldre. En gang snakket
jeg med en kvinne som nylig hadde flyttet til Arendal og ønsket å engasjere seg
i frivillig arbeid. Da kunne jeg formidle kontakt med den lokale foreningen. Hos
Sanitetskvinnene er alle hjertelig velkommen som medlemmer, sa Inger Marit
Lovisenro, som selv er aktiv i omsorgsberedskapsgruppa i sin kommune.

– Det startet egentlig som en
tulleidé, sier Cathrine Haugan,
leder av Steinkjer Unge Kvinners
Sanitetsforening. Prosjektet støttes
med 420 000 kroner i fra
ExtraStiftelsen.

Avisen gis nå ut på fire ungdomsskoler
i Trøndelag. På do trenger ikke
elevene sitte i egne tanker, men lese
på veggen om blant annet seksualitet,
kroppspress, religioner, omskjæring og
tvangsekteskap. Her er det ingen som
ser hva du leser. Et formål med avisen
er at alle følelser og tanker i en sårbar
ungdomstid er normale, i alle sine
ulikheter. Det er viktig å normalisere det
normale.
	- Vi har fått gode tilbakemeldinger
fra ungdommene om at avisen er nyttig
for dem. Ved en skole tok en av elevene
kontakt med barnevernet, da hun sto i
fare for å bli sendt til farens hjemland for
å bli omskåret, sier Haugan.
Ungdom trenger kunnskap
Forskning viser at ungdomsskoleelever
statistisk sett har en betydelig risiko for
å bli utsatt for overgrep. Ungdom trenger
kunnskap og kompetanse til å sette
egne grenser og respektere andres, og
informasjon om hvem de kan kontakte om
de selv eller noen de kjenner er utsatt for
overgrep. Prosjektet «doavisa» ønsker
å styrke ungdoms evne til å ivareta egen
seksuell helse og bygge god psykisk
helse gjennom å bygge opp et positivt
forhold til kropp og seksualitet og tilby
kunnskap om vanskelig tilgjengelige
temaer på en utradisjonell måte.

STEINKJER Unge Kvinners Sanitetsforening fikk vist
frem prosjektet under årets Arendalsuke.
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GARANTERT PERFEKT PASSFORM
SLIK DU VIL HA DEN!

SAMFUNN

atelier
gyldne
snittet

Det lover vi deg!

Tverrfaglig
Prosjektet ledes av Kompetansesenteret
KUN, som jobber med likestilling og
inkludering i Norge og internasjonalt, og
Steinkjer unge kvinners sanitetsforening
ved prosjektleder Cathrine Haugan.
	- Det som er spesielt ved prosjektet
er den tverrfaglige bredden i gruppa.
Her sitter helsesøstre, Skeiv Ungdom,
Støttesenteret mot incest (SMISO),
ungdom og annen fagkompetanse fra
kommunen, opplyser Haugan.
Hun kommer med følgende opp
fordring: Ta kontakt med din lokal
forening om dere ønsker å få dette på
deres lokale skole!!

Flere spennende prosjekter
har fått tildelt midler fra

MOTE MED PERFEKT PASSFORM

50% bomull (kammet), 50% polyakryl
Maskinvask
8649-200 lakserød
8646-700 marine
8647-800 taupe
N-størrelser
K-størrelser
38, 40, 42, 44, 46 19, 20, 21, 22, 23
399,–
48, 50, 52, 54
24, 25
449,–

ExtraStiftelsens
Helseprosjekter

1 Genser,
lakserød

2 Bukse i ribbestoff – alle størrelser

samme pris! Kvalitet til hverdagsbruk:
Hurtigtørkende bukse. I slitesterkt trikotstoff,
den er myk, krøller så å si ikke og holder
fasongen. Med behagelig, elastisk linning
og figurvennlig nedsydd press i fronten.
Fotvidde ca. 42 cm. Rette bukseben.

Fredag 15. juni ble tildelingene fra ExtraStiftelsens Helseprosjekter offentliggjort. Norske Kvinners Sanitetsforening fremmet 13 søknader og fikk gjennomslag for 6 av disse. Totalt fikk N.K.S. innvilget 2 366 651 kroner.

100% polyester
Maskinvask
6323-582 marine
N-størrelser
K-størrelser
38, 40, 42
19, 20, 21
44, 46
22, 23
48, 50, 52, 54 24, 25, 26

Følgende prosjekter nådde opp:
• «Motherhood – Mor i nytt land»: kr 150.000
• «Beredskap og inkludering»: kr 509.000
• «Ressurssvenn – skolering og evaluering»: kr 484.000
• «Digital kognitiv trening av ruspasienter»: kr 299.651
• «Styrking av pasientens kunnskap om helse»: kr 500.000
• «Doavisa for seksuell helse blant ungdom»: kr 424.000

EK-størrelser
195, 205, 215
225, 235
245, 255, 265

fra

200,–

Alle størrelser
samme pris!
2 Bukse

Motherhood – Mor i nytt land
Kampen mot æresvold er en av vår tids store kvinnekamper, og Norske Kvinners
Sanitetsforening står sammen med jenter og kvinner som lever under negativ
sosial kontroll. I pilotprosjektet Motherhood ønsker Sanitetskvinnene å finne en
god modell for mødreveiledning i regi av Språkvenn-grupper. Piloten vil foregå
i Drammen sanitetsforening, og målet er et opplegg som skal kunne rulles ut
nasjonalt på sikt.
Beredskap og inkludering
Prosjektet «Beredskap og inkludering» har som mål at kvinner med
minoritetsbakgrunn på sikt kan ta beredskapsansvar både i egen familie og ellers
i samfunnet. Viktige risikoområder er: brann, trafikksikring, alvorlig sykdom og
førstehjelp.

399,–

279,–

279,–

VERDISJEKK
+

taupe

DU FÅR
FRI FRAKT

marine
0677_38098034-NOR

Stort press
- Jeg jobber som miljøterapeut i
ungdomsskolen og vet at ungdom trenger
masse informasjon om ting som det
ikke alltid er så lett å snakke om, og vi
vet at mange føler press og er utsatt for
skjønnhetstyranniet. Men vi manglet en
arena og nå dem på. Hadde vi hengt opp
avisen i gangen kunne jo andre se hvilket
tema du leste. Dette gjorde at jeg stilte
meg spørsmålet om hvor på skolen er
ungdommen alene? Det er jo på do, ler
Haugan.
Sånn ble det. Takket være gode
hjelpere på skolene har det ikke vært noe
problem å få hengt avisen på veggen.

1 Genser med V-ringning. Langermet og
med stilig pynt i halsen og fin strukturstrikk
på skuldrene. Glattstrikket, med vrangborder.
I hudvennlig bomullsmiks for beste komfort.
Lengde ca. 67 cm i str. 46, ca. 63 cm i str. 23.

KODE: 0677

Flere tilbud på www.ateliergs.no

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

Min kampanjekode: 0677
Jeg bestiller nedenstående varer iht. gjeldende kjøpsbetingelser.
For fullstendige kjøpsbetingelser og informasjon om håndtering av
personopplysninger, se www.ateliergs.no. Minste ordreverdi: 500 kr.

1 Genser

8649-200
lakserød

8646-700
marine

8647-800
taupe

NORMALE STØRRELSER

38
48

40
50

42
52

44
54

46

22

23

399,–
449,–

44
54

46

279,–

22

23

279,–

235

279,–

399,–
449,–

KORTE STØRRELSER

19
24

For- og etternavn

20
25

21

Riv av her

PRIORITAIRE
1:a-klassbrev

NE PAS AFFRANCHIR

IBRS/CCRI NO: 20631739
NO STAMP REQUIRED

2 Bukse, 6323-582 marine
NORMALE STØRRELSER

Gate/vei

38
48

Postnummer/-sted

42
52

KORTE STØRRELSER

Mobilnummer/e-postadresse

18

40
50

19
24

20
25

21
26

EKSTRAKORTE STØRRELSER
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Underskrift med for- og etternavn

195
245

205
255

215
265

225

REPLY PAID/REPONSE PAYEE
SWEDEN/SUEDE
Atelier Gyldne Snittet AS
SE-258 00 Helsingborg
SWEDEN

INTERVJUET

En minister for rettferdighet
– Når jeg blir stor skal jeg bli rettesnakker, kom det fra
femåringen der hun satt i baksetet til familien Hofstad. En
rettesnakker er en som altså snakker for retten til andre.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

LINDA HOFSTAD HELLELAND
FØDT: 26. AUGUST 1977
SIVILSTATUS: GIFT
AKTUELL: BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER

Og så skulle hun bli like flink husmor
som sin mamma.
I dag, 35 år etter de kloke ordene, kan
hun nettopp gjøre det i kraft at hun er
Norges barne- og likestillingsminister.
Linda Hofstad Helleland er fortsatt
opptatt av rettferdighet. For alle.
	-Jeg husker at mamma spurte om jeg
mente å bli advokat. Jeg svarte nei,nei
– jeg skal ha en klubbe og sitte i retten å
bestemme hva som er rettferdig. Også
skulle jeg være husmor. En super en.
Sånn som mamma, men jeg klarer ikke å
leve opp til henne, smiler Helleland.
Grunnen til at moren stilte spørsmålet
om hva datteren tenkt på var at i bilturen
hjem fra besteforeldrene plutselig ble
helt tyst i baksetet. Det var høyst uvanlig
for den skravleglade jentungen.
Kraft bak ordene
«Rettesnakker» ble ikke bare et ord som
hadde kommet ut av en tankefull femåring.
Som 16-åringen meldte hun seg inn i
Unge Høyre i Trondheim. Så startet hun
opp Unge Høyre hjemme i Klæbu. Det

HUN VAR IKKE GAMLE JENTA før hun
så Kløveren for første gang. – Den var på
veggen til Orkdal sykehus, som vi alltid
kjørte forbi etter familiebesøk i Orkdal. Jeg
husker godt fastelavnsriset, sier barne- og
likestillingsminister Linda Hofstad Helleland
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som utløste hennes politiske engasje
ment var nettopp urettferdighet og skole
politikk med bakgrunn i et elev-tillitsverv.
	- Jeg så hvordan medelever ble urett
ferdig behandlet på grunn av trynefaktor.
Uansett hvem som er dine foreldre og
hvor du kommer fra så skal du behandles
som den du er. Etter å ha foretatt en
grundig vurdering, landet jeg på at Høyre
for meg var partiet å melde seg inn i,
fastslår Hofstad Helleland.

det har konsekvenser for hvilke rolle
modeller barna våre forholder seg
til. Vi må jobbe for å få flere menn inn
i tradisjonelle kvinneyrker, og da må
vi jobbe systematisk for å rekruttere
dem inn i utdanningsinstitusjonene. Det
handler også om våre holdninger. Vi må
snakke om at jenter kan bli brannmenn
og sjef, og gutter kan bli sykepleiere
og jobbe i barnehage, sier likestillings
ministeren.

