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Et hjem på
Johanne sin måte
Vil ha reklame
med ekte damer
«Alle» vil på
Kløvertur

For Astrid Nøklebye Heiberg (81) er:

Alder ingen hindring

et
h
ig
d
en
v
d
ø
n
s
re
d
n
a
er
v
h
er
i
V
Julehøytiden står foran oss, og 2017 går mot sin
slutt. Året da kvinnekamp og likestilling var på alles
lepper. Året som sluttet med #metookampanjen, men
startet med en ny president i USA som flere av sine
forgjengere er anklaget for seksuell trakassering.
2017 er blitt året da kvinner har sagt nok er nok.
Sammen er vi sterke nok til å si fra.
Midt i dette står Sanitetskvinnene, Norges største kvinneorganisasjon
som i år går ut av 2017 med flere medlemmer enn hva vi hadde ved inn
gangen. Nær 42000 stolte kvinner som jobber for et likeverdig sam
funn. Som inkluderer og integrerer. Og som er en folkehelseaktør, men
også en folkehelsearena. Behovet for Sanitetskvinnene er like sterkt
i 2017 som i 1896. Jeg er så stolt av organisasjonen vår. Når historie
bøkene skal skrives vil vår epokesom Sanitetskvinner bli omtalt som
epoken da trenden snudde. Etter 40 år med fallende medlemstall sto
Sanitetskvinnene i 2017 for vekst.
Jula står foran oss. En tid for samvær med familie og venner. En tid for
gaver, selskap og fest. For omtanke, nærhet og varme. Heldige er vi som
har familie og venner rundt oss. Som kan se frem til en julehøytid med
glede og forventning. Men selv i vårt rike land er det ikke alle som gleder
seg til jul. Ensomhet, fattigdom og sykdom er dessverre også en side av
landet vårt. Julehøytiden kan oppleves som ekstra krevende for dem som
faller utenfor. Gi deg selv en julegave ved å gjøre noe for en som trenger
litt ekstra oppmerksomhet. Det være seg å sende et julekort, gå innom
med en boks småkaker, ta en kaffekopp med en som setter pris på det,
eller gi noen kroner til Sanitetskvinnenes julefond. Da vil et barn, som
vokser opp i en familie med svak økonomi, også kunne glede seg til jul.
Jeg startet mine små ord med innledningen «Vi er hverandres nødvendig
het». Vi mennesker blir ikke lykkelige alene. Vi trenger hverandre.
Sanitetskvinne og psykiater Anne Kristine Bergem gir følgende fire råd
for å leve godt i livet; gjør nye erfaringer, hjelp andre, ha gode relasjoner
til andre mennesker og vær der du kjenner tilhørighet. Relasjoner og
omtanke er kilden til gode liv.
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SVANEMERKET Ålgård Trykk , som 		
trykker Fredrikke, er godkjent som 		
svanemerket bedrift. Det innebærer at
bladet oppfyller strenge krav til miljømerking
av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen.
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Frivi
I skrivende stund er det allerede vinter. Bak
oss har vi hatt høst og flom. Vi står overfor
klimautfordringer, da er det godt å vite at
N.K.S. har omsorgsberedskapsgrupper
over hele landet, som står klare når
alarmen går. Kompetente Sanitetskvinner
stiller med hus, mat og omsorg.

Språkvenn, Lesevenn, Dig-in og Kløvertur.
Deres villighet til å være nytenkende og
modige har gjort dette til en suksess. Dette
har gitt oss nye medlemmer, samtidig som
det dekker behov i lokalmiljøet. Vi er til
for hverandre. Frivilligheten er limet i et
lokalsamfunn.

”Bli ikke livredd, bli en livredder”, sa helse
minister Bent Høie, og inviterte til historiens
største førstehjelpsdugnad. N.K.S. har
takket ja, og har tatt ansvaret for eldre/
seniorer, og de som er gått ut av arbeidslivet,
når vi sammen skal redde 200 liv.

Vi gjør også en forskjell nasjonalt. Vi gir
sårbare grupper en stemme inn i samfunns
debatten, og når politikk skal utformes. Å
være partipolitisk nøytral handler ikke om
ikke å mene noe. N.K.S. har ment noe helt
siden 1896.

Jeg takker Sanitetskvinner som har brukt
fritiden på å få faglig påfyll. Spesielt tenker
jeg på regionale samlinger. I løpet av ett
døgn, var vi blitt 648 flere medlemmer. Etter
14 dager steg tallet til 1000. Et viktig punkt
i Snu trenden handler nettopp om å verve.
Nå tør vi å spørre. I skrivende stund er det
vervet over 4392 nye medlemmer.
Et annet viktig punkt i «Snu Trenden»
er nettopp fra gavmildhet til aktivitet.
Mange lokalforeninger er godt i gang med

1 av 10 kvinner blir voldtatt i løpet av livet.
Kvinner med hjerteinfarkt blir avvist på
legevakten med diffuse symptomer og
dør, mens menn sendes rett inn i spesial
helsetjenesten.
Takket være bidrag til våre egne forsknings
fond kan vi fremskaffe viktig kunnskap
om sykdommer og symptomer som oftest
rammer kvinner.

Også innen helse- og omsorg gjør N.K.S. en
forskjell for andre. Takk til alle ansatte på
institusjoner med kløvermerket på døra.
Om noen dager er det jul. Ei høytid til glede
for de fleste, men ikke for alle. Vis raushet,
hold døra åpen. Kanskje er årets beste
julegave tilbud om en kaffekopp?
En stor takk til dere som inviterer andre inn,
eller arrangerer julaften for alle.
Tusen hjertelig takk for all entusiasmen,
glede og innsats som dere viser.
Sammen med Landsstyret takker jeg for et
godt Sanitetsår. Hjertelig takk til hver og en
av dere medlemmer, samarbeidspartnere
og ansatte.
En riktig god jul og et godt nytt år, ønskes
dere alle!

Ellen-Sofie Egeland
Organisasjonsleder

MEDLEMSBLADET FOR 50 ÅR SIDEN
144 sanitetskvinner på høstens kurser
I siste uke av oktober var sanitetskvinner over hele Norges land samlet til
Evy Klems kurs. Det nordligste var Lønstad i Nordland, og det sydligste var
Hald i ved Mandal. Vider var det samlinger i Trondheim, Bellevue i Asker,
Haugesund og Bergen.
Kursene er lagt opp til at man skal få mot og sikkerhet, og det går
sport i å greie oppgavene som tildelte oppgavene. Man «leker», og når det
så går knirkefritt, har man jo beviset på at det er i virkeligheten ikke er
så vanskelig å ha tillitsverv – tvert imot er det både artig og interessant.
Her ligger intensjonen i disse opplæringskursene, som er lagt opp med
psykologisk sans. Sanitetskvinner som har deltatt i et slikt kurs, vil
neppe undslå seg for å ta et tillitsverv, for de har ervervet trygghet og
sett at arbeidet er inciterende.
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Sunnere middag
med erter og bønner

Mental trening
reduserer stress

Belgfrukter er næringsrike, har lavt
fettinnhold og er gunstig for blodsuk
keret. Helseforskernes råd er å spise
bønner, linser og kikerter jevnlig.
Overvekt er et stadig voksende pro
blem i Norge, samtidig som at tilfellene
av diabetes type II øker. Ved å bytte ut
matvarer som gir rask blodsukkerstigning
med matvarer som gjør at blodsukkeret
stiger saktere, kan trenden snus:
– Karbohydrater som sukker og stiv
else gir rask blodsukkerstigning og øker
dermed også insulinutskillelsen, som igjen
øker risikoen for overvekt og diabetes,
forklarer Victoria Telle Hjellset, forsker
ved Institutt for folkehelse ved NMBU.

I motsetning til klassiske mindfulness
øvelser styrker mentaltrening sosiale
evner og reduserer stress, viser ny
forskning.
Du sitter et uforstyrret sted med
rett rygg i avslappet stilling. Du trekker
pustet godt og dypt gjennom nesen mens
du rolig og avslappet lar tankene fra en
stresset hverdag forsvinne.
Meditasjon er sunt for kropp og
sjel. Denne mer enn tusen år gamle
visdommen har i de siste årene fått støtte
fra en rekke vitenskapelige studier av
mindfulness, som stadig flere tyr til i en
travel og stresset hverdag.
Ordene «meditasjon» og «mindful
ness» dekker imidlertid bare en del av en
lang rekke teknikker for mental trening,
og tross den stigende interessen for
meditativ research har forskere hatt lite
bevis for hvordan det påvirker hjernen.

KILDE: FORSKNING.NO

KILDE: FORSKNING.NO

Mor tar mest ansvar

Katt i hjemme beskytter
nyfødte mot astma

Ny dansk studie viser at tiden opp til
fødselen og like etter er avgjørende for
om vi får astma – og kanskje mange
andre sykdommer.
Du vet at katter kan holde mus
unna hjemmet. Men visste du at katter
også kan hindre at barn får astma? Det
avslører en ny dansk studie fra Dansk
BørneA stma Center i København.
Katter nøytraliserer nemlig effektene
av en genvariant som normalt fordobler
barns risiko for å utvikle astma.
Gener og miljø spiller sammen
fra livets start. Resultatet begeistrer
professor Hans Bisgaard fra Dansk
BørneAstma Center og Københavns
Universitet. Ikke fordi det kan brukes til
konkret behandling, men fordi det viser
at et sykdomsgen i kroppen blir skrudd
av eller på av miljøet.
KILDE: FORSKNING.NO

Kunstig kjøtt
alger og iskrem

Det er fremdeles ikke slik at mor og far
tar like mye ansvar på hjemmebane. Selv
ikke når både mor og far ønsker det.
Nøkkelen kan ligge i «det tredje skiftet»,
mener Kristine Warhuus Smeby.
Sosiologen har nylig disputert med
doktoravhandling om likestilling i det
tredje skiftet. Et område hun mener er
forsømt i likestillingsdebatten.