Ikke i mål
Hofstad Helleland har et godt utgangs
punkt som likestillingsminister i ett av
verdens mest likestilte land, og ett av
verdens rikeste land. Men det er noen
humper i veien før Norge er helt i mål.

Globalt
Kampen for et likestilt samfunn og rett
ferdighet stanser ikke ved grensa til Svine
sund. Norge har også et globalt ansvar.
	-Vi har veldig mye å bidra med, og vi
kan bli enda bedre med tanke på å dele
vår kunnskap om kvinners rettigheter. Det
handler om å bestemme over sin egen
kropp, seksualitet og reproduktiv helse.
Å kunne avgjøre om sin egen graviditet
er en viktig menneskerett, for kun da er
det kvinnen som tar valgene i livet sitt.
Det er ikke i alle land at forholdene ligger
til rette for å studere når du er mor. Jeg
er så glad for at jeg er Norges champion
i SheDecides, som er et globalt sam
arbeid for jenter og kvinners seksuelle og
reproduktive helse og rettigheter. Mange
land har en champion i det arbeidet. For
ikke lenge siden var jeg i Sør-Afrika og
snakket om det arbeidet Norge gjør, og
om hvordan vi kan bidra, fremholder hun.

-Hva er den største likestillingsutfordringen
vi har i Norge i dag?
-Det er egentlig ganske mange. Selv om
man ikke skulle tro det fordi mange føler
at Norge er et veldig likestilt land, og
det er vi jo. Vi er helt i toppen. Jeg ser
tydelige utfordringer når det kommer til
det kjønnsdelte arbeidslivet. Dette gir
færre muligheter for valg av yrker som
gir muligheter til å ha innflytelse, til like
lønnsbetingelser som menn. Et skjevt
arbeidsmarked gir også kjønnsmessige
skjevheter på våre arbeidsplasser.
Eksempelvis fører det til et høyt antall
kvinner i skolen og i barnehagene, og
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Sivilsamfunnet
Et av suksesskriteriene til at Norge
er et av verdens mest likestilte land er
innsatsen til frivillige organisasjoner
og sivilsamfunnet. Organisasjoner, og
spesielt sterke kvinneorganisasjoner
som N.K.S. kjempet kamper og vant. To
viktige saker var blant annet stemme
retten og retten til selvbestemt abort.
	-Sivilsamfunnet er helt avgjør
ende for at Norge er et godt land å bo
i. Organisasjonslivet står sterkt, og
betyr mye for vårt demokrati. Kvinne
organisasjonene skal ha mye av æren
for at vi er så likestilte som det vi er, og
har gjort at vi har kommet så langt i et
likestillingsperspektiv, påpeker Hofstad
Helleland.
#Metoo
Det var mange som ble røsket ut av
godstolen da #Metoo bølgen også traff
ett av verdens mest likestilte land i fjor
høst. Selv i høye akademiske sfærer sto
kvinner frem og fortalte om kolleger og
sjefer som trakasserte dem seksuelt og
begikk overgrep.
	-#Metoo har nok vært en kraftig
vekker. Mange har nok latt seg forbause,
og spesielt over hva unge kvinner har
opplevd i arbeidslivet og i organisasjoner.
At dette kom frem i lyset er noe av det
beste som har skjedd likestillingen på
lang tid. Mange kvinner har gått og kjent
på at dette med seksuell trakassering
er noe de må lære seg å leve med, og
holde ut. Som likestillingsminister er jeg
glad for at vi nå har fått en forståelse ut
i befolkningen, og særlig at den også har
kommet til ledere som nå forstår hvilket
ansvar de har. Jeg tror at dette vil gjøre
likestillingsarbeidet lettere, siden vi ikke
lenger jobber mot skjulte mekanismer.
Vi har dessuten i disse dager sendt ut
en viktig høring der vi foreslår å styrke
veiledning og hjelpetilbud. Videre inn
føres det et lavterskeltilbud der en kan få
erstatning og oppreising, uten at du selv
må bringe saken inn for en domstol for
din egen regning, sier Hofstad Helleland.
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Hektisk sommer for

beredskapsgruppene
KVINNER som hever stemmen sin i den offentlige debatten lokker fort frem nettrollene. – Jeg står for det jeg
mener, fordi jeg har tro på budskapet. Man kan ikke la nettrollene vinne. Nettroll og kvinnehatere skal ikke
true våre stemmer til taushet og ta fra oss ytringsfriheten, sier hun.

dugnaden, den har vært der oppgjennom
Gjør plass til alle
hele vår oppvekst. Derfor er det viktig at vi
Suksesskriteriet for et moderne
demokrati og likestilt samfunn for alle, er inviterer de som kommer hit til landet inn
i vårt fellesskap, og involvere og dele vår
at det er plass til alle og at alle inviteres
kunnskap, oppfordrer hun.
inn.
	-Frivilligheten betyr enormt mye for
Barna våre
landet vårt og hva slags samfunn vi lever
-Hva er det viktigste du gjør som barne- og
i. Det er en grense for hva det offentlige
likestillingsminister?
kan bidra med. Det offentlige kan ikke
- For meg er det viktig å få utgjort en
få folk til å dele gode opplevelser, knytte
forskjell for de som har det vanskelig, og
vennskapsbånd eller lage relasjoner
da spesielt de minste i samfunnet som
mennesker imellom. Dette er det bare
ikke har de samme mulighetene til å si
mennesker som kan. Om du er speider,
fra om omsorgssvikt, vold og overgrep.
går i korps eller er Sanitetskvinne deler
Det å kunne bidra til at de kan få en god
man felles opplevelser og gleden av å
og trygg barndom, er det viktigste jeg kan
gjøre noe for andre. Jeg tenker at spesielt
i den tiden vi nå lever i hvor det er fokus på gjøre som barne- og likestillingsminister,
sier Linda Hofstad Helleland.
materielle verdier så søker folk etter noe
meningsfullt å fylle livet sitt med, og noe
som er større enn deg selv. Dette finner
du gjennom frivillig arbeid.
Du kan være den ene som
gjør en forskjell. Det er
mange årsaker til at familier
og enkeltmennesker trenger
deg som ressurs. Jeg
blir helt rørt når jeg møter
LINDA HOFSTAD HELLELAND
frivilligheten og dens ildsjeler.
I Norge er vi vokst opp med

« For meg er likeverd
avgjørende»

Sommerens varmerekorder og lite nedbør
førte til høy aktivitet for foreningenes
omsorgsberedskapsgrupper. Over hele landet
gikk alarmen for over 100 skogbranner.
– Vi retter en takk til frivillige i Kviteseid,
Rindal, Halden og Sel som har vært i
aktivitet, og gjort en kjempejobb. Det er
fint at N.K.S. kan bidra når det er behov.
I forbindelse med slukningsarbeidet i
Halden, roste innsatslederen Sanitets
kvinnenes beredskapsarbeid. Han sa at
det var en stor oppmuntring for han og
hans mannskaper, da slitne brannfolk ble
møtt med kaffe og vafler. Våre omsorgs
beredskapsgrupper viser at de er en
viktig del av kommunenes beredskaps
planer, sier Seniorrådgiver/Prosjektleder
Omsorgsberedskap, May Britt Buhaug.
Inkludering og beredskap
Nærmere 300 sanitetsforeninger er
involvert i Omsorgsberedskap, og mange
foreninger har også et stort engasjement
for inkludering av minoritetskvinner.
– Vi har fått eksterne midler til
et spennende prosjekt sammen med
Trondhjem sanitetsforening, og det
skal lages en opplæringspakke for
minoritetsk vinner. Minoritetsk vinner
har ofte ansvar for hus, familie og helse,
og vi vet at minoritetsbefolkningen ofte
kommer dårlig ut når det gjelder brann
sikring og trafikksikring. Vi ønsker
også å gi mer kunnskap om førstehjelp.

Prosjektet starter i høst. Vi håper at
dette gir så gode resultater at det kan
brukes av andre foreninger og Omsorgs
beredskapsgrupper, sier May Britt
Buhaug, prosjektleder for Omsorgs
beredskap i N.K.S.
Samling og opplæring
I Forsvarslovens forskrifter er det nevnt
at N.K.S. har en plass i Landsrådet
og distriktsrådene for Heimevernet
(HV). Rådene er opprettet for å sikre
samarbeid mellom Heimevernet og
distriktsrådene. N.K.S. er en av 13
organisasjoner som har rett til å opp
nevne representanter. HV har i dag elleve
distriktsråd og N.K.S. er representert i
alle rådene. Det planlegges en samling
for alle som sitter i distriktsrådene for
å sikre at vi gjør en god innsats som
rådsmedlemmer og får profilert vårt
beredskapsarbeid på en god måte.
– Vi planlegger også en samling for
fylkesberedskapskontaktene i løpet av
høsten. Vi har 18 fylkesberedskaps
kontakter og en god del er nye. Vi håper å
få til god opplæring, både om ny veileder,
og hvordan vi kan få enda større opp
merksomhet rundt Omsorgsberedskap.
Søk opp Omsorgsberedskap N.K.S. på

HILDE GADE, leder i Trondhjem sanitetsforening og
Anniken Lie, Trondheim brann- og redningstjeneste,
skal samarbeide om sikkerhet i hverdagen knyttet
opp til minoritetskvinner.

ALLE SKOGBRANNENE i sommer gjorde at flere
omsorgsberedskapsgrupper måtte rykke ut. Her er
det Sel som er i aksjon.

Facebook, der er det en egen gruppe
for alle som er interessert i Omsorgs
beredskap. Det er også viktig å dele
kunnskap og erfaringer, og kunne møtes,
opplyser Buhaug.
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Forsker for en bedre

svanger skapsomsorg for alle
I sitt post.doc prosjekt, som er finansiert
av ExtraStiftelsen, via Norske Kvinner
Sanitetsforening, er det blant annet
utarbeidet et skjema der den gravide blir
spurt om en rekke ting i livet deres.
– Det vi er ute etter er opplysninger
om forskjellige livsbelastende hendelser.
Derfor spør vi om vold, i tillegg til en
god del andre ting som eksempelvis
psykisk helse og alkohol. Skal
vi gjøre en endring i dagens
svangerskapsomsorg så må
vi ha kunnskap, slik at vi vet
hvilke tiltak som bør settes

Kunnskap om hva som påvirker svangerskapet og
fødselen til gravide er viktig for å kunne gi den
fødende en best mulig svangerskapskontroll og
barselomsorg, og da er det en del spørsmål forsker
og jordmor Lena Henriksen ønsker svar på.

inn, sier Henriksen, førsteamanuensis
ved Institutt for sykepleie og helsefrem
mende arbeid, Høgskolen i Oslo/OsloMet.
Prosjektet har tittelen: «Preparing for
the worst» og har også støtte fra Norsk
forskingsråd.
Hovedhensikten med prosjektet er å
redusere vold og effekten av vold under
svangerskapet.
På flere språk
– Spørreskjemaet som de gravide skal
besvare er på norsk, engelsk, urdu og
somali, fremholder Henriksen.
Alle gravide som behersker språkene,
ønskes med i studien. De rekrutteres av
jordmødre på helsestasjoner.
– Vi har med 19 helsestasjoner i
prosjektet. Av praktiske årsaker er disse
i Oslo, Akershus og Østfold, forklarer
Henriksen.
Prosjektleder er professor Mirjam
Lukasse, Institutt for sykepleie og
helsefremmende arbeid ved Oslo
Met – storbyuniversitetet (tidligere
Høgskolen i Oslo og Akershus).
Blant samarbeidspartnere er også
professor Berit Schei, ved Institutt
for samfunnsmedisin og sykepleie
ved Norges tekniske-vitenskapelige
universitet i Trondheim.
– Vi har også samarbeid med Angela
Taft ved universitet i Melbourne i
Australia, legger hun til.
Flest føder normalt
De fleste fødsler forløper normalt og er
det man betegner som vellykkede, siden
alt går etter planen. For en del kvinner
er ikke dette tilfelle. De kan slite med
fødselsangst allerede tidlig i graviditeten.
Og i noen tilfeller ender det opp med
keisersnitt. Hvorfor er det slik?
I sin doktorgradsavhandling, som hun
avla i 2015: Sexual violence, pregnancy
and childbirth – Studies investigating the
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association of experienced sexual violence
and outcomes in pregnancy and childbirth
så Lena Henriksen på sammenhengen
mellom seksuelle overgrep og utfall i
svangerskap og fødsel.
Studien er basert på data fra den
Norske Mor og Barn undersøkelsen
(MoBa) og inkluderer rundt 76 000
kvinner.
Totalt hadde 18,4 prosent vært utsatt
for en form for seksuell vold i løpet av
livet. Av disse oppgav 3,6 prosent å ha
blitt voldtatt. Til sammen 0,9 prosent av
kvinnene hadde vært utsatt for seksuelle
overgrep i løpet av det siste året før
deltagelsen i MoBa-undersøkelsen.
Sårbar gruppe
Den sterkeste sammenhengen mellom
seksuelle overgrep og senere utfall
i svangerskap og fødsel ble funnet
mellom normale svangerskapsplager
og innleggelser under graviditeten
grunnet ekstrem svangerskapskvalme og
premature rier. Det kan tyde på at kvinner
som har vært utsatt for overgrep er mer
sårbare og opplever graviditet og fødsel
som vanskelig. Det ble også funnet en
sammenheng mellom tidligere seksuelle
overgrep og igangsettelse av fødsel og
keisersnitt som også kan tyde på at disse
kvinnene har andre behov for oppfølging
enn kvinner uten denne historien.
Sterkt inntrykk
Både de høye overgrepstallene og
sammenhengen mellom plager og
komplikasjoner under graviditeten og
fødselen støtter behovet for å undersøke
kvinners utsatthet for vold og tidligere
overgrep i svangerskapsomsorgen.
Nye overgrep og tidligere overgrep kan
gjøre at det er helt normale undersøkelser
som disse kvinnene ikke orker tanken på
at de må igjennom.
	- Da jeg jobbet i klinikk husker jeg

godt en fødende kvinne som gjorde
et sterkt inntrykk på meg. På grunn
av tidligere overgrep, noe hun også
valgte å være helt åpen om, var det helt
utelukket av hun skulle gjennom vaginale
undersøkelser. Dette ble respektert. Hun
fødte helt normalt, til tross for fravær
av vaginal undersøkelse, påpeker Lena
Henriksen.
Tør ikke å spørre
2014 kom Helsedirektoratet med nye
retningslinjer som anbefaler at alle
gravide skal spørres om vold i svanger
skapsomsorgen. Jordmødre synes det
er vanskelig både å spørre og å håndtere
svaret hvis kvinnene svarte ja.
– Nå har retningslinjene vært ute i
fire år, men gjennom en undersøkelse
foretatt for N.K.S. i 2016 av NS Gallup,
viste det seg at en god del jordmødre
spør gravide om vold, men fremdeles er
det ennå mange som ikke spør. Grunner
jordmødrene oppgir for ikke å spørre tyder
på et det trengs mer kunnskap om vold og
mer erfaring i å spørre, sier Henriksen.
I undersøkelsen var det også flere
som oppga at de ikke spør fordi de bor på
et lite sted og/eller kjenner kvinnen fra
før. En annen stor grunn ser ut til å være
mangel på ressurser.
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INSTITUSJONER

slagrammede
Unikt tilbud til

I vakre omgivelser i Bjerkeallen på Høvik ligger
Granly dagsenter for slagrammede. Når det er fint
vær kan en sitte på verandaen og skue ut over sjøen
og over til Fornebulandet.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

ETTER AKUTTFASE og rehabilitering er
det få tilbud for slagrammede, derfor er
Sanitetskvinnenes tilbud på Granly
verdifullt, sier daglig leder Cathrine
Asdøl. Her med Kari Aakervik som
har sørget for hjemmebakt eplekake.

SOLVEIG BAKK bidrar som frivillig ved dagsenteret. –Da jeg ble pensjonist ville jeg gjøre noe for andre, og
jeg opplever det som meget meningsfylt, sier Solveig Bakk. Knut Rønning setter stor pris å få servert dagens
nyheter i form av høytlesning.

Det hvite vakre huset i sveitserstil er
rammet inn av en 16 mål tomt og 100
meter strandlinje.
– Det er en utrolig fin eiendom og et
flott bygg. Når du kommer inn i gangen
får du litt sånn Theodor Kittilsenstemning, sier daglig leder Cathrine
Asdøl, som er ansatt av Østre Bærum
sanitetsforening og også medlem av
foreningen.
Et unikt tilbud
– Dagsenteret gir tilbud til personer som
er rammet av hjerneslag eller andre
med ervervet hjerneskade, som det
står i inntakskriteriene. Et slag kommer
plutselig og uventet, den som rammes
kan få utfordrende og varige funksjonstap.
Vi har mange brukere med Afasi, som er
ervervede språkvansker etter en skade
i hjernen. Afasi innebærer utfordringer
med å snakke, forstå det andre sier, lese
og skrive. Hjerneslag er den vanligste
årsaken til Afasi, sier Asdøl.
Ved kommunale dagsenter har man

ofte brukere med ulike diagnoser og
funksjonsnedsettelser. På Granly har
vi en mer homogen gruppe, som sliter
med mange av de samme utfordringene i
hverdagen. Dagsenteret ble etablert i 1991.
En viktig støttespiller for Østre Bærum
Sanitetsforeningen i forbindelse med
etableringen, var Anne Lise Kullmann,
mor til Kaci Kullmann Five. Først fikk vi
en toårig driftsavtale med kommunen, og
til sammen har vi nå hatt driftsavtale med
Bærum kommune i 27 år, men vi lever litt
med nedleggelsesspøkelset over oss sier
Asdøl. Det man nå vet er at senteret har
kommunal driftsavtale ut 2019.
12 plasser
Her er det god plass med luftig daglig
stue, stort kjøkken med høye vinduer,
trimrom, spisestuen er kledd med vakker
panel, originalt fra villaen ble bygget i
1883.
– Når du kommer til Granly kommer
du til et sted som føles mer som et hjem,
enn en institusjon, sier Asdøl

Historie
Eiendommen Granly ble i 1881 fradelt
eiendommen Fagerstrand, som grosserer
Johan Sørensen hadde kjøpt av Nordre
Høvik gård. Sørensens svoger, Charles
Dick, kjøpte eiendommen Granly i 1883
og bygget en stor praktfull villa. I 1897
solgte han Granly til fabrikkeier Wilhelm
Mustad. Øverst på tomten lå stall,
garasje, et lite betjeningshus og et hønse
hus.
Østre Bærum sanitetsforening ble
stiftet i 1910 med Dagmar Braathen som
formann. 17. august 1928 ble foreningen
eier av Granly. Kjøpesummen var 95 000
kroner.
Den 1. september i 1920 ble Granly
åpnet som Hjem for tuberkulose tru
ede barn. Første var det fem barn som
bodde på hjemmet, men før krigen
hadde antallet økt til 80. På grunn av
nær beliggenhet til Fornebu måtte
barn og personalet evakueres først til
Bærums Verk og så til Samvirkeskolen
på Gjettum.
I 1941 var Granly epidemi-lasarett for
Akershus fylke. Etter krigen måtte det
pusses opp før man kunne flytte tilbake i
1946.
Det ble drevet som barnehjem
i årene som kom. Både Haslum og
Vestre Bærum sanitetsforeninger
bidro til driften av hjemmet. I 1990
overtok fylkeskommunen driften. Store
endringer skjedde og Granly ble etter
hvert et ungdomshjem. En mindre brann
i begynnelsen av 1980-tallet gjorde at 1.
etasje ble pusset opp.
Granly ble gjenåpnet 11. november
1991, og skulle primært være for hjerne
slagrammede og andre med ervervede
hodeskader.
Granlys dagsenter har også et godt
samarbeid med blant annet speiderne
i 1. Høvik St. Georgs Gilde.
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Hva inneholder

VENOLET?

Viktige frivillige
Antall ansatte teller 3.4 årsverk med
sjåføren.
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– Foruten meg, er det fire deltids
ansatte, tre helsefagarbeidere/hjelpe
pleiere og en ernæringsfysiolog. I tillegg
har vi ni frivillige som stiller opp og gjøre
en fantastisk innsats, både med aktiviteter
og praktiske gjøremål. I forkant av quizen,
som ledes av Solveig, har hun startet
med å lese dagens avis. Solveig er en
av de faste frivillige. En annen frivillig
har en male- og tegnegruppe, og så er
det en som kommer og spiller bridge og
andre typer spill og en frivillig som har
trim. De frivillige er utrolig viktige for den
kvaliteten vi gir på tjenesten sier Asdøl.
Det må jo skje litt, så tur og utflukter
står på programmet.
– Noen ganger går turen i nærområdet,
men vi reiser også på lengre turer. Vi har
vært på Blaafargeverket, på flymuseet på
Gardermoen, på Hadeland glassverk, i Eids
voll bygningen m.m. Tur til Fornebulandet
og Sjøflyhavna er også populært sier Asdøl.