Mor tar lengre permisjon, noe som
gir henne andre erfaringer i relasjon til
barnet.
– Det tredje skiftet handler om hvem
av foreldrene som tar det emosjonelle
og moralske ansvaret for barna,
forteller Smeby.

Ifølge forskere ved Cutting Edgefestivalen må vi belage oss på å spise
insekter, kunstig kjøtt og alger. Men
fortvil ikke: Det blir også iskrem.
Blant dem som snakket om mat
produksjon i framtiden, var profes
sor Bente Edvardsen på Institutt for
biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
Instituttet administrerer Nordens
største algesamling. Alger kan spille
en rolle i produksjonen av framtidens
matvarer.

KILDE: FORSKNING.NO

KILDE: FORSKNINGSMAGASINET APOLLON
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suksess
– Å innføre
fellesaktiviteter
som et ledd i
Snu trenden er
blitt veldig godt
mottatt ute i
Sanitetsforeningene,
og jeg er imponert
over hvor mange
foreninger som har
startet opp.
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Det sier leder for fagavdelingen, Britt
Inger Skaanes, i Norske Kvinners
Sanitetsforening.
200 foreninger er allerede i gang
med en felles aktivitet.
På landsmøte i 2015 ble det vedtatt at
Sanitetskvinnene i 2020 skal telle 50 000
medlemmer, og prosjektet Snu trenden
omhandler hvordan målet skal nås. Et
sentralt punkt er å gå fra gavmildhet til
aktivitet. Den nye frivilligheten handler
om at folk ikke lenger bare vil være fri
villige for å sitte i møter. Folk vil være
aktive deltakere og gjøre praktiske
handlinger.
For å møte dette behovet i
”frivillighetsmarkedet” ble det jobbet
frem forslag til følgende aktiviteter:
Kløvertur, Lesevenn, Språkvenn,
Dig In, Ressursvenn, Sisterhood
og Omsorgsberedskap. De fire
første aktivitetene ble lansert i år,
mens Ressursvenn, Sisterhood og
Omsorgsberedskap lanseres på nyåret.
Gode historier
Aktivitetene ble presentert på regionale
samlinger i november i 2016.
- Allerede uka etter de regionale
samlingene i 2016, arrangerte en
forening Kløvertur. Nå er over 116 foren
inger over hele landet som er ute på tur
sammen. Målet for 2017 var 50.
- Vi får også meldinger som forteller
at aktivitetene ha bidratt til å skaffe
nye frivillige, og nye medlemmer. Disse
historiene begynner det også å bli mange
av noe som betyr at dette er tilbud som
dekker lokale behov, sier Skaanes.

- ALL ROS til sporty lokalforeninger og sanitets
kvinner over hele landet som har tatt utfordringen
og tør å være modige og nytenkende, sier
Britt Inger Skaanes.

Frivillig.no
Hvis det er foreninger som har lyst til å
starte opp med aktiviteter, men mangler
ressurser, er det kommet inn gode tips
og råd fra foreningene.
- Legg ut annonse på frivillig.no.
Foreninger som gjør dette opplever
å få stor pågang på kort tid, opplyser
Skaanes.
Har foreningen nok frivillige, men
kunne trenge et starttilskudd, så har
sekretariatet jobbet aktivt med dette,
- Vi har søkt og klart å få ekstern
finansiering til alle de fire aktivitetene
som ble lansert i år. Noe som gjør at vi
blant annet kan arrangere samlinger for
erfaringsutveksling og faglig og praktisk

TAKKET VÆRE Sanitetskvinnene i Svolvær
kommer eldre ut i frisk luft og kjenne lukten
av havet. (Foto. Siri Bjercke)

Unikt tilbud til eldre
Takket være Sanitetskvinnene i Svolvær kommer
de eldre på omsorgssenteret ut i frisk luft, en gang
i uken når været tillater det.
- Dette tilbudet er gull verdt for oss, og
det er en gave til de eldre som bor på
omsorgssenteret. Hver onsdag siden i
våres har Sanitetsk vinnene sørget for
at vi nå har en turgruppe. Akkurat nå
er det pause siden det er kaldvær, men
vi har fast kontakt slik av hvis det blir
en godværsdag, så kommer de. Uten
Sanitetsk vinnene hadde ikke de eldre fått
kommet ut på en slik tur, da vi ansatte
ikke har mulighet til å gjøre dette, sier
avdelingsleder Eli-Janne Larsen ved
Svolvær omsorgssenter.
Turgruppa har en fast løype, og den
går blant annet innom havna.

påfyll. Vi har også midler som gjør at
lokale foreninger kan søke økonomisk
støtte, fremholder Skaanes.
Nytt spennende år
- I 2018 innfører vi ytterligere tre
aktiviteter, Sisterhood, Ressursvenn og

116 foreninger
- Det er turer over hele landet. Det er stor
variasjon, i Svolvær går de en ukentlig
formiddagstur med beboere på omsorgs
senteret, i Egersund har det vært barsel
grupper og besteforeldre på Kløvertur,
og i Langfjordbotn i Finnmark er det
scootertur, sier seniorrådgiver May Britt
Buhaug.

Kløvertur er et lavterskeltilbud i regi
av sanitetskvinnene, men alle kan være
med. Det skal være enkelt å komme seg
ut og få en utendørsopplevelse og være
sammen med andre. Når vi nå er inne i
kaldere og mørkere dager er det ekstra
godt å ha et påskudd til å komme seg ut.
– Alle vet at det er viktig å være i aktivitet,
men de fleste av oss kjenner vel på at
det er lettere når man er sammen med
andre og når turen har et mål. Derfor er
Kløvertur viktig både sosialt og for å få
rørt på seg, og det er viktigere jo eldre
man er. Litt er bedre enn ingenting,
påpeker Buhaug.

Omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap
er en gammel kjenning som kommer
i nyoppusset drakt, og her er allerede
flere hundre lokalforeninger involvert.
Ressursvenn og Sisterhood har vi også
noen få lokalforeninger som allerede er i
gang med, og flere har meldt sin interesse

for. Dette lover godt. Når vi går inn i 2018
er godt over halvparten av våre foreninger
i gang med aktiviteter. Dette er bare en
fantastisk gladhistorie. Det er like gøy
å oppsummere og rapportere nye tall
hver eneste måned, smiler lederen for
fagavdelingen.

- Noen av de eldre går, og andre er
avhengig av rullestol, sier Larsen.
Både ansatte og eldre setter pris på
turene som gir frisk luft og litt vind i
håret
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Fullt hus på

Dig in i Vrådal
– Vi tenkte slik at
kom det to, så kom
det to ungdommer.
Men det kom elleve
jenter og gutter som
ville lære å lage sunn,
god og billig mat.

Det sier Nina Krossli, leder av Vrådal
sanitetslag, etter at laget arrangerte
matkurset «Dig in – sunn mat for
ungdom» på kjøkkenet i kommunens
oppvekstsenter.
Flere tusen bor alene
I dag bor flere tusen unge mennesker
mellom 15-20 år alene på hybel, hybelhus
eller i bofellesskap (SSB). Det er de som
bor grisgrendt og må flytte nærmere
videregående skole eller studiene. Det
å bo alene og klare seg selv kan by på
en rekke utfordringer. Hvordan unngå
at matbudsjettet ryker og «Hva skal
jeg lage til middag i dag?», er noen av
dem. Når mor eller far ikke lenger har

hovedansvaret for den daglige føden, kan
det være lett å ty til ferdiglaget mat eller
droppe hovedmåltid.
- Her i Vårdal må ungene flytte
hjemme fra for å gå på skole fra de er
15 års-alderen. Derfor holdt vi kurset i
august før skolestart, forteller Krossli.
Kokken og banken
Hun allierte seg med kokken Frank, som
til daglig er å finne på Vrådal Skisenter,
og han tente på ideen.
Ungdommene fikk med seg mange
gode tips, som å bruke god olje og
krydder for å sette smak på maten mate
for en billig penge.
- Det var fokus på god og sunn mat
på lavbudsjett, og ungdommen fikk med
seg tips og råd om grønnsaker, fisk,
bønner og annen proteinrik og sunn mat.
Vi skal følge opp med flere kurs, og da
skal Frank lære hvordan en tilbereder
selvfisket fisk. Kurset må holdes i
skoleferien, for da er ungdommen
hjemme, sier Krossli.
Med på laget var også den lokale
banken.
- De stilte med et proft oppsatt
husholdningsbudsjett, opplyser hun.
Sanitetskvinnene i Vrådal har fått gode
tilbakemeldinger på kurset fra foreldre
som har rapport om ungdommer som
kom hjem, og begynte å kokkelere med
det de fant i kjøleskapet. Akkurat slik de
hadde lært på kurset.
- Vi har til og med fått forespørsel var
voksne om vi kan holde lignende kurs for
dem, det har vi sagt nei til, smiler Nina
Krossli.
LOKALAVISEN syntes tiltaket var så flott at det
fortjente et oppslag over to sider. – Folk har lagt
merke til at det skjer ting i laget igjen, og på en
dag fikk vi elleve nye medlemmer, sier Nina Krossli,
leder Vrådal sanitetslag

8

FREDRIKKE NR. 4 / 17

Lesejubel
Inger Haug Eskevik
rekker å komme
tre meter inn i
skolegården før
elevene kommer
løpende og kaster
seg rundt livet på
henne. – Skal du lese
for oss nå, spør de
forventningsfullt.