Fra 50 år og oppover
Brukerne på Granly er i aldere fra 51 år
og oppover. De har alle ulik bakgrunn, en
har vært flykaptein, en annen er gammel
ishockeyspiller, Knut er gammel alpinist
og Olaug har drevet med dans.
– Du må skriveat det å være på Granly
er rene sosialmedisinen. Sanitetskvinnene
skulle vært på blå resept, bryter Bjørn inn.
En kjapp replikk med snært i ligger på
lur rundt bordet, etter at de har deltatt på
dagens quiz.
– Og så må du skrive at jeg er glad jeg
fikk hjerneslag i Norge, sier Ogbay (57)
fra Eritrea.

RØD VINRANKE
Rød vinranke-ekstrakt fra
blad/bær/kjerner bidrar til
en god blodgjennomstrømning i beina og kan redusere
følelsen av trette og tunge
bein. Rød vinranke-ekstrakt
fra blad/bær/kjerner bidrar til
en normal funksjon av venesystemet, blodkar og kretsløpet. Det er faktorer som
innvirker på opplevelsen av
å ha trette og tunge bein.

VITAMIN C
Venolet er også tilsatt vitamin C, som bidrar til normal dannelse av kollagen.
Kollagen har betydning for
normalt fungerende blodkar.
FURUBARK
Furubark-ekstrakt inneholder antioksidanter, kalt
proanthocyanidiner, som er
gjenstand for forskning rundt
nettopp dette virkeområder.

år vi har problemer
med tunge og trette
bein, er problemet
ofte forårsaket av at
vi har svake vener.
Vener er blodkar som returnerer blod fra organene
i kroppen, tilbake mot hjertet. Blodkarene og venenes
funksjon har betydning for
at vi skal kunne ha en aktiv
livsstil.
Hvis venene er dårlige kan
vi oppleve trette og tunge
bein, samt andre tegn som
f.eks. hevelser og hudforandringer, som kan være kosmetisk sjenerende for mange.
Får vi ikke gjort noe med
problemet når vi oppdager det,
kan tilstanden forverres.

Hvem får problemer
med venene?

Kvinner har oftere problemer
med venene enn menn, men
alle kan oppleve å få denne
typen problemer med beina.
Hvis foreldrene dine har
vært plaget med dette, vil det
være en økt risiko for at du vil
oppleve det samme. Overvektige, gravide, inaktive
personer samt røykere og el-

tegn på at
venene kan
trenge hjelp

TUNGE BEIN
Følelsen av tunge bein er et tretthetstegn som vi kan merke f.eks. når vi går
i trapper eller skal bære tungt. Tunge
bein forekommer oftere blant eldre.

Venolet har virkestoffer som bidrar
til å lindre tunge og trette bein.
Det nye produktet er basert på
naturlige innholdsstoffer.

N

OLAUG skjønner alt Cathrine sier, men trenger snakkeboken sin da hun skal svare.

På ruskete dager fyres det godt i peisen
når brukerne kommer.
– Vi har tolv plasser, og vi henter
brukerne i egen buss, brukerne bor i hele
Bærum. Dagen starter med lunsj, før de
ulike aktivitetene settes igang. Middag
serveres før hjemreisen kl.15.00.
Aktivitetene tilpasses den enkelte.
Noen må trene opp balanse og muskler,
mens andre må trene opp språket.
– I dag får man raskere hjelp, og
bedre behandling enn det man fikk for 20
år siden, så det har skjedd en medisinsk
utvikling som gir håp. Før var det heller
ikke knyttet noen status til å forske på
hjerneslag, men dette har snudd. Noe
som kan skyldes at det er flere unge som
blir rammet, og ikke bare eldre, sier hun.

4

Tunge
og
trette
bein?

ANNONSE

TRETTE BEIN
Trette bein kan vi få når vi har brukt
beina mye eller har stått lenge.
Du kjenner det kanskje fra en lang
arbeidsdag eller en shoppingtur.

dre, har en økt risiko for å få
denne typen problemer.

Lindre følelsen
av tunge og trette bein

Venolet er et nytt produkt, basert på furubark, rød vinranke
og vitamin C, mot tunge og
trette bein.
Rød vinranke bidrar til
en normal funksjon av venesystemet og et normalt
kretsløp / normal fuksjon av
blodkar og kapilærer.
Vitamin C bidrar til normal
dannelse av kollagen, som
har betydning for blodkarenes
normale funksjon.
Hold beina dine lette og
fine med innholdsstoffene i
Venolet.

Prøv Venolet
til halv pris
Venolet kan prøves på leveringsservice til halv pris for første pakke.

Nå kun kr 169,- (2 måneders forbruk)
OBS! Ingen bindingstid.
Betal etter at varen er mottatt

TYDELIGE VENER
Tydelige vener rammer ca 50% kvinner
(og menn). Vanligst på legger, lår og ankler.
Gener, graviditet, stillesittende arbeid,
overvekt angis som disponerende faktorer.

LETT HEVELSE
Årsaker til lette hevelser i beina kan være
mange. Det forekommer oftere jo eldre vi
blir, men kan også skyldes tretthet, stillesittende arbeid, varme eller overvekt.

SMS:
VENOLET 24 til 2210
RING: 37 08 13 00
Hverdager kl. 8-16

WEB:
www.wellvita.no
Engenes 15
4865 Åmli

FRIVILLIGHET KLØVERDAMEN

Skulle holde foredrag
- endte opp med å bli medlem

Kari Røds første
møte med Sanitets
kvinnene var så
imponerende at
det endte med at
hun meldte seg inn.
I utgangspunktet
skulle hun bare holde
et foredrag.

LEDER Kari A. Rød
overrekker nøkler til
leder for Stiftelsen
for sanitetsboligene
Kari Opseth.
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Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
– Jeg ble invitert til et fylkesårsmøte
i egenskap av hygienesykepleier for å
holde et innlegg i forbindelse med «hånd
hygienestafetten» som N.K.S. hadde
da. Jeg ble imponert over en veldrevet
organisasjon, sakene som ble behandlet
og «orden i eget hus». Dette inntrykket
har bare forsterket seg og jeg er fortsatt
medlem 18 år senere.
Hvilke saker er du mest engasjert i?
– Jeg synes alle sakene til N.K.S. er viktige
for folkehelsen og jeg er spesielt opptatt
av å forebygge. Den saken som engasjerer
meg mest, er å stoppe «Vold i nære
relasjoner». Vi vet nå at barn tar skade av
å se og oppleve vold mellom foreldrene
selv om de ikke blir fysisk utsatt sjøl.

Lesevenn er en flott basisaktivitet som
vi startet på skolefritidsordningen for ett
år siden. Det er tydelig at barna setter
pris på dette. Når jeg møter dem ellers i
lokalsamfunnet, titter de gjenkjennende
opp på meg og sier: «Du leser for oss». Jeg
oppfordrer flere til å starte med lesevenn!
Jeg er også opptatt av å bidra til at
minoritetsk vinner får et godt liv og blir
aktive i lokalsamfunnet. I Sør-Odal har
vi «Kvinnenettverket» hvor Saniteten
er en av flere frivillige organisasjoner/
personer som aktivt jobber for å hjelpe
innvandrerne med praktiske ting. De
er våre venner. I tillegg arrangerer vi
temakvelder hvor vi tar opp rettigheter,
økonomi, kvinnehelse (prevensjon,
graviditet), barneoppdragelse, påkledning,
kosthold og andre aktuelle temaer.

Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder
synes du er viktigst?
– Jeg ønsker at N.K.S. må være vaktbikkje
for å hindre Vold i nære relasjoner og
fronte «Rød knapp» ved alle anledninger
som byr seg.
Vi vet at voldelige menn globalt sett er
en større trussel mot kvinners helse enn
kreft, ulykker, malaria og krig tilsammen.
Jeg spør meg om terskelen for å gripe inn
er høyere i små lokalsamfunn enn i byer?
I Nord- og Sør-Odal samarbeider vi
sanitetsforeningene nå for å forsøke å få
til ressursvenn for kvinner som skrives ut
fra krisesenteret.
Hva er det største du har opplevd
som Sanitetskvinne?
– Det skjedde i år da tre nye omsorgs
boliger ble ferdigstillet og jeg overrakte
nøklene til Stiftelsen Sør-Odal sanitets
forenings aldersboliger. Det er Stiftelsen
som driver boligene. Vår forening har
siden 1982 bygget 22 boliger og min mor la
ned grunnsteinen til de første boligene og
var den første lederen i Stiftelsen. Det var
lærerikt for meg å sitte i byggekomitéen.
Jeg følte veldig sterkt at ringen ble sluttet
og at jeg har klart å videreføre hennes
store engasjement for «Saniteten».
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
– Jeg har vært leder i «Sanitetsklubben”,
et arbeidslag under Sør-Odal sanitets
forening, senere nestleder og er nå leder i
Sør-Odal sanitetsforening.
Hvilke utviklingsmuligheter
synes du organisasjonen har?
– Det er startet flere basisaktiviteter de
senere årene og jeg synes at dette er

viktige og betydningsfulle aktiviteter.
Å implementere og videreutvikle
disse er førsteprioritet. Av og til
får jeg en følelse av at det kan bli
mange baller i lufta, og samtidig litt
overveldende. Vi må passe oss for å
ikke slite ut våre medlemmer.
Hva tror de er årsaken til Sanitets
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
– Vår forening ble grunnlagt i 1913 av
distriktslege Samson Schjervheim som
så at det var behov for kvinnenes innsats
for å bedre folkehelsen og kampen mot
tuberkulose. Vi har hatt mange dyktige
ledere, de har evnet å se dagens behov,
men også tenke strategisk og langsiktig.
En leder fikk bygget det første sykehjem
met for demente i Hedmark på Hamar i
1956 (?) og senere vårt eget sykehjem,
Skyrud, for denne svake gruppen her i
Sør-Odal.
Foreningen vår har fått flere store
donasjoner og dette har gjort det mulig å
bygge omsorgsboliger for eldre.
Vi har i alle år også hatt fokus på
barn og unge, og ansatte helsesøster
før krigen. Vi startet helsestasjon i 1940
og startet barnepark (lenge før det var
noe som het barnehager) og startet
«Helsestasjon for ungdom». Alle disse
oppgavene måtte kommunen etter hvert
overta.
Vi kan trygt si at vi står på skuldrene til
våre foregangskvinner.
Hvilke egenskaper
bør en Sanitetsk vinne ha?
– Et varmt og våkent blikk og et bankende
hjerte for de som trenger hjelp og støtte,
unge som eldre.

KLØVERDAMEN
NAVN: KARI RØD
ALDER: 67 ÅR
FORENING:
SØR-ODAL SANITESTFORENING
MEDLEM SIDEN: 2000

«

Jeg oppfordrer
flere til å starte
med lesevenn!
KARI RØD

Hva er ditt beste vervetips
og hvorfor mener du at alle
kvinner bør bli Sanitetsk vinner?
– Beste vervetips er å være frimodig nok
til å spørre direkte om å bli medlem. Det
er noen som tror at de må bli spurt for å
melde seg inn.
Det finnes ingen grunn til ikke å bli
Sanitetskvinne! Vi har satt kvinnehelse på
dagsorden i over 120 år og uten oss hadde
vi ikke det velferdssamfunnet som vi har i
dag.
Hvis det fantes et hedersfastelavnsris
– hvilken Sanitetskvinne ville du
gitt det til?
– Det er vel for sent å gi det til Fredrikke
Marie Qvam?
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Alt er klart for et

spennende lands møte
– Sanitetskvinnenes 50. landsmøte er rett foran oss.
Jeg gleder meg veldig til å ønske landets sanitetskvinner
velkommen til Tønsberg 28.–30. september
2018, sier organisasjonsleder
Ellen-Sofie Egeland.

- JEG HÅPER VIRKELIG hver og
en delegat, observatør, gjester
og ansatte gleder seg like mye
som jeg gjør. Her skal vi ha det
gøy, stifte nye bekjentskap, vedta
saker. Hjertelig velkommen til
Tønsberg, sier organisasjonsleder
Ellen-Sofie Egeland.
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– Jeg er så stolt av landets sanitets
kvinner, de står på i sitt lokalmiljø for et
bedre, rausere, inkluderende og varm
ere samfunn, og bidrar med penger til
forskning på kvinners helse gjennom
våre fond. Alle som er tilstede får også
gleden av å overvære utdelingen av
Kvinnehelse forskningsprisen 2018
som skal deles ut under åpningen av
landsmøte, fremholder Egeland.
Prisdryss
Prisen deles ut for tredje gang. Det skal
også deles ut pris for å hedre årets
prosjekt, årets forening og årets verver.
Vinneren av sistnevnte kategori regnes
det ut i prosent hvor mange medlemmer
foreningen har vervet.
– Jeg synes det er så flott å få dele ut
disse flotte prisene til lokalforeningene
fordi det er dere som er bærebjelken i
organisasjonen vår. Jeg er så stolt av
hvert eneste medlem! Det er alle dere
som gjør at N.K.S. har gjennomslagskraft
som samfunnsaktør, slik at vi kan påvirke
og jobbe for bedre helse og livsvilkår
for kvinner. Jeg er stolt av å være i en
organisasjon som har betydd så mye for
det velferdssamfunnet vi har i dag, og

skal være endel av i fremtiden også, sier
Egeland.
Liv, røre og kultur
– I løpet av helgen skal det skje mange
aktiviteter, som med gatearrangement,
samling med alle våre virksomhetene,
Etiopia og faddermøte, samt et spennende
kulturarrangement fredag kveld. Her
skal blant annet skuespiller Anne Marie
Ottersen og Amanda-prisvinner og
filmregissør, Iram Haq diskutere hvordan
film og kultur påvirker likestillingen. Dette
blir en kjempefin helg med mange opplev
elser, understreker Egeland.
Ny kurs skal stakes ut
Et blikk på sakslisten borger for mange
gode diskusjoner når 147 delegater fra
hele landet benker seg i Tønsberg siste
helgen i september.
De største sakene, eller sakene, det
er forventet mest engasjement rundt er
nok fylkessammenslåing og forslagene
til nye medlemskategorier.
– Dette er saker som vil avgjøre kursen

i de kommende årene for landets største
og viktigste kvinneorganisasjon, påpeker
organisasjonslederen.
«Nytt» kart
Den sittende regjeringen er i gjennom
føringsfasen av sitt store prosjekt som
handler om å halvere antall fylker. Sam
menslåingen av Nord-Trøndelag og SørTrøndelag tråde i kraft i januar, og innen
1. januar 2020 skal sammenslåingen
etter planen være gjennomført.
Hvordan N.K.S. som organisasjon
skal forholde seg til de politiske vedtatt
endringene på fylkesnivå, har vært
behandlet i landsstyrets (LST)møte i
november i fjor og i juni i år.
LST vurderte denne saken til å ha
så stor betydning at den ble sendt ut på
høring.
Høringsforslaget var basert på prin
sippet om at N.K.S. fortsatt skal følge
den politiske vedtatt vedtatte struktur på
fylkesnivå.
I forslag til vedtaket til landsmøte
heter det at organisasjonen skal følge

politisk vedtatt fylkesinndeling med
implementering i N.K.S. tidligst 2020,
og senest to år etter implementering av
fylkesendringene. Videre er det forslag
om en overgangsordning frem til 2024.
Kontingent
Landsstyret foreslår overfor lands
møte at hovedmedlem og støttemedlem
betaler samme kontingent: 450 kroner,
og foreslår at det etableres en kategori
som heter husstand. Denne foreslås satt
til 100 kroner.
– Vi skal også vedta kursen for
sanitetskvinnene de neste seks årene,
i en ny strategisk plan. Som vanlig
på landsmøte skal vi også behandle
vedtektsendringer. Men den mest
spennende saken er nok knyttet til at
det skal velges et nytt sentralstyre for
perioden 2018-2021, siden vi alle er på
valg. Søndag 30. september vet vi hvem
som skal lede Sanitetsk vinnene frem til
neste landsmøte, avslutter Ellen-Sofie
Egeland.
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Hønefoss gir en million til

kvinnehelseforskning
-På vårt årsmøte
vedtok vi å gi en
million kroner
til N.K.S. sitt
kvinnemedisinske
forskningsfond, da
dette er det viktigste
fondet vi har, sa
Lillan Aslaksrud.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

På vegne av Hønefoss sanitetsforening
overrakte hun og nyvalgt leder, Ellen
Børve, sjekken til organisasjonsleder,
Ellen-Sofie Egeland.
– Opp gjennom tidende har det jo
stort sett vært forsket på menn, men
omsider har forskningen funnet ut at
menn og kvinner ikke er helt like. Verken
på måten vi får sykdommen på, eller
måten vi opplever den. Derfor mener
vi at denne millionen vil komme godt
med, sa tidligere og mangeårige leder av
Hønefoss sanitetsforening.
Hennes første møte med saniteten var
i 1952, da hun som 18-åring var «tante»
på Soria Moria, som den gangen var
foreningens feriekoloni.
Stolt og ydmyk
Tidligere har Hønefoss sanitetsforening
gitt øremerkede midler til kvinnehjerte
forskning.

-KUNNSKAP REDDER KVINNELIV, sa organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland (tv), da hun torsdag mottok
sjekk på en million kroner fra tidligere leder, Lillan Aslaksrud og nyvalgt leder, Ellen Børve, på vegne av
Hønefoss sanitetsforening.

– Vi kunne ikke være en forsknings
aktør uten lokalforeningens engasjement
og giverglede. Og kunnskap redder kvinne
liv. Siden 1912 har Hønefoss sanitets
forening vært en viktig aktør både i sitt
lokalmiljø, men også nasjonalt. Dere har
en 106 år gammel imponerende historie.
Hønefoss sanitetsforening, tusen, tusen
takk. Det er med stolthet og ydmykhet jeg
tar imot gaven, sa Ellen-Sofie Egeland.
N.K.S. viktige rolle
– Vår rolle som Norges største forsk
ningsaktør på kvinnehelse er vi svært
stolte av, men vi skulle gjerne delt denne
rollen med andre aktører som blant annet
Forskningsrådet. For jo mer vi vet om
betydningen av kjønnsspesifikk medisinsk
behandling kombinert med kunnskapen
om at kvinner får et dårligere tilbud enn
menn i 2018, så må norske myndigheter
på banen, sier avdelingsleder Brit Olssøn.

Hun savner også at myndighetene
bidrar til vårt arbeid med utvikling av en
kvinnehelseportal som nå er på trappene
i etterkant av en omfattende studie av
kvinners helse.
– Vi må ha mer kvalitet om kvinne
spesifikk helse enn dr. google, sier
avdelingsleder Brit Olssøn.
Hun understreker at det er takket
være frivillig innsats i våre lokale
sanitetsforeninger over hele landet at
N.K.S. kan opprettholde både omfanget
av og nivået på medisinsk kvinnehelse
forskning. Midlene går til øremerkede
fond innenfor kvinnemedisin som bl a
kreft, osteoporose, revmatisme, psykiske
lidelser og barn.
– Det er utlyst forskningsmidler for
2019 med frist mandag 3.oktober og
henviser til hjemmesiden for mer infor
masjon, opplyser avdelingsleder Olssøn.

#Jeg tør og spør
Egersund sanitetsforening har
utviklet eget motto: Jeg tør og spør!
– Og det har vi gjort, sier forenings
leder Marit Karin Nodland.
I løpet av kort tid fikk foreningen 50 nye
medlemmer. Nå vil «alle» være med i
den aktive foreningen. Og foreningen
er vinner av vårens vervekonkurranse
og vant en forestilling med
«Underholdningsvogna».
– Vi verver nye medlemmer på det vi
gjør lokalt og nasjonalt. Som for eks
empel vårt arbeid mot vold mot kvinner,
forskning på kvinnehelse og kampen mot
skjønnhetst yranniet. Det er en positiv
utvikling i foreningen vår, og mange av de
nye medlemmene er unge kvinner i 30og 40-årene. Så her er det bare å bli med,
avslutter Marit Karin Nodland.

er for alle aldre og barnevogner. Eks
empelvis er også binding av fastel avnsr is
en felles aktivitet i foreningen, sier hun.
Høstjakta
Det venter en spennende høst på verve
fronten i hele N.K.S. 26. september så
skjer det.
– Det skal lages en kampanjefilm
som skal gå i sosiale medier. Denne vil
skape engasjement og synlighet, og vil
være en god drahjelp når vi alle skal ut å

LEDER Marit Karin Nodland gleder seg over
veksten i foreningen.

verve i høst. Derfor er det viktig at vi deler
den, slik at så mange som mulig får se
filmen og lyst til å melde seg inn. Verv
ing vil også være tema på arenaer der
sanitetskvinner møtes. Vi har fått flere
tilbakemeldinger på at det er inspirer
ende å være flere sammen når vi gjør ting.
Og det er når vi løfter i flokk at vi lykkes.
Til årets regionale samlinger har vi noen
overraskelser på lur, sier Almaz Asfaha
entusiastisk.