- Ja, etterpå skal jeg det. Men først må
dere spise opp maten dere, svarer Inger.
Hun og en annen fra Sør-Odal sanitets
forening, leser for elever ved SFO, som
går opp til tredje klassetrinn, ved Korsmo
barneskole på Skarnes. Etter at skolen
brant ned midt i skoletiden for to år siden,
består nå barneskolen av brakkelandsby.
Siden lesestunden er onsdag før Tvaksjonen har Inger på seg t-skjorta som
Unicef har laget foran årets innsamlings
aksjon. Hun vet at dette har de snakket
om på skolen og tar opp tråden med å
snakke litt om helgens aksjon, og om
hvorfor det er viktig at barn får skolegang.
Dagens bok handler om Amina som
etter en lang flukt med båt over havet
kom til Norge sammen med foreldrene.
- Vi leser både eventyr og Pippi, men
i dag passet det med denne boken, sier
Inger. Og ungene sitter som tente lys.

IDA, Mattis, Ronja, Isabelle, Eirik, Hanna, Dennis,
Emma, Nilma og Martine flokker seg rundt Inger.
Å bli lest for er dagens høydepunkt.

Flott tiltak
- At Sanitetskvinnene kommer hit og leser
for elevene på SFO er viktig og hyggelig for
barna. Ut i fra tilbakemeldingen jeg har
fått er dette et kjørkomment tilbud, sier
skolens rektor, Kristin Østbye Jahr.
Hun er ikke den eneste rektoren som
har Sanitetskvinner som kommer og leser
for elevene.
- Vi er fire, og blir snart fem Sanitets
kvinner, som leser for elever på SFO i
fire av kommunenes fem skoler. Når
den nye skolen står ferdig, vil alle
elevene bli samlet og da leser vi for
heles SFO, opplyser leder i Sør-Odal
Sanitetsforening, Kari Andersson Rød.
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Språkpraksis

gjør drømmen virkelig

– Sanitetskvinnene har gjort at jeg har lært å stå i butikk,
og jeg har hatt et sted der jeg kan snakke norsk.
Det har vært viktig for meg å lære norsk
slik at jeg kan oppfylle drømmen om å
bli helsefagarbeider, sier Fithauwit (22)
fra Eritra som nå har praksisplass på
sykehjemmet.
For to år siden kom 22-åringen til

Norge, og som de fleste andre uten å
kunne ett ord norsk.
– Jeg kunne ikke språket, og kjente
heller ikke til kulturen eller reglene en
må følge, og var veldig redd for å gjøre
noe galt, fremholder hun.

Døråpner
20-åringen ble raskt tatt inn i felleskapet
til Sanitetskvinnene i Aurskog sanitets
forening. Da foreningen åpnet brukt
butikken Frederikke i sanitetshuset,
engasjerte de Fithauwit til å hjelpe
dem. Hun hadde arbeidspraksis i brukt
butikken fra høsten 2016 til våren 2017.
Med språk- og jobbtrening, har hun
fått selvtillit og er trygg på det å bo i
Norge og være aktiv i nærmiljøet. I dag
snakker hun godt norsk, og takket nei
da hun fikk tilbud om språkpraksis i
barnehage.
- Jeg liker veldig godt å jobbe og
være sammen med eldre mennesker, og
drømmen er å bli helsearbeider. Derfor
snakket jeg med en dame jeg kjente, som
jobber på sykehjemmet på Bjørkelangen.
Hun kjente sjefen og slik fikk jeg skaffet
meg praksisplass. Jeg trives med jobben
på sykehjemmet, sier 22 åringen.
Til tross for skoledager med norsk
undervisning og jobb, er fortsatt sanitets
foreningen en viktig sosial møteplass og
utgjør et trygt nettverk.
– Jeg er på Sanitetskvinnenes Språk
kafe, sier Fithauwit.

LIV HEIBERG (FV) og Hilde Wallander har fulgt
Fithauwit siden hun kom til Norge og Aurskog.
– Første gangen vi hilste på henne, turte hun ikke å
se på oss. Men, nå stråler hun og er trygg, sier de.
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RESPONSEN fra foreninger som vil starte opp med Ressursvenn
er veldig god. Prosjektleder Tanja Omvik har reist rundt og holdt
foredrag, som her i Skien, for interesserte.

Sammen mot vold
– Vårt fokus på FNs internasjonale dag
for avskaffelse av vold mot kvinner
var digital vold.
Det sier rådgiver vold, Ida Marie Hansen,
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Siden selve dagen den 25. november er
på en lørdag, er arrangementet knyttet
opp til FNs dag for avskaffelse av vold
mot kvinner, flyttet til mandag 27.
november.
Dagens startet med en Rød knappaksjon utenfor Nationaltheatret kl.08.00,
der det ble delt ut 2000 knapper.
Ctrl+Alt+Delete
Den årlige konferansen om vold mot
kvinner ble arrangert på Litteraturhuset
i Oslo, i regi av Rød knapp-alliansen.
Ulike sider av dagens tema, digital vold,
ble belyst.
- Tidligere måtte ekspartner eller
partner følge fysisk etter deg, eller sende
brev. Sosiale medier og mobiltelefonen

gjør at kvinner kan sjikaneres, trakas
seres og overvåkes, uten av voldsmannen
trenger å forlate huset, opplyser Hansen,
rådgiver vold.
Dette var også temaet i foredraget til
politioverbetjent Hanne Andreassen fra
Kripos. Per Moum Hellevik, Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS), tok for seg digital vold
hos unge som er i kjæresteforhold.
Et annet viktig tema innen digital vold
er den hetsen fra alle nett-trollene som
rammer kvinnelige samfunnsdebattanter.
Halvdagskonferansen ble avsluttet
med en politisk debatt med tittelen
«Hvilke tiltak trengs mot digital vold?»
16-dagers kampanjen
Tema for årets 16-dagerskampanje var
sammen mot vold i Norge og Etiopia,

som startet 25.november og varte til
10. desember, der etiopiske og norske
kvinner delte sin historie på Facebook.
En frivillig, Kristin Mothes fortalte
hvorfor hun meldte seg og ville være den
ene som hjelper kvinner til å finne tilbake
til et liv uten vold.
Som kjent startet Ressursvenner
opp som et pilotprosjekt i Oslo Sanitets
forening. Dette har vært en suksess, og
skal nå rulles ut over hele landet.
- Mange foreninger har meldt sin
interesse. I november ble det holdt kurs
for frivillige kvinner i Hammerfest, som
vil være Ressursvenner. I februar er det
kurs for frivillige i Haugesund, opplyser
prosjektleder Tanja Omvik.
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FORSKNING

Helseforskningspris til

Kirsti Malterud
Norges første kvinnelige professor i
allmennmedisin, Kirsti Malterud, er tildelt
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)
sin helseforskningspris for 2017.
Prisen består av et diplom og 100 000
kroner, og ble overrakt av organisasjons
leder Ellen-Sofie Egeland. Tildelingen
ble møtt med kjempeklapp fra 200
Sanitetskvinner som var samlet på årets
N.K.S. dager på Gardermoen.
Prisen tildeles en forsker, forsknings
gruppe eller forskningsmiljø som
har «utmerket seg ved fremragende
forskning» på kvinnehelsefeltet.
Malterud er en internasjonal stjerne
i medisinsk kvalitativ forskning, og har
kvinnehelse i et bredere perspektiv enn
den tradisjonelle «bikinimedisinen».
Hun har forsket på hvordan helsevesenet
møter kvinnelige pasienter som legene
ikke alltid anerkjenner som syke - nemlig
kvinner med ukarakteristiske helseplager.
Sentrale spørsmål for Malterud

er: Hvilken rolle spiller kjønn for
utvikling, opplevelse og håndtering av
sykdom og helse? Blir kvinner syke
på en annen måte? Er det forhold ved
kvinners livsbetingelser som påvirker
kroppen annerledes? Opplever kvinner
helseplager annerledes enn menn
innenfor de samme diagnosene?
Helse for alle
Malterud arbeider også for et mer
inkluderende helsevesen, som tar hensyn
til at vi er forskjellige, og kommer fra
mange kulturer. Sammen med professor
i sosialpsykologi Norman Anderssen
ledet Malterud arbeidet med prosjektet
”Seksuell orientering og levekår”, som
resulterte i to omfattende rapporter om
levekår blant LHBT-personer i Norge
(2013 og 2015).