Inspirert på felles samling
Hun forteller videre at de ble inspirert på
fellessamlingen på Fornebu i april, der 300
sanitetskvinner fra hele landet møttes.
– Vi tok konkurransen med hjem.
Vi hadde rekefest en kveld med intern
vervekonkurranse. Medlemmer sendte
SMS og meldinger på Facebook og spurte
venner og bekjente om å bli medlem.
Bare den kvelden fikk vi over 20 nye
medlemmer, sier Nodland.
God oppskrift
Prosjektkoordinator for Snu Trenden,
Almaz Asfaha, er ikke tvil om hva som er
en del av suksessen til Sanitetskvinnene
i Egersund.
– De tør å spørre, og så gjør de ting
sammen på tvers av generasjoner, og
ikke minst er de tradisjonstro. Kløvertur

SANITETEN satser ungt, aktivt og sosialt lød tittelen i lokalavisen, i en flott artikkel om foreningen.
Foto: Keth Odland, Dalane Tidende
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Skal utvikle «Kløveren» for

morgendagens drift

spennende, hvor vi skal starte arbeidet
om noen felles kjøreregler, blant annet
for eierstyring og styrearbeid. Det
er også et viktig prosjekt for hvordan
virksomheter som drives under Kløveren
møter fremtiden, sier avdelingsleder
Brit E. B. Olssøn.
Det endelige resultatet skal fore
legges Landsstyret våren 2019, og
man håper på både gode diskusjoner
underveis, men også en større felles
forståelse for betydningen av virksom
hetene våre i N.K.S.-familien.

- Jeg er imponert over virksomhetenes omfang, og jeg gleder
meg til å starte arbeidet med ytterligere å løfte og utvikle
Kløverinstitusjonene slik at de i større grad opplever å være
en del av N.K.S.- familien.
Det sier Brit Eirin Bøe Olssøn, som
er ansatt som leder for N.K.S. sin nye
avdeling: Avdeling Ideell virksomhet,

forskning og utvikling. Foruten virksom
hetene, har avdelingen også ansvar
for politisk påvirkning, rådgiver Mette

Hanekamhaug, forskningsordningen,
seniorrådgiver kvinnehelse og forsk
ning, Elisabeth T. Swärd og ekstern

– VI BYGGER NÅ OPP medlemstilbudet vår for å
sikre juridisk og organisatorisk bistand til samtlige
virksomheter i N.K.S.-familien, sier avdelingsleder
Brit Eirin Bøe Olssøn.

prosjektstøtte, prosjektrådgiver Iselin
Løvhøiden. Vi ansetter i disse dager en
juridisk rådgiver som primært skal bistå
virksomhetene.
Prosjekt for morgendagen
– Allerede på landsmøtet skal det disku
teres en spennende sak. Her skal vi ta
opp hva som kjennetegner vår virksom
heter. Dette skal danne grunnlaget for
det videre arbeidet med utvikle en felles
anbefaling om hva det betyr å være
en ideell virksomhet, eiet og drevet
av Sanitetsk vinnene. Hva skiller våre
virksomheter fra andre ideelle og private
aktører, hva er det som forener oss
som del av N.K.S.-familien, spør Olssøn
retorisk.
På Kløversamlingen den 28.
september i tilknytning til Landsmøtet,
inviterer vi til et første innspillmøte
til arbeidet, der stikkordet er hvordan
N.K.S. skal sikre god eierstyring og drift
av virksomhetene, men også innen
for eiendomsforvaltning. Vi håper at
flest mulig av virksomhetene tar turen
til Tønsberg. Dette er faglig veldig

En pionèr
N.K.S. som ideell aktør har vært en
pionér, og er fortsatt svært viktig for
å tette hullene i det offentlige innen
for helse – kommune og spesialist
helsetjenesten. Organisasjonen har
vært den sterkeste motoren som sosial
entreprenør siden oppstarten i 1896.
Det er stor variasjon i helsetilbudene,
som spenner fra veiledningssentre for
pårørende til rusavhengige, til spesialist
sykehus og rehabilitering.
– Totalt har vi registrert om lag
70 ideelle helsevirksomheter, hvor
en del av direkte driftsavtaler med
helseforetakene men også kommunene,
som kjøper tjenestene av virksomhetene.
Men N.K.S. kan også opprette helsetilbud
som det offentlige ikke har mulighet til
å prioritere. Jeg tror vi har et enormt
potensiale i markedsføre og løfte frem
virksomhetene våre som del av N.K.S, da
disse vil være en «muskel» i vårt politisk
påvirkningsarbeid, eller det å knytte vår
egen forskning enda tettere til våre faglig
dyktige spesialiserte helsevirksomheter,
sier hun.
Alle skal med
I desember i fjor ble det vedtatt å avvikle
Kløverinstitusjonene as, hvor enkelte
virksomheter var medlem.
– Dette tilbudet favnet ikke alle, og

vi bygger nå opp medlemstilbudet vår
for å sikre juridisk og organisatorisk
bistand til samtlige virksomheter i
N.K.S. familien. Sekretariatet har de
siste årene hatt fokus på frivillig delen
av N.K.S, og ser nå at det er behov for
å styrke fagmiljøet og tjenestene ut til
våre egne ideelle helsevirksomheter.
Jeg tror vi må erkjenne at det er både
kompliserte og tidkrevende prosesser
knyttet til alt fra anbud, avtaleinngåelse,
styrearbeid, avvikling og etablering av
selskaps/virksomheter og det er her
hvor vi kommer til å spisse tilbudet vårt
til de lokale eierne. Men også innen
eiendomsforvaltning hvor N.K.S. jo
er svært store, håper vi altså å få på
plass noen felles retningslinjer som kan
bidra til å sikre en mer ressurseffektiv
forvaltning, påpeker avdelingsleder Brit
Eirin Bøe Olssøn.
Hun ønsker nå å bruke tid på å besøke
virksomhetene og eierne, både for å
informere om hva den nye avdelingen
kan bidra med, men også sikre dialog og
innspill underveis mens tilbudet bygges
opp.

PROSJEKTRÅDGIVER Iselin Løvhøiden.

N.K.S. sine virksomheter spenner fra veiledningssentre for pårørende til rusavhengige til spesialistsykehus, som revmatismesykehuseene i Haugesund og Lillehammer.
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Gjør stor forskjell

for pårørende
-Jeg har lært om ensomhet, om sykdom, om kjærlighet,
om sorg, om utholdenhet, torpedoer, tyveri, om svik.
Og ikke minst skam, sier forfatteren, Unni Ranheim.
Hun visste ingenting om hva pårørende til
rusavhengige slet med
– Jeg ante ingenting om ensomhet,
torpedoer, om det å gå med alarmen
på døgnet rundt, i årevis, før jeg møtte
Merete Almås som ga meg et grundig
innblikk i problematikken. Vi bestemte
oss for å lage bok. For å kunne gi støtte og
hjelp til pårørende, for å opplyse slike som

meg, som ikke ante hva dette dreide seg
om, men også for å gi helsepersonell et
innblikk i de pårørendes historie. For det
meste av fokuset går på den rusavhengige,
fra både familie og helsevesen. Jeg fikk
god og grundig hjelp fra Veilednings
senteret i Skien, både med faglig påfyll,
og kontakt med pårørende. Veilednings
sentrene gjør en kjempejobb når de møter

de pårørende! Og med sine mestringskurs
klarer de å hjelpe de pårørende til å rydde
i egne liv, sier Ranheim.
Lyttestasjonen i Skien
Som pårørende er ikke alene. Forsiktig
anslag er at det er om lag 600 000 til, sier
Ranheim.
N.K.S. sitt veiledningssenter Sør, ble
en av flere viktige samarbeidspartnere
når boken skulle bli til.
– Jeg måtte vite mer, og jeg fikk komme
på Sanitetskvinnenes veiledningssenter. I
syvende etasje midt i sentrum, med utsikt
over busstasjonene og opp mot kirken,
finner du en godt gjemt «lyttestasjon». Jeg
møtte en dame som fortalte meg at hun
hadde ikke levd på samme måte, uten sam
talene på veiledningssenteret, sier Ranheim.
Forord av Bollestad
Bokas forord er skrevet av Olaug
Bollestad (KrF) som er leder av Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget.
Hun betegner boken som sterk lesning.
«Jeg mener pårørende må ha egne
rettigheter til helsehjelp når summen av
belastninger ødelegger en. Jeg mener
det er en selvfølge at de pårørende må
ha samme rettigheter til selvstendig
behandling som pasienter under rus
behandling», skriver Bollestad.

RANHEIM har gitt ut en viktig bok om det å være
pårørende til rusavhengige, og takker N.K.S. sitt
veiledningssenter i Skien for viktig samarbeid.
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Eldbjørg (83)

er mørkets bestemor
Eldbjørg Dahling fra Trondheim er en av Norges eldste
natteravner. Hun ble sjokkert da hun gikk sine første
vakter nattestid i sentrum av trønderhovedstaden.
– Det var skremmende å finne unge lett
kledte jenter overstadig beruset, gråt
ende på en trapp eller i en grøftekant i
fredelige Trondheim, sier hun.
På nattestid, når utestedene stenger,
starter den virkelige jobben til 83åringen og de andre nattevandrerne.
Da viser byen frem både seg selv og
innbyggerne sine fra en mørk side.
– Jeg husker jenta som stod utilpass
med armene til en mann hardt rundt seg.
Det skulle en setning til: «kjenner du
ham?». Det gjorde hun ikke. Jeg fulgte
henne på bussen, og med et teppe rundt
nakne, kalde skuldre, snudde hun
seg mot meg og ga meg en klem.
Da følte jeg at jeg gjorde nytte
for meg.
Det er som oftest etter at ute
stedene stenger behovet for
Eldbjørg og de andre natte

ravnene er størst. Deres tilstedeværelse
er ofte nok til å roe ned gemyttene, og ikke
sjelden blir de en reddende engel for unge
mennesker i en sårbar situasjon sent på
natten.
– Da kommer de unge jentene ut fra
barene, tynnkledde og fulle. Kanskje står
det en edru mann og venter utenfor, med
åpne armer som lukker seg rundt bare
skuldre. Klare for å ta deg med hjem. Til
seg selv. Noen havner i en grøft, andre
gråtende på en trapp. Veien er kort ned til
elva og vinterens minusgrader, forteller
Eldbjørg.
De får en klem, gode ord, et teppe,
vann. Noen har det verre. De må kanskje
ha legehjelp, andre må reddes fra å
drukne i sitt eget oppkast. Mange trenger
noen som kan kjøre dem hjem. Eldbjørg
ringer, snakker med vektere, med politi,
legevakten.

ELDBJØRG er tilknyttet Natte
ravnene i Midtbyen i Trondheim
som driftes av Kirkens
Bymisjon. Natteravnene består
av frivillige lokale grupper
som organiserer natteravning
lokalt. Tryg Forsikring har
vært hovedsamarbeids
partner siden 1995.

– Det er blitt så rått der ute
– Det er en velkjent klisjé at Norge er
verdens beste land å bo i. Det er kanskje
det. For noen, og på overflaten, sier
Eldbjørg fremholder 83-åringen.
– Graver man dypere, og det gjør man
som natteravn, så ser man at det er ikke
godt for alle, nei. Jeg er gammel. Jeg har
sett hvordan samfunnet har forandret
seg i takt med globaliseringen. Det er
blitt så rått der ute. Kravstort. Over
fladisk. Alt skal gå så fort. Man har ikke
nødvendigvis en bestemor å gå til når
man ikke passer inn fordi man ikke er
tynn nok, pen nok, flink nok. Også beste
mødrene er opptatte i dag, sier hun.

Tryg-stipend til din forening
Tryg forsikring, som er N.K.S. sin samarbeidspartner, ønsker også å bidra til et
trygt og godt nærmiljø, gjennom å støtte arbeidet til våre lokalforeninger. Har du et
prosjekt foreningen din vil starte oppe med, men kanskje mangler midler. Tryg deler
denne høsten ut tre stipender. Hvert av dem er på 5 000 kroner. Søknadsfristen er
30. november. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet, og send det inn til
info@sanitetskvinnene.no.
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Sanitetens uke setter søkelyset på

Kvinners frivillighet
burde synes mye mer

– Samarbeidet med Hjemmet har gitt organisasjonen
et flott utstillingsvindu. Redaktøren i Hjemmet har helt
rett: Kvinners frivillighet fortjener å synes mye mer.

skjønnhetstyranniet

Å SI NOE POSITIVT om andre som ikke handler om utseende er en fin øvelse for å skape bevissthet om temaet. Her fra fjorårets gatestunt.

Også i år vil Sanitetskvinnene jobbe for å bekjempe
kroppspresset unge jenter (og gutter) blir utsatt for.
Foreldre og foresatte har en unik
mulige til å lære barna å motstå presset
gjennom være gode rollemodeller. Her
kan Sanitetskvinnene spille en viktig
rolle, ved å lære foreldre hvordan de
kan lære barna sine å fokusere på andre
kvaliteter enn kropp, og å ha et kritisk
forhold til reklame og livsstilsråd
Nasjonalt
For å skape litt oppmerksomhet rundt
det lokale engasjement mot skjønnhets
tyranniet vil sekretariatet løfte tematikken
i sosiale medier, med filmen #jeglikerdeg,
med Helsesista og nettartikler om kropps
press og råd til foreldre. Kam

panjen tyvstarter allerede 19. september
nasjonalt, men vil fortsette å leve i sosiale
medier igjennom Sanitetens uke.
Medlemsrekruttering
Vi setter fokus på kampen mot skjønn
hetst yranniet med kampanjebudskapet
#jeglikerdeg.
Lokalt håper vi foreningene vil mark
ere kampanjen ved å sette opp stand, og
oppfordre forbipasserende til å si noe
positivt om en venn. Det kan de gjøre på
små Manilakort (bestilles i butikken),
som henges opp godt synlig på standen.
Til sanitetens uke kan hver
forening bestille:
• Inntil 100 gratis. Tilbudet gjelder så
langt lageret rekker.

På medlemsnettet finner dere:
• Veileder og opplysningsfilm til
å gjennomføre det åpne møtet.
• Utkast til pressemelding
• Utkast til tekst til facebookarrangement
• Veileder for å arrangere åpne møter
• Utkast til informasjonsskriv til foreldre
• Råd om hvordan man kan være
en god rollemodell
• Diskusjonsspørsmål
• Evalueringsskjema
Alt materiale til Sanitetens uke
ligger tilgjengelig på medlemsnett,
under andre aktiviteter.

DET ER mange måter å sette fokus på skjønnhetstyranniet i Sanitetens uke. Sandnes
sanitetsforening inviterer til åpent møte om kroppspress. I regi av N.K.S. Oslo fylke
arrangeres åpne temakvelder i Sanitetens uke. Karmøy sanitetsforening i Rogaland og
Skåtøy sanitetsforening i Telemark setter også fokus på skjønnhetstyranniet.
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GJENNOM flere reportasjer har Hjemmets lesere blitt kjent med Sanitetskvinnene.

• Vervepakke ( kr 800)
• Manilakort, 50 stk. (kr 40)
Det sier kommunikasjons- og markeds
sjef Liv Hukset Wang. I flere reportasjer
har Hjemmets 450 000 lesere fått
innblikk i Sanitetskvinnenes historie.
– Hjemmet har hatt fyldig dekning av
flere av våre arbeidsområder. Leserne
er blitt godt kjent med vårt omsorgs
beredskapsarbeid, hva lokalforeninger
har av tilbud til eldre i sitt nærmiljø og
N.K.S. sitt samarbeid med danske Egmont
Fonden om en håndsrekning til barn som
trenger det, fremholder Hukset Wang.
I tillegg har vi en fast spalte i Hjem
met Helse, med nytt fra forsknings
prosjekter som er finansiert gjennom
N.K.S.
Siden Sanitetskvinnene er viden
kjent for sine bakekunster, har Hjemmet
også samlet inn Sanitets-Norges beste
oppskrifter i et eget kakebilag.

Takknemlige
– Vi i Hjemmet er utrolig takknemlige
for samarbeidet med Sanitetskvinnene.
Det engasjementet dere har for kvinner
og barn rundt om i landet, ikke bare
varmer om hjerteroten, men det skaper
også resultater og bedre hverdager for
uendelig mange, sier redaktør Elisabeth
Lund-Andersen i Hjemmet til Fredrikke.
Samme verdier
Hun understreker at Hjemmet og
Sanitetsforeningen deler samme verdier.
– Vi har også i alle år jobbet for å
bedre kvinners hverdager og kvinners
helse, og ved å forene krefter kan vi
skape enda mer oppmerksomhet rundt
dette viktige arbeidet. Vi vil gjerne skap
mer blest om Sanitetskvinnenes arbeid,
både om enkeltstående ildsjeler, og om
spesielle engasjement rundt om i landet,
så det er bare å sende oss tips. Vi heier på

REDAKTØR Elisabeth Lund-Andersen i hjemmet og
kommunikasjons-og markedssjef Liv. H. Wang med
Norges beste kakeoppskrifter.

dugnads-Norge og synes norske kvinners
frivillig innsats for altfor lite offentlig
oppmerksomhet, sier redaktør Elisabeth
Lund-Andersen i Hjemmet til Fredrikke.
Har du et godt tips som kan bli en
god sak i Hjemmet, er det bare å ta
kontakt med Hjemmets redaksjon. Og
kanskje springer tipset ut fra en sanitets
forening…
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Halv pris på

«turglede»
N.K.S. har fått
spesiallaget turutstyr
som er kjekt å ha, og
flere av produktene
kan nå kjøpes til
halv pris. Husk at
godt utstyr er
mer enn halve
turgleden.

Vi går nå inn i den delen av året der en
vellykket tur krever mer enn t-skjorte
og joggesko. En sekk med litt nødvendig
utstyr som drikkeflaske, og et underlag
og kanskje ei matpakke. Utover høsten
kan både steiner og røtter være sleipe, så
brodder kan komme godt med.

Ved å ta i bruk staver dobles
effekten av turen, da du bruker større
muskelgrupper. I tillegg er stavene gode
å ha for den som sliter litt med balansen.
Førstehjelpsutstyr bør alltid være en
del av tursekken.
Vi har også fått laget en god og varm
fleecejakke til bruk under en skalljakke
eller vindtett anorakk. Siden den veier
lite, er det lett å putte den ned i sekken
som ekstrajakke.

Kjære Sanitetskvinne!
-Bli med og del, så blir vi flere,
oppfordrer kommunikasjons- og
markedssjef Liv Hukset Wang.
26. september starter årets mest
spennende kampanje som skal gjøre
det lettere for oss alle å verve. Supert
hvis alle dere som er på Facebook,
bidrar til å skape oppmerksomhet ved
å dele, fremholder kommunikasjon- og
markedssjef, Liv Hukset Wang.

Vi er stolte av alt det viktige og betyd
ningsfulle arbeidet vi gjør sammen. I en
ny kampanje har vi rettet fokuset mot
vårt arbeid med barn og unge. Vi ønsker
flere medlemmer slik at enda flere kan få
omsorg, gode opplevelser og delta på lik
linje med andre barn.

« Hvis alle verver
ett medlem hver,
vil dette gjøre en
enorm forskjell »

Del gjerne kampanjefilmen vår med de du ønsker å verve.
Slik kan du enkelt starte dialogen rundt det gode arbeidet de kan støtte.
Slik gjør du det:

SALG 50%

Hodelykt kr 80,-

Søk opp siden «Norske Kvinners Sanitetsforening» på Facebook.
Filmen ligger øverst på vår Facebookvegg.
Klikk på del-knappen. Velg «send som melding».

SALG 50%

Staver kr 132,50

Klikk på feltet «søk etter personer og grupper».
Skriv inn navnet til den du vil dele filmen med.
SALG 50%

Brodder kr 50,-

I feltet «skriv noe om dette» kan du for eksempel skrive:
«Jeg er stolt av å være Sanitetskvinne og vil gjerne ha deg med på laget
som støttemedlem. Her kan du se en film som belyser hvorfor vårt arbeid
for barn og unge er viktig. Du kan enkelt bli medlem ved å gå inn på
www.kampanje.sanitetskvinnene.no»
Del også gjerne filmen på din Facebook-vegg ved å klikke: «Del» og «Del innlegg nå»
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SANITETSNORGE RUNDT

Kjærlighet til Kløveren

på både retta og vranga
Da Gloria Forlag så dagens lys i vinter, var den første
boken de ønsket å lage, en strikkebok i samarbeid med
Sanitetskvinnene.
-Vi tok kontakt med hovedkontoret
i Oslo, og la frem vår sak. I februar
2018 ble vi enige. Dette går vi for. Og
nå i september er altså boka klar. Vi
er så glade for samarbeidet! For alle
de entusiastiske sanitetsk vinnene
som har sendt inn sine favoritt
oppskrifter, og for alle de tusenvis av
medlemmene som hver eneste dag
og hver eneste uke, strikker for den
gode sak, sier forlagsredaktør, Kristin
Brandtsegg Johansen.
Med kjærlighet
I strikkeboka To rette og en vrang –
med kjærlighet i hver maske finner du
smittende strikkeglede, inspirasjon
og praktiske oppskrifter, ispedd gode
råd og tips mellom to permer. Her er
strikkeoppskrifter til varme gaver og
nyttige plagg, til liten og stor, ung og
gammel, han og henne - alt fra kofter og
gensere, til luer, skjerf, dukkeklær
og babytepper. Har du noe
restegarn du har lyst til å
bruke eller trenger varme
og gode
MED To rette og en vrang – med
kjærlighet i hver maske, har Gloria
Forlag laget en praktbok. Godt hjulpet
av oppskrifter fra Sanitets-Norge.

sitteunderlag? Da finner du det i her.
– Norske Kvinners Sanitetsforening
er fremdeles det største og mest solide
kvinnenettverket i Norge. Bak mange
av plaggene skjuler det seg rørende
historier. Dette er en strikkebok med litt
ekstra, lover Brandtsegg Johansen, som
sukker litt over alle de fine oppskriftene
som de dessverre ikke hadde plass til.
Bygger på tradisjoner
Her finner du de beste tradisjoner tatt
vare på, samtidig som de er fornyet og
oppdatert for å falle i smak hos barn
eller barnebarn. Og du finner de beste
og mest slitesterke oppskriftene samlet
inn og diskutert på strikkekafeer ut
over vårt landstrakte land. Her finner
du også hvordan du kan fikse opp eller
lage en original vri på den tradisjonsrike
Fanakofta, eller ta gamle mønstre i
bruk på nye måter. Ikke kast den gamle
ullgenseren eller la den henge bortgjemt
på hytta, sy den om eller tov den gamle
kofta og lag de beste sitteunderlagene.
– Tusen takk for oppskriftene. Tusen
takk for at dere hadde trua. Tusen takk
for boka! Med de hjerteligste hilsener
fra alle oss fire i Gloria Forlag, sier
Brandtsegg Johansen, Marit Johansen
Storm, Katja Rugaas og Anne Gaathaug.