Studiens hovedfunn var at de fleste
lesbiske og homofile lever vanlige liv
uten store forskjeller i helse og levekår
sammenliknet med heterofile. Studien
avkreftet en del myter om helseplager
blant lesbiske og homofile, men viste
også problemer på noen områder, blant
annet at bifile kvinner har økt risiko
for alvorlige psykiske helseplager
sammenliknet med heterofile.
Nybrottsarbeid
Kirsti Malterud har på en fremragende
måte formidlet vitenskapelige resultater,
arbeidsmåter og holdninger, samt deltatt
i samfunnsdebatten med forsknings
basert argumentasjon for kvinnehelse og
kvinners livsvilkår i et livsløpsperspektiv.
Hun har bidratt til å bygge opp og styrke
norske kvinnehelseforskningsmiljøer.
Forskningsinnsatsen representerer ny
brottsarbeid på flere felt. Kirsti Malterud
har i stor grad formidlet forsknings
resultatene til allmenheten, og er senior
forsker ved Allmennmedisinsk forsk
ningsenhet i Bergen.
Første gang i jubileumsåret
Kvinnehelseforskningsprisen ble opp
rettet i forbindelse med markering av
organisasjonens 100 år som forsknings
aktør i 2016. Prisen skal tildeles en
forsker, forskningsgruppe eller forsk
ningsmiljø som har «utmerket seg ved
fremragende forskning» på kvinnehelse
feltet. I 2016 fikk professor og kardiolog
Eva Gerdts kvinnehelseforskningsprisen
for sitt arbeid om kvinnehjertet. N.K.S sitt
Expertpanel fungerer som innstilings
utvalg til prisen. Utvalget skal gi sentral
styret et begrunnet forslag på minst tre
kandidater, og innstille på en vinner.

DET VAR EN RØRT OG GLAD professor og seniorforsker som mottok N.K.S.
sin Kvinnehelseforskningsprisen. Kirsti Malterud brenner for et helsevesen for
alle, uansett kjønn eller legning. Tv: Organiasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.
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ABDI ALI GELE (NR TO F.V.) får midler til prosjektet
«Bruk av prevensjonsmidler blant somaliere». Han
er den eneste seniorforskeren i årets tildeling. Gele,
som får midlene via Norske Kvinner Sanitetsforening,
skal se på bruken av prevensjonsmidler blant
somaliske kvinner i Norge og Somalia, i en
komparativ studie. Her med forskningsansvarlig
i NKS, Elisabeth Swärd (t.v.), generalsekretær i
ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen og fagsjef
for forskning, Eli Drivdal. Foto: Hege Bjørnsdatter
Braaten

Over ti millioner kroner
til nye spennende prosjekter

Norske Kvinners Sanitetsforening
er tildelt seks nye forskningsprosjekter
fra ExtraStiftelsen.
– Det er helt fantastisk at vi har fått
gjennomslag for hele seks nye forsk
ningsløp innen kvinners helse og livs
vilkår, sier seniorr ådgiver Elisabeth T.
Swärd.
Tirsdag 17. oktober ble tildelinger
fra ExtraStiftelsen forskning for 2018
klart. Norske Kvinners Sanitetsforening
er i år den største forskningsaktøren i
ExtraStiftelsen med seks nye prosjekter
og utbetaling på over ti millioner kroner.
Nybrottarbeid
– Alle de seks nye forsknings
prosjektene setter kvinner og barn først
og treffer midt i sanitetshjertet. Det er
helt i tråd med N.K.S.’ forskningsstrategi.
Prosjektene er viktige for kvinners helse
og livsvilkår i et livsløpsperspektiv – fra
graviditet, fødsel og amming til en verdig
død, sier Swärd.
For første gang fikk også N.K.S.
gjennom et senior forskerløp til Abdi
Ali Gele. Han skal i sin studie sammen
likne bruk av prevensjonsmidler og
reproduktive helsetjenester blant
somaliske kvinner i Norge og i Somalia.

Dette er de nye prosjektene
som har fått midler:
• Bruk av prevensjonsmidler
blant somaliere (seniorforsker)
• Contrapop: Fremfall og lekkasje
(doktorgrad)
• Den verdige døden (doktorgrad)
• Optimalisert behandling av
barneleddgikt (post doc.)
• SafeStart: Farmasøytsamtale
for gravide (doktorgrad)
• Stramt tungebånd hos spedbarn
(doktorgrad)
– Det trengs mer kunnskap om sam
handling som gir bedre pasientforløp
og styrker kompetansen nærmest
pasienten, ute i kommunene. Årets til
deling treffer disse utfordringene godt,
sier generalsekretær i ExtraStiftelsen,
Hans Christian Lillehagen.

KATRINE SAATS (MIDTEN) får midler til sin phd og
prosjektet «Den verdige døden», gjennom Norske
Kvinners Santitetsforening. Prosjektet skal se på hva
som hemmer og fremmer verdighet i siste livsfase
hos eldre, alvorlig syke kvinner. Her sammen med
forskningsansvarlig i NKS, Elisabeth Swärd (t.v.) og
fagsjef for forskning i ExtraStiftelsen, Eli Drivdal.
Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
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Når speilet
«Hvordan har du det?» «Jeg vet ikke,
jeg har ikke sett meg i speilet ennå».
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Med disse linjene innleder fastlege,
idrettslege, universitetslektor, fembarns
mor, forfatter, samfunnsdebattant og
blogger, Kari Løvendahl Mogstad boken
sin «Kroppsklemma».
Boka er et glimrende korrektiv og en
god verktøykasse for deg og meg – alle
unge og alle foreldre som lever i en tid
preget av at det som er riktig, er alt det
som egentlig er helt klin gærnt. Det er
klin gærnt at ungdommen som er flinke
på skolen, ruser seg mindre og har bedre
forhold til foreldrene, ikke har det bra.
Det er noe som er klin gærnt når bruken
av antidepressiva blant unge jenter
har økt med 83 prosent på ti år, noe
som har utløst bekymring helt opp på
helseministernivå. I tillegg kommer
overforbruk av smertestillende som fås
uten resept.
- Jeg ser de på legekontoret hver dag.
65 % av jentene sier de har smerter flere
ganger i måneden. En av åtte opplever
smerter daglig. 40 % av jentene sier det
hender de bruker paracetamol for
å klare å gå skolen eller jobben, sier
Kari Løvendahl Mogstad.

-VI VOKSNE må tørre å være tydelige og vi må
gå i oss selv. Vi må lære oss nettet, sier Kari
Løvendahl Mogstad.

14
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blir fasiten

på det «perfekte» livet

Lever et eget liv på nettet
Unge mennesker blir syke av å jakte på
det perfekte utseende, som er definert
av personer de aldri har møtt og aldri
kommer til å bli kjent med. Men vedkom
mende har flere hundretusen følgere på
Instagram, og har fasiten på hvordan den
perfekte kroppen ser ut. Og hvordan du
kan få den. På nettet deles likes, legges ut
bilder – gjerne nakenbilder.
- Jentene har lært at hvis de skal bli
populære må de by på at seg selv. Og det
gjøres da noen ganger med nakenbilder.
Gutter ser porno, og mye av den er volde
lig, og tror det er slik jenter vil ha det.
Jenter lærer at de skal være passive, og
finne seg i det guttene vil. Begge kjønn
sitter igjen med et forkvaklet syn på
ømhet og kjærlighet. Reklamen og medier
serverer kjønnsstereotype bilder. Dette
har kommet inn i dagliglivet vårt med at
jenter må ha rosa klær, og gutter lyse
blått. Jenter må også barbere seg, slik at
hele kroppen er glatt – ikke et hår verken
her eller der. Før måtte man til porno
industrien for å finne glattbarberte jenter.
Vi står overfor en pornofisering av daglig
livet. Våre barn lever et eget liv på nettet,
og vi som foreldre må sette oss inn i den
verdenen. Mye har skjedd de siste årene,
og her skjer ting raskt. Min eldste datter
på 25 år, sier hun er glad for at hun har
sluppet det hennes søster på 14 år står i,
fremholder legen og fembarnsmoren.

Landet rundt
Hun er en etterspurt foredragsholder, og
har reist landet rundt og holdt foredrag
for både ungdommer, lærere og foreldre i
forskjellige fora.
- Dette er et hyperaktuelt tema og
samfunnsanliggende. Derfor er det så
viktig at Sanitetskvinnene, som Norges
største kvinneorganisasjon, har fokus på
dette og at foreningene jobber på flere
nivåer mot skjønnhetstyranniet. Når
Sanitetskvinnene bestemmer seg for noe
så blir det gjort, sier Løvendahl Mogstad.
Selv er hun flasket opp i Sanitetens
ånd i Surnadal, med tre generasjoner
Sanitetskvinner i familien foran henne.
- Jeg har vært på basarer og laget mange
fastelavnsris. Gode minner, smiler hun.
Startet med magen
Alt liv starter i magen, også denne boken.
«Mens rumper, bryster og hofter prises
og dyrkes, er det ikke mye aksept å få for
at man har en mage. Vi trener og sulter
og kler oss i hold-in. Helt i strid med

naturen, spesielt for oss kvinner som har
født barn. Hvor ofte kjenner jeg eller du
at vi kan slippe magen helt ut, puste fritt
og ledig, og slappe av i magepartiet. Noe
som igjen påvirker helsen vår». Skrev
hun.
Det tok ikke lang tid før telefonen
ringte fra Tv 2 og God Morgen Norge.
Deretter ringte forlaget Cappelen Damm.
De ville ha bok.
- Jeg har alltid vært et engasjert
menneske og skriver mye for Adresse
avisen og har egen blogg. Hjemmet-lege
har jeg også blitt, og skriving er avkobling
for meg. Takket være støtte fra Sanitets
kvinnene har jeg fått skrevet en bok som
jeg håper kan bidra til at vi alle tar en
aktiv del i diskusjonen om hva slags sam
funn vi ønsker å leve i og våre barn skal
vokse opp i. Vi som voksne må ta ansvar
for å signalisere hvilke verdier som skal
få stor plass, og hvilke som skal gis liten
plass, understreker Løvendahl Mogstad.
Landet rundt
Hun er en etterspurt foredragsholder, og
har reist landet rundt og holdt foredrag
for både ungdommer, lærere og foreldre
i forskjellige fora.
- Dette er et hyperaktuelt tema og
samfunnsanliggende. Derfor er det så
viktig at Sanitetskvinnene, som Norges
største kvinneorganisasjon, har fokus
på dette og at foreningene jobber på
flere nivåer mot skjønnhetstyranniet,
avslutter Kari Løvendahl Mogstad.

I SANITETENS UKE sto Skjønnhetstyranniet
på dagorden. Her fra åpnet møte i Manglerud
Sanitetsforening, med foredrag av psykiater
Anne Kristine Bergem. - Sanitetskvinnene gjør
her en viktig jobb, sier Løvendahl Mogstad.
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LINDY IRGENS får klar beskjed av Johanne om hva som er neste dekorelementet på pepperkakehuset.
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Johannes dag
Johanne (19) er
ikke i tvil: Når
«snøen» er på plass
skal taket pyntes
med non-stop og
så er det smågodtet
sin tur til å pryde
pepperkakehuset.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Sammen med miljøarbeider, Lindy
Irgens, begynner pepperkakehuset
å ta form.
Hvert år leverer Johanne sitt bidrag
tilden verdensberømte Pepperkakebyen
i Bergen.
19-åringen er en av syv multi
funksjonshemmede barn og unge som
har Fayehagen som sitt ekstra hjem.
Takket være Bergen Sanitetsforening har
kommunen en unik spesialavlastnings
bolig, som er drevet av en ideell aktør.
I det vakre og ærverdige huset har
det vært barn og unge siden 1958, da
Sanitetsk vinnene kjøpte det av en av
byens finere familier og etablerte et
tilbud til Cerebral Pareserammede.
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Din dag
- Vårt motto er Din dag på din måte, sier
daglig leder Anders Maanum, som har
jobbet på Fayehagen siden 1979.
Han startet som ekstravakt ved siden
av realfagsstudier, og etter hvert tok
utdannelsen en helt annen retning.
- Vi har ansatte som startet som
ekstravakter ved siden av studier og
skole og som blir, sier han.
Nyoppusset
Bygget er akkurat pusset opp, og tar
imot deg med store lyse flater. Veggene
i fellesrom henger det flott kunst, malt
av keramiker, Margrethe Stinessen,
som er datter av driftsstyreleder, Anne
Stinessen. Inne på rommene er det glade

LISBETH BENJAMINSEN og Anders Maanum sørger
for at Fayehagen er et hjem, ikke bare en institusjon.

fine veggmalerier, laget av en tidligere
ansatt.
- Rommene ser litt tomme ut, men
alle som bor her har rullestoler og
mye utstyr, som gjør at det fylles opp,
forklarer Maanum.
Hver gang er utstyrt med bad med
dusjsenger og løfteutstyr. Det er de
færreste her som klarer å gå eller stå.
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ÅRETS GRILLFEST er et høydepunkt, da samles alle i den vakre hagen. Daglig leder tar ansvaret
som grillsjef og kokk. (Foto: Fayehagen)

Aktiv hverdag
N.K.S. Fayehagen har syv plasser for
multifunksjonshemmede i alderen fra
12 år og oppover til rundt 30 år. Behovet
for avlastning er forskjellig fra familie
til familie. Noen er på helgeavlastning,
mens andre bor der i en uke og er
hjemme i tre uker. I tillegg har man også
mulighet til akuttplasseringer.
- Vi er i dag et tilbud for 24 familier.
Det er ikke de samme syv som bor her
hele tiden, da det rokkeres. Her har de
et tilbud så lenge de bor hjemme, helt
fremt il foreldre/pårørende mener de
er på tide at barnet flytter inn i en bolig.
Dette varierer fra familie til familie. Hos
oss skal de ha en aktiv hverdag. Om
dagen er beboerne på skole eller på jobb
i de bydelene de bor i. Når dagen er over
kommer de hit. Hva slags aktiviteter
de skal gjøre på fritiden bestemmes
av de unge og deres familier. Enkelte
skal kanskje ha det rolig og ikke så mye
stimuli, mens andre ønsker aktiviteter,
opplyser Anders Maanum.
Johanne er en av dem som etter et
kort hvil, vil opp å gjøre noe. 19-åringen
er glad i musikk og liker å male.
Trygt og godt
Et hjem skal oppleves som trygt og godt,
og Fayehagen er ikke noe unntak. Dette
ivaretas gjennom brukermedvirkning,
forutsigbarhet og engasjement.
- For hver beboer er det utviklet en

perm som inneholder alt fra mat de
liker, eventuelt ikke skal ha. Noen går på
dietter av hensyn til tilleggs-sykdommer.
Her står det litt om interesser og hva de
liker å gjøre. Siden mange av brukerne
ikke har et verbalt språk, må vi også lære
kroppsspråket deres slik av vi forstår hva
de prøver å si oss, fremholder Maanum.
Fayehagen har også ei stjernekokke på
laget. Lisbeth Benjaminsen har vært
ansatt omtrent like lenge som Maanum,
og hun sørger for at duften av hjemme
bakte brød sprer seg i hele huset.
- Til huset hører en flott hage, som
rommer en sansehage med frukt og bær.
Det blir høstet, saftet og syltet. Mye av
maten vi serverer lages fra bunnen av,
sier Maanum.
Fest
En kan ikke bare ha hverdager, og det
skjer at de er tid for fest eller annen
moro. Byen er Bergen og laget er brann.
- Fayehagen ligger et steinkast fra
stadion, og det betyr fullt supporter
utstyr, og vi er klare for å se fotballkamp.
Også har vi en flott sommerfest, der alle
ansatte stiller og jeg er grillmester. Til
å underholde oss har vi Bergensbandet
«Proffene» som har gitt ut CD og er
godt kjente. De er Vestlandets svar
på Dissimilis, fremholder daglig leder
Anders Maanum.

KVINNEHELSE

Sanitetskvinne i Sandnes krever

retusjert-fri kommune
I november troppet ledelsen i Sandnes
sanitetsforeningen opp på rådhuset og
møtte lokalpolitikerne med sitt ønske
om å bli en retusjert-fri kommune.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: FRODE OLSEN/SANDNESPOSTEN

- Vi vil at politikerne i Sandnes vedtar at
kommunen skal forby retusjerte reklame
i kommunens offentlige rom. Dagens
unge jenter og kvinner blir stadig utsatt
for et kroppspress, og idealkroppen
som blir fremstilt er ikke ekte. Den er
et resultat av at bilder fikses på i fotoprogrammer. Her får modellene høyere
kinnben, større pupper eller lengre ben.
Det betyr at idealene våre unge jenter og
kvinner strekker seg etter, ikke finnes. I
verste fall kan unge jenter ble utsatt for
så sterkt press at det går utover deres
psykiske helse, med selvmord som den
ytterste konsekvens. Derfor trenger vi
gode rollemodeller og forbilder, og håper
at Sandnes kommune vil bidra med å
forby retusjert reklame i det offentlige

rom, eller i det minste forlange at
retusjert reklame blir merket, sier Sørbø.
Enig med N.K.S.
Politikerne i formannskapet stiller seg
bak bekymringene som Sanitetskvinnene
har rundt skjønnhetstyranniet, og var
lutter øre.
- Det var en engasjert og godt forbe
redt forsamling. Vi hadde fått 45 minutter
til rådighet, men møtet varte i vel en
time. Dersom vi får minimum 300, og
det får vi lett som en plett, må saken tas
opp som egen sak i bystyret. De bad oss
om å stå på for denne viktige saken og
ønsket oss lykke til videre. Til slutt fikk vi
uoppfordret et nytt medlem – leder Thor
Magne Sæland (H). Møtet ga oss mye

energi og engasjement til å jobbe videre
med saken, sier Bente Sørbø.
Politisk påvirkning
Sandnes Sanitetsforening har tatt opp
tråden fra aksjonen «Lei av å bli lurt»,
der 26 000 mennesker signerte på
underskriftslister med krav om merking
av retusjert reklame. En liste med alle
navnene ble levert helseminister Bent
Høie på selveste skuddårsdagen i 2016.
Inspirert av det offensive arbeidet
i Sandnes sanitetsforening vil N.K.S.
sentralt oppfordre Sanitetsforeninger til
å gjøre det samme i sine kommuner.
Allerede i 2015 startet vi arbeidet for et
nasjonalt forbud mot retusjert reklame.
Dessverre ble initiativet lagt i skuffen og
siden glemt av politikerne. Nå fortsetter
vi arbeidet på lokalt plan – sammen
skal vi få til et forbud over hele landet,
kommune for kommune.
Det er ønskelig å gjennomføre
kampanjen på minst fem ulike steder i
Norge samtidig, fortrinnsvis i slutten av
februar. Hensikten er at dette skal spre
seg i alle landets kommuner.
Kristiansand, Drammen og Trondheim
allerede har innført liknende forslag, og
at Oslo har det i byrådserklæringen.