Kløvertur på krigshistorisk grunn
Åsgårdstrand sanitetsforening hadde
rekorddeltagelse på sin Kløvertur. Vi
besøkte Berg som var interneringsleir
under krigen. Her er det nå laget en fin
tursti i området med opplysningstavler.
INNSENDT AV KARI BIRKELAND
LEDER I ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING
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110 år
16. 11 Strindheim sanitetsforening
N.K.S. Sør-Trøndelag

100 år
18.10 Trolla sanitetsforening
N.K.S. Sør-Trøndelag

90 år

Lærerikt møte
om skjønnhets
tyranniet

Skogn Sanitetslag
i flotte nye lokaler

18.11 Seljevnes Sanitetsforening
N.K.S. Troms
21.11 Straumbygda sanitetsforening
N.K.S. Nordland

80 år
10.11 Håkvik sanitetsforening
N.K.S. Nordland

Tretten på tur
Rødenes Sanitetsforening arrangerte
temadag på Marker skole 2. mars og
foreningen hadde leid inn to fore
dragsholdere. Det var doktorgrads
stipendiatene Christin Sundgot-Borgen
og Kethe Elgesem Engen, som har fått
forskningsmidler fra Sanitetskvinnene.
Temaet var sunn kroppsopplevelse og
å lære å bli glad i kroppen sin. Kethe
ble dessverre syk, men Christin holdt
foredraget alene for 160 ungdommer
og 20 lærere på ungdomsskolen. Elev
ene fikk flere oppgaver de skulle jobbe
med i grupper. Blant annet skulle de
liste opp ting i hverdagen som gjør deg
i godt humør, og mer fornøyd med deg
selv, og hvordan kan du bruke mer tid
og energi på de tingene som gir gode
tanker om deg selv.
INNSENDT AV TOVE JOHANSEN
RØDENES SANITETSFORENING
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VI GRATULERER!

Det har vært imponerende dugnads
ånd av både sanitetsdamene og
deres ektefeller som har gjort at
Skogn Sanitetslag sine nye lokaler i
gamle Skogn helsetun. Damene har
gjort en kjempejobb, tatt en grundig
rundvask, servert kaffe og brødmat.
Sydd gardiner til lokalet. Karene
har skrudd sammen kontormøbler
som vi har fått i gave, satt de tyngste
tingene på plass.
Det første medlemsmøte i nye
lokale ble holdt 30.oktober 2017.
Lyrisk aften ble holdt med Margareth
Knudsen, Guri Kjelstad og Ingebjørg
Hegnes.
På bildene ser vi den strålende
dugnadsgjengen.

Vi i Tretten Sanitetsforening hadde
en fin tur i Jotunheimen tirsdag
24.juli. Buss fra H.K.B.Turbuss
Tretten med Hans Bjerkestuen ved
rattet tok oss trygt frem. Videre var
det båttur på Gjende med båten
som lyder samme navn. Harald
Rune Øvstedal ved roret og fortalte
historier om fjellheimen, som var
veldig interessante. Som avslutning
på dagen spiste vi en bedre middag
på Ruten Fjellstue i Espedalen. Takk
til alle som var med og gjorde turen
så fin for oss alle.

INNSENDT AV MARIT OLSEN
INNSENDT AV LIV JAKOBSEN
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Store kjønnsforskjeller ved hjerteinfarkt
Menn og kvinner har forskjellige risikofaktorer, symptomer og typer hjerteinfarkt,
påpeker professor.
Blant de vanlige risikofaktor for hjerteinfarkt som høyt kolesterol, høyt
blodtrykk, diabetes og røyking, så er høyt kolesterol særlig viktig hos menn, mens
høyt blodtrykk er særlig viktig hos kvinner.
– Kvinnen er ikke en liten mann. Både livsstil og biologiske forskjeller når det
gjelder hjerteinfarkt har blitt mer kjent etter hvert og bør kommuniseres bedre,
sier professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.
Hun har forsket på hjertehelse i mange år og har blant annet skrevet fagboken
Kvinnehjerter, som kom ut i 2015. Nylig holdt hun foredrag om temaet på
Litteraturhuset i Bergen.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert
i 1896 og er med sine 41 500 medlemmer Norges største
kvinneorganisasjon.
Siden starten har Sanitetskvinnene gjort
en forskjell for de som trenger det mest.
Det har gjort N.K.S. til en organisasjon
som ser behovene i sin samtid og retter sin
frivillige innsats dit behovet er størst, med
hovedfokus på kvinners helse og livsvilkår.
Med 650 lokalforeninger er vi til stede
over hele landet, slik at den frivillige
innsatsen og tiltakene skjer der du bor.

Ungdomsvolden
er nå halvert
Vald blant ungdom er nesten halvert
mellom 2007 og 2015, ifølgje den nye
studien til Lars Roar Frøyland ved
OsloMet og Tilmann von Soest ved
Universitetet i Oslo. Både lugging,
slag, spark og fik i andletet er
drastisk redusert på berre åtte år, og
det blant begge kjønn.
– Det finst fleire undersøkingar
i Europa som viser at vald blant
ungdom er gått ned. Men ingen har
forklart kvifor. Vi ønskte å sjå på
trenden på to ulike tidspunkt, og
eventuelt forklare endringa som kom
fram, fortel Frøyland. Både jenter og
gutar slåst mindre enn før.
Men jenter er ofte valdelege
på andre måtar enn gutar. Det
kjem fram i Lars Roar Frøyland og
Tilmann von Soest si nye kartlegging
av ungdomsvald i Noreg.
KILDE: FORSKNING.NO

KILDE: FORSKNING.NO

Vaksineskeptikere
tror de vet mer enn
legene
Amerikanske voksne er spurt om
de trodde de kunne mer om autisme
enn det leger og vitenskapsfolk
gjorde. Over en tredjedel av de som
svarte var overbevist om at de kunne
like mye eller mer enn fagfolkene.
Men når de måtte de svare på spørs
mål om hva autisme var, og hva som
forårsaket det, viste det seg at de
hadde vært overmodige.
Studien vår viser også at folk
som tror de kan mer enn ekspertene
er mer trolige til å stole på
informasjon om vaksiner fra ikkeekspertkilder, som kjendiser, skriver
forskerne bak forskningsartikkelen

Ekstremdietter
gjør livet kortere
Ekstreme høy- og lavkarbodietter,
som for eksempel steinalderdietten,
kan gjøre livet kortere.
Det viser en ny studie publisert
i det medisinske tidsskriftet The
Lancet fredag. Den utfordrer der
med flere av dagens trenddietter
med blant annet svært lavt karbo
hydratinnhold og høyt inntak av fett.
– Våre data viser imidlertid at
lavkarbodietter basert på animalsk
fett kan knyttes til risiko for kortere
levetid og derfor burde frarådes,
sier forfatter av studien, forsker
Sara Seidelmann ved Brigham
and Women’s Hospital i Boston
Seidelmann.
KILDE: NTB
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Medlem/aktiv frivillig?
Du bestemmer selv om du vil være aktiv
frivillig, eller ikke. Har du lyst til å være
aktiv er det du selv som bestemmer hvor
mye tid du vil bruke på å være frivillig.
Våre foreninger har mange forskjellige
aktiviteter der din innsats gjør en forskjell
for andre. Sjekk med din lokale Sanitets
forening om hvilke aktiviteter de har.

Ta gjerne kontakt med oss!
Medlemsservice – ring:

02795

Sentralbordet – ring:

24 11 56 20

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

Eller skriv til oss – epost:

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

Bli bedre kjent med oss!

Postadressen er:

Sanitetskvinnene har alltid vært
nytenkende og modige.

Gå inn på www.sanitetskvinnene.no
Eller søk etter Norske Kvinners
Sanitetsforening på Facebook

Har du lyst til å bli medlem?

Er du allerede medlem?

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

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

Ønsker du å bli medlem så kan du
gjøre det på vår hjemmeside:
www.sanitetskvinnene.no
Ønsker du å støtte vårt arbeid, bruk
kontonummer: 6005. 05. 69244

UTGIVER Norske Kvinners Sanitetsforening
Fredrikke kommer ut fire ganger i året og har et opplag
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Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Munthesgate 33
0260 Oslo

I november så

skjer det!

SAMMEN skal vi gå inn i 2019 med engasjement og entusiasme. Bildet er tatt da rundt 300 sanitetskvinner var samlet på Fornebu i april.

-Det var regional samling som forandret alt. Da for vi
heim og begynte å verve. Det åpna øyan våres! Nå har vi
doblet medlemstallet, sier Ann Kristin Vatshaug, leder
i Namsskogan sanitetsforening.
Sammen er vi best. Derfor inviteres det til samling andre
helgen i november – i Bergen, Trondheim og Drammen.
2019 ligger foran oss med blanke ark. Noe som gir en unik
mulighet til å prøve noe nytt, eller gjøre ting på en annen måte
for at det skal bli litt lettere og mye morsommere å være
frivillig.
Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Russekam
panjen Ja betyr ja går av stabelen for 5. året på rad. Hvordan
skaper vi synlighet for våre saker gjennom ulike aktiviteter?

Og hvordan kan synlighet bidra til flere medlemmer i
foreningene?
Disse spørsmålene, og mere til, får du svar på i løpet av
helgen 9.–11. november. Sammen gjør vi også en forskjell for
hverandre. Her blir det erfaringsutveksling, gruppearbeid,
god mat og god prat.
Når Sanitetskvinnene inntar byene må vi også synes. Derfor
er det lagt opp til gatestunt. Felles aktiviteter er lærerikt og
sosialt, og gøy.
Hvordan skal vi bli tryggere på å tørre å spørre? Verving kan
vær gøy, men mange synes også at det er litt tungt. Da er det
fint å kunne gjøre det sammen.
Håper vi ses!

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.