SANITETSKVINNENE Bente Sørbø (i enden) og Hanne Thorsen (t.h.), får støtte fra toppolitikerne i Sandnes kommune.
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81-åring uten
grenser

ASTRID NØKLEBYE HEIBERG
FØDT: 14. APRIL 1936
SIVILSTATUS: GIFT
AKTUELL: FRIVILLIGHET
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- Å være til nytte er et grunnleggende
behov hos oss mennesker. Det et menneske
trenger aller mest, er et annet menneske,
sier Astrid Nøklebye Heiberg.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: SCANPIX

Og det er dette grunnleggende behovet
man finner igjen i frivilligheten, nemlig
å være den ene som gjør en forskjell for
andre.
- Det kommer til å være behov for
mye frivillighet i samfunnet i årene som
kommer. Om noen år vil vi stå overfor
en svært dramatisk situasjon innen
helse- og omsorg. Etterkrigsårenes
store barnekull gjør at Norges befolkning
i 2030 tilsier at 1/3 del av befolkningen
skal forsørge 2/3 deler av befolkningen.
Fordelt mellom de eldste og de yngste
blant oss. Dette kommer til å kreve
mange ekstra hender, sier psykiater og
politiker Heiberg.
Hun legger til at denne situasjonen
gjør at frivillig sektor og sivilsamfunnet
får økt betydning for å aktivisere og
styrke sosial deltakelse.

ASTRID NØKLEBYE HEIBERG
har alltid vært aktivist. Helt siden
hun fikk vite at gutta på skolen
fikk vanskeligere regnstykker
enn jentene.

Flere må bli frivillige
For frivillige organisasjoner betyr det
fokus på rekruttering.
- Når det ikke var så vanlig at kvinner
var i arbeid, var det behov før den type
møteplasser som Sanitetskvinnene
kunne tilby. Derfor hadde store kvinne
organisasjoner flere medlemmer, enn
i dag. Dere må rekruttere til konkrete
aktiviteter. Dere må rekruttere folk før
de blir pensjonister. Vi vet at de som
er aktive når de er yrkesaktive også er

aktive som pensjonister. De må aktiveres
før de velger å bare være på hytta eller i
«Syden», sier Nøklebye Heiberg.
Som lege og professor forbinder hun
ikke god helse med det å sitte stille, eller
ikke lenger være nysgjerrig.
- Arbeid er viktig for helsen, mener
hun.
Aktivist
Hun og Fredrikke Marie Qvam deler
noen felles trekk. I likhet med Fredrikke
oppdaget Nøklebye Heiberg at samfunnet
ikke forventet det samme av henne som
av gutta. Det ble forventet mindre av
henne, rett og slett fordi hun var født
jente.
- Jeg oppdaget at vi jenter fikk lettere
regneoppgaver enn gutta, og vi fikk heller
ikke undervisning i fysikk. Dette førte jo
til at når jentene begynte på realskolen
gikk våre karakter litt ned. Da ble det jo
«bevist» at jentene hadde andre evner
enn guttene, og det ble et selvoppfyllende
profeti, sier Heiberg.
Fra den dagen gikk hun sine egne
veier. En aktivist var født. I motsetning
til Fru Qvam som avlyste 90-årsdagen
fordi Norge tapte en del av Grønland til
Danmark, synes Nøklebye Heiberg at det
er like greit.
- Det er et tap vi skal være svært
glade for, sier hun.

FREDRIKKE NR. 4 / 17

21

INTERVJUET

ALDERSBØLGEN, eller tsunamien, som hun helst
kaller den, kommer for full i 2030. – Vi kommer ikke
til å klare oss uten ekstra frivillige hender, sier hun.

Første kvinne
Hun var landets første kvinnelige
psykiater som tok doktorgrad, og
disputerte på selveste 8. mars.
- Den gangen var det ikke så vanlig
å ta doktorgrad, og det var menn som
gjordet det. Når jeg så de som holdt på
med doktorgradsarbeidet sitt, tenkte jeg
at jeg er ikke noe dummere den dem, sier
hun.
Nøklebye har vært landets første og
landets første kvinnelige på en rekke
arenaer.

Fikk yrkesforbud
Astrid Nøklebye Heiberg har gått foran og
vist at kvinner har ingen problemer med
å fylle posisjoner som tradisjonelt fylles
av menn. Hun har et sterkt engasjement
Også internasjonalt
for alt som er urettferdig og hun er uredd.
Hun var landet første kvinnelige
Allerede tidlig i karrieren jobbet hun for at
president i Røde Kors og første kvinne
homofili måtte fjernes som en psykiatrisk
lige president i Det internasjonale
diagnose. Det gikk så langt etter en
forbundet av Røde Kors- og Røde Halv
diskusjon med noen av Kirkens menn, at
måneforeninger 1997–2001. Her gjorde
hun lynkarriere. Den internasjonale Røde hun meldte seg ut av statskirken.
81-åringen er en friskus, og lunta er
Kors-komiteen holder til i Genève i Sveits.
Komiteen har en særstilling i folkeretten, fortsatt kort når det kommer til urett
ferdighet. Hun synes det er urettferdig
som handler om hva stater kan gjøre
at folk ikke kan få lov å jobbe så lenge de
og ikke gjøre mot folk. Hovedmålet er å
vil og orker. Selv måtte hun slutte som
regulere forholdet mellom stater.
professor da hun var 70 år, og da hun
var 75 år mistet hun retten til å kalle seg
Menn og ego
psykiater.
- Det skulle være en stor konferanse i
Genève om Folkeretten, og hele arrange -Opplevde du dette som å få et yrkesforbud?
- Ja.
mentet sto i fare på grunn av en manns
Svaret kommer kort og
store ego. Så fant de høye herrer ut
bestemt, og hun legger til:
at i Norges Røde Kors var det en ny
- Lovverket må endres.
president som hadde bakgrunn som
Arbeidsmiljøloven ble laget den
politiker, sier Nøklebye Heiberg. Hun
gangen arbeidslivet så annerledes
lyktes. Konferansen ble gjennomført, og
ut. Med unntak av noen få yrker,
hun gikk til topps i det internasjonale
er det ikke lenger slik at folk har
forbundet av Røde Kors- og Røde
fysisk krevende arbeid. Mange har
Halvmåneforeninger.
ikke det lenger, men dette tar ikke
- I den tiden jobbet jeg tett sammen
Arbeidsmiljøloven hensyn til. Også
med Vidar Helgesen (H), som er utrolig
så man at de eldre vil fortrenge
dyktig og med masse god humor. Det
arbeidsplasser for de unge. Dette er et
er det mange som ikke vet at han har,
feilaktig resonnementet, slår hun fast.
ler hun.
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Så ringte det en minister
Det var en mann som forsto at det
fortsatt var mye restarbeidsevne i en
godt voksen dame.
- Da helseminister Bent Høie ringte
og spurte meg om jeg ville bli hans stats
sekretær, spurte jeg: Vet du hvor gammel
jeg er? Han svarte, ja nettopp det visste
han, sier hun med smittsom latter. Nå er
det eldre og seniorpolitikk som hun vier
sin tid til.
Regjeringen har kommet med strategi
for et aldersvennlig samfunn som er
kalt: «Flere år – flere muligheter». Så
kan vi alle tenke – så klar, når man er 81
år er man opptatt av seniorpolitikk, men
det er faktisk dem som i dag er i femtiårene, som vil høste godene av Nøklebye
Heibergs engasjement.
Rekord-menneske
Astrid Nøklebye Heiberg er ikke lenger
yngst i alt, men aldersrekorder setter
hun ennå.
Hun er hittil den eldste statssekre
tæren, og den eldste som har fått avskjed
i nåde. Og det er det bare Kongen i stats
råd som gir. Hun er den eldste i 4.etasje i
Høyres hus.
- Her får jeg brynet meg i diskusjoner
med ungdommen. Det er så moro når
de sier meg imot, for det handler om
likeverdighet.

«Det et menneske
trenger aller
mest, er et annet
menneske»
ASTRID NØKLEBYE HEIBERG

ORGANISASJONEN

LIKESTILLINGS- og mangfolds
prisen for 2016 ble delt ut av
fylkesordfører Pål Sæther Eide
under Høstkonferansen til
Kommunenes Sentralforbund.
(FOTO: Annikken Kjær Haraldsen)

Hentet hjem pris for

likestilling og mangfold
– Denne prisen er til alle Sanitetskvinner
i Nord-Trøndelag, sier fylkesleder
Undis Westerhus.
TEKST: BEATE FRAMDAL

Nord-Trøndelag fylkeskommune deler
årlig ut en Likestillings- og mangfolds
pris. Prisen skal være et kunstverk av
en kjent kunstner. Med prisen følger et
prisbeløp. Beløpets størrelse avgjøres
av fylkesrådet i framleggelse av
årsbudsjettet.
Formålet med prisen er å gi honnør til
mottaker samt å stimulere til økt innsats
i arbeidet for å fremme inkludering, like
verd, likestilling og forståelse mellom
mennesker i Nord-Trøndelag.
Verdig vinner
- Dette var kjempeartig, og er den siste
prisen som deles ut siden vi nå blir StorTrøndelag, og det er Nord-Trøndelag som
har hatt tildelingen av en slik pris, sier
Westerhus.
Hun gratulerer alle Sanitetskvinner i
Nord-Trøndelag med prisen.
- Dette betyr at Sanitetskvinnenes

arbeid blir lagt merke til. Vi skal være
stolte av det arbeidet vi gjør. Etter pris
utdelingen mottok jeg positive tilbake
meldinger på at det nettopp var Sanitets
kvinnene som fikk den, sier Westerhus.

PRISEN består blant annet av en keramikk-fat.
– Motivet på fatet er mange kvinner og fastelavns
riset, sier Undis Westerhus, fylkesleder i N.K.S.
Nord-Trøndelag. (FOTO: Undis Westerhus)

4999 Sanitetskvinner
- Sanitetskvinnene i Nord-Trøndelag
aktiviserer og skolerer de lokale
sanitetsforeningene til frivillig innsats
innenfor helse- og sosialområdet, og
arbeider til samfunnets beste ved hjelp
av de midler de selv samler inn. Der
det offentliges innsats ikke strekker
til, setter sanitetskvinnene ressursene
inn – både lokalt og nasjonalt gjennom
sin frivillige innsats i lokal samfunnet,
sa fylkesordfører, Pål Sæher Eide, i sin
overrekkelsestale.
Han trakk frem at Sanitetskvinnene
setter dagsorden for flere viktige saker.
- Dette er saker som integrering av

minoritets kvinner, vold mot kvinner,
forskning og utvikling for å bedre
kvinners helse og livsvilkår, bedre
vilkår for vanskeligstilte barn og unge,
omsorgsberedskap, globalt utviklings
arbeid for kvinner og barn og reell like
stilling i samfunn og arbeidsliv for jenter
og kvinner, fremholdt han. Sanitets
kvinnene delte årets pris med Røde Kors.
Fylkesstyret i Nord-Trøndelag ledes
av Undis Westerhus, nestleder i styret er
Tove Fjerdingen. Øvrige styremedlemmer
er: Turid Gartland, Annikken Kjær
Haraldsen og Unni Lundeby Hammeren.
Varamedlemmer til styret er: Aase
Helene Aglen og Bjørg Myran.
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En jul for alle
– Ingen barn skal gå rundt å grue seg til jul, sier generalsekretær,
Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Hele Norge er nå halvveis inne i advents
tiden, og juleforberedelsene er i full
gang. Vi planlegger hvem vi skal besøke
i julen, og hva vi skal gjøre. Det bakes,
handles og pakkes gaver. Adventstiden
handler nettopp om å vente og forberede
seg til høytiden som kommer.
Ikke alle har en familie
- Dessverre, er det ikke slik for alle barn.
Årsakene kan være mange. Det kan
være økonomien, som ofte handler om
familiens livssituasjon. Uansett grunn,

er det barna som betaler prisen. Det
er foreldre som av flere ulike grunner
har svak økonomi og som kanskje ikke
har noen familie rundt seg, og i så måte
er ekstra sårbare. Derfor har vi i dette
nummeret av Fredrikke, lagt ved en
giro der du som vil kan gi et bidrag til
Sanitetskvinnenes arbeid for barn og
unge. Gaver blir i sin helhet gitt til barn
som trenger en ekstra oppmerksomhet
i forbindelse med julehøytiden. Vi vet
at det er mange av bladets lesere som
gjerne vil bidra til å spre juleglede, sier
Grete Herlofson.
Klær og julemat
Hun påpeker at det er ofte de vanlige
tingene som vi andre tar for gitt,
som står øverst på ønskelisten
til familiene, som ikke har en
bankkonto, som er stor nok til
å møte jula.
- Et ønske vi fikk inn
i fjor var fra en mor som
sto alene med et barn
uten støtte fra familie og
nettverk. Sønnen skulle
opptre på en julekonsert,
og trengte finere klær. Den
lille familien hadde heller ikke
penger til julemat. Med bidrag
fra Fredrikkes lesere fikk gutten
den julen som er en selvfølge for
alle andre barn, sier generalsekretær
Grete Herlofson.

Takk for

viktig bidrag til vårt
forskningsfond
Tusen takk for ditt bidrag til forskning i
regi av Norsk Kvinners Sanitetsforening
(N.K.S), som du gav på giroen som fulgte
med i forrige Fredrikke.
N.K.S. er en av de fremste bidragsytere
på kvinnehelseforskning i Norge. Vår
forskningsstrategi «Kvinner og barn
først» styrer vår forskningsaktivitet.
Gjennom gaver har vi blant annet kunnet
bidra til ny og etterspurt viten om
den alvorlige sykdommen systemisk
sklerose og banebrytende kunnskap om
behandling av leddgikt.
Vi ønsker gjennom vår forsknings
aktivitet å tette kunnskapshull på
kvinnehelseområdet, samt å prioritere
områder der det offentlige ikke har
fokus som sykdommer og lidelser med
lav status, både i samfunnet, og i de
medisinske miljøer. Forebygging av
konsekvenser av skjønnhetstyranniet og
kroppsmisnøye er nye satsningsområder
på forskningsfronten for N.K.S. Sanitets
kvinnene ser det ingen andre ser, frem
skaffer livsviktig kunnskap og tar pulsen
på tiden vi lever i.
Ditt bidrag gjør det mulig for oss og
fortsatt prioritere kvinner og barn først.
Igjen tusen takk!

Grete Herlofson
Generalsekretær
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SYKEPLEIERSTUDENT Camilla Nesset setter vaksine på Andrea Kvalheim.

27 jenter fikk

livsviktig
vaksine

OVERLEGE Sveinung Wergeland, og Ameli Tropé,
leder for Livmorhalsprogrammet.

Ergoterapi-student, Andre Kvalheim, var en av 29 unge kvinner
som takket ja til å få gratis HPV-vaksine, etter å ha vært på
informasjonskveld om HPV, i regi av Bygdøy Sanitetsforening.
- Etter å ha hørt på foredragene og fått
ny kunnskap ville jeg vaksinere meg for å
forebygge livmorhalskreft, sier hun.
Lene Rønning Arnesen, leder i Bygdøy
Sanitetsforening ønsket velkommen til
informasjonskvelden, som ble arrangert
i et samarbeid med Kreftforeningen,
Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret,
Kreftforeningen, Universitet i Tromsø,
Sex og Samfunn og Høgskolen i Oslo og
Akershus.
De fremmøtte fikk levert kunnskap
av noen av landets fremste eksperter på
HPV-vaksinen og kreft. I tillegg er flere
av dem også Sanitetskvinner.
Kan forebygges
Man regner med at fem prosent av alle
kreft totalt i verden, og ti prosent av

all kreft hos kvinner, er forårsaket av
Humant Papillomavirus (HPV).
- Livmorhalskreft som skyldes HPV er
en kreftform vi kan forebygge, sier Ameli
Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet i
Kreftregisteret.
Gradvise forandringer
De fleste tilfeller av livmorhalskreft, ut
vikler seg langsomt ved at normale celler
gradvis forandrer seg til forstadier til
kreft, også kalt celleforandringer.
En vedvarende infeksjon med HPV
over mange år kan gi alvorlige celleforan
dringer i livmorhalsen, som ubehandlet
noen ganger utvikler seg til kreft.
HPV-vaksinen forebygger også
kjønnsvorter, der man i dag behandler
10 000 pr. år.

- Kjønnsvorter er nok noe som i dag blir
overbehandlet. De vil forsvinne av seg selv
etter hvert. Det er knyttet skam rundt det
å få kjønnsvorter, men det skal man ikke
ha. Det er vår oppgave som helsepersonell
å fjerne slike stigma, opplyser Marius
Johansen, medisinsk ansvarlig lege, hos
Sex og Samfunn. HPV-viruset smitter ved
seksuell kontakt og intim hudkontakt.
Mange får viruset, men som oftest kvitter
kroppen seg med det etter en to års tid.
- Ta HPV-vaksinen! Den kan beskytte
deg mot kjønnsvorter og flere typer
kreft. Dette gjelder også menn, lyder
oppfordringen fra overlege Sveinung
Wergeland Sørbye, Universitetssykehuset
Nord-Norge.
Vaksinene som ble gitt ut gratis ble
satt av tredje-års sykepleiestudenter.
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Mamma Mia
- det funker på nettet

For de fleste av oss er både
svangerskapet og rollen som nybakt mor
den lykkeligste tiden i livet, men slik er
det ikke for alle. Kan selvhjelpsprogram
Mamma Mia, som Sanitetskvinnene har
bidratt til å utvikle, være til hjelp?
TEKST: BEATE FRAMDAL

26

FREDRIKKE NR. 4 / 17

Mor og barns helse har alltid vært
viktig for Sanitetskvinnene, og derfor
har N.K.S. bidratt til utviklingen av et
selvhjelpsprogram for internett som
skal hjelpe alle gravide, nybakte mødre
og deres partnere. Dette web-baserte
selvhjelpsprogrammet er helt gratis å
bruke. Mamma Mia er kunnskapsbasert
og laget for å fremme trivsel og helse i
tiden før og etter fødselen. Og det er et
selvhjelpsprogram uten aktiv veiledning
fra fagfolk i selve programmet.
Mamma Mia er laget for å gi deg best
mulig kunnskap, trygghet og støtte under
graviditeten og som nybakt mamma.
Samspill mellom deg og barnet i magen,
og mellom deg og partneren er en viktig
del av programmet.

Positive tegn
- Når vi ser på hvor mange som har fulgt
hele programmet til Mamma Mia, og hvor
mange som gjerne vil intervjues om sine
erfaringer, er dette et godt tegn, sier
forsker Filip Drozd ved Regionsenter for
barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst
og Sør.
Sammen med sin kollega Silje Marie
Haga, skal han kvalitetssikre effekten av
programmet gjennom en vitenskapelig
studie.
Drozd skal i sitt arbeid evaluere
implementeringen av tiltaket, mens Haga
skal evaluere effekten programmet har
hatt for de kvinnene som har deltatt i
uttestingen av Mamma Mia.
- Vi har nå samlet inn all data.

Responsen og engasjementet fra
kvinnene som har deltatt, gjør at vi har
fått inn et mye større datagrunnlag enn
forventet, slik at alt materialet er ikke
ferdig bearbeidet, sier Drozd.
Til sammen er det blant annet
snakk om mer enn 1 300 kvinner og 67
intervjuer.
Økende problem
Forskning viser at barseldepresjon er et
økende problem (Dame Karlene Davies
2006).
- Det å få barn innebærer en stor
endring i livet, som påvirker både mor
og partner. Hvert år har vi i Norge om
lag 60 000 gravide kvinner, og alle barna
som er i magen, samt partnere. Om

lag 10 – 15 prosent av gravide/nybakte
mødre får en fødselsdepresjon selv om
alvorlighetsgraden kan variere, opplyser
Drozd.
Han legger til at det ikke er bare
kvinner som rammes av fødsels
depresjon, noe som er kommet frem
gjennom nyere forskning.
- Min kollega, Thomas Skjøthaug,
forsker på fødselsdepresjon blant fedre.
Det å få barn betyr en stor endring i livet,
og at den for mange kan oppleves som
krevende.
Du skal forholde deg til barnet, du vil
gjennomgå en forandring og forholdet til
partner vil også endre seg. Å bli mor skal
være det lykkeligste øyeblikket i livet ditt,
men alle opplever det ikke slik. Derfor
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har vi utviklet et program som alle kan
bruke, og som styrker båndet mellom
mor og barnet allerede når det ligger i
magen. Mamma Mia er også laget for å
styrke deg og forholdet til din partner,
forklarer Drozd.
Han presiserer at vi må skille mellom
barselstårer og fødselsdepresjon.
- Barselstårer i dagene etter fødsel
er helt normalt og skyldes i stor grad
hormonendringer i kroppen etter fødsel,
men også tretthet og mangel på søvn.
Fødselsdepresjon er mer alvorlige og
vedvarende følelser som nedstemthet,
håpløshet og utilstrekkelighet.
«Tyvtitting» ikke tillatt
Mamma Mia tar følge med deg og ditt nye
liv fra uke 22 i svangerskapet og frem til

babyen er seks måneder. Og består av 44
programdager.
- Programmet er laget for å gi riktig
informasjon til riktig tid, og ikke uten
faglige årsaker. Vi har fått tilbakemeld
inger på at enkelte gravide ønsker at de
selv kan «klikke» seg rundt i program
met som de vil. Denne muligheten
kommer vi ikke til å åpne for, nettopp
fordi informasjonen skal gis til riktig tid
i det stadiet kvinnen eller paret befinner
seg på. Vi har også fått tilbakemeldinger
om at mange kvinner synes det er
trygt og godt å få informasjon som er
kvalitetssikret av fagfolk. I dag bruker
folk nettet og «googler» når det er noe
de vil vite, eller er opptatt av. Der ute
er det gode råd og informasjon, men
også mye skremselspropaganda. Mens

Mamma Mia oppleves som troverdig, og
det oppleves som et ett ekstra pluss at
programmet ikke inneholder noen form
for reklame, sier Drozd.
På helsestasjoner
For at det skal være til hjelp, er program
met tilgjengelig for alle. En viktig
implementeringskanal er alle landets
helsestasjoner for barn i alderen 0-5 år,
med helsesøster eller jordmor.
- I intervjuene med kvinnene som
har brukt Mamma Mia, ønsker de at
programmet blir en del av tilbudet
innen helsetjenester for mor og barn.
Vi har derfor hatt opplæring for 15
helsestasjoner i bruk av Mamma Mia
i deres arbeid. Under testingen møtte
vi en del strukturelle utfordringer som
ressursmangel eller at helsestasjonen
var under omorganisering, noe som var
veldig verdifull læring for det videre
arbeidet, sier Filip Drozd.
Passer for alle
Mamma Mia passer for alle gravide og er
basert på forskning og klinisk erfaring
innen spedbarns helse og psykisk helse,
og tilbyr kvalitetssikret informasjon som
er faglig forankret. Tilbakemeldinger
fra gravide og nybakte mødre har stått
sentralt i utviklingen av programmet.
Et av målene er å bidra til å hindre
barseldepresjon.
Mamma Mia er laget av Changetech
AS i samarbeid med Regionsenter for
barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst
og Sør. Norske Kvinners Sanitetsforening
eier og har gjennom flere år støttet
utviklingen av programmet økonomisk
med midler fra Scheiblers Stiftelse og
egne fond.

FORSKER Filip Drozd.
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Sammen skaper vi trygghet

Livbøyen redder liv. Derfor har Tryg siden
1952 utplassert over 40 000 livbøyer i Norge,
og vi fortsetter å dele ut flere.

Fordel til deg som
er medlem i NKS

Eirik og bestefaren er to av over 1 000 liv som
er reddet ved hjelp av en livbøye.

Som medlem i Norske Kvinners
Sanitetsforening får du opptil
22 prosent rabatt på forsikringer
i Tryg.

Se deres historie og les mer om vårt
samfunnsansvar på tryg.no

Ta kontakt på 55 17 26 69,
hvis du ønsker et uforpliktende
tilbud.
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Kløverdame

og ei ekte tøtte
Det var svigermor
som fikk med seg
ukens Kløverdame
inn i Saniteten.
Nå er det 34 år og
noen tøttekvelder
siden.

GOD STEMNING
blant gjester på
Tøttekvelden 2017.
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Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
I 1983 flyttet jeg og min familie til
Elvenes i Skånland kommune. Jeg var
da nyutdannet lærer og småbarnsmor.
I den lille bygda var det begrenset med
fritidsaktiviteter, men kvinnfolkene i bygda
møttes en gang i måneden til sanitets
møte. Svigermor ivret for at jeg skulle bli
med i foreningen, og jeg tenkte hvorfor
ikke. Det med ta et tak for fellesskapet
og foreningslivet fikk jeg inn med mors
melka. I begynnelsen var medlemskapet
en fin måte å bli kjent med mine kvinnelige
sambygdinger på. Men gjennom mine 34
sammenhengende år som medlem har
bevisstheten rundt sanitetens hjertesaker
økt, og i dag er virkelig stolt av å være
sanitetskvinne.

Hvilke saker er du mest engasjert i?
Jeg er mest engasjert i kvinners psykiske
helse og skjønnhetstyranniet. I dagens
samfunn er alle, uansett kjønn og alder,
utsatt for et enormt forventningspress,
særlig fra media. Som kvinner skal vi
ikke bare gjøre det best på skolen, ha et
perfekt hjem, oppfostre vellykkede barn
og gjøre karriere i yrkeslivet. Vi skal
samtidig trene og se ut som ungdommer
hele livet. Dette er et tyranni som vi kan
motarbeide ved bevisstgjøringsarbeid. Jeg
vil komme tilbake til hvordan vi gjør det
lokalt under punktet «største opplevelser
som sanitetskvinne».
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder
synes du er viktigst?
I forhold til sentralt initiert arbeid,
brenner jeg mest for å få finansiert
kvinnehelseforskning.

KLØVERDAMEN
NAVN: VANJA ELVENES
ALDER: 58 ÅR
FORENING:
SØRGÅRDENE SANITETSFORENING
MEDLEM SIDEN: 1983

BEL CORUS fra Harstad hjelper til med vervekampanjen.

Hva er det største du har opplevd
som Sanitetskvinne?
I 2014 fikk de 10 sanitetsdamene i vår lille
forening ideen om å ha et stort arrange
ment der vi inviterte kvinner i alle aldre
til et arrangement med foredrag krydret
med kulturinnslag, god mat og drikke.
Arrangementet fikk tittelen «Tøttekveld»,
og vi har gjennomført 4 meget vellykkede
og godt besøkte arrangement. Hoved
foredragene har hatt ulike tema, men
felles for dem alle er den nære tilknytn
ingen til sanitetens hovedsatsings
områder. Lisa Vivoll Straume snakket
om Hverdagslykke, Marit Figenschou
om å snu nedtur til opptur, ta seg tid til
å kjenne etter hva som betyr noe, finne
sin egen styrke, sette seg nye mål og
realisere dem og Marta Breen delte sine
tanker om feminisme og skjønnhets
tyranni. De siste årene har vi leid inn
profesjonelle kulturarbeidere til å under
holde «tøttene». Lars Bremnes traff sitt
publikum med sine gode, dype tekster
og fantastiske formidlingsevne alene på
scenen, og i februar 2017 kokte salen
da 230 tøtter lot seg sjarmere i senk av
det fantastisk mannskoret Bel Corus
fra Harstad under ledelse av Dag Erik
Enoksen. Etter konserten fikk koristene
utdelt sanitetens røde knapp som de lovet
å bære med stolthet. Tøttek veldene våre

har satt spor etter seg i hele regionen, og
vi i Sørgårdene sanitetsforening synes vi
har fått til en unik arena for å spre ordet
om frivillighetsarbeidet til norske kvinner.
Vi gjør en forskjell. Det er også stort for
oss at Sentralstyret har lagt merke til den
jobben vi gjør, og at Cecilia Skavlan tok
turen nordover for å oppleve Tøttek velden
i fjor.
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
Jeg har med glede tatt min tørn som
leder i Sørgårdene sanitetsforening i flere
perioder og kasserer i enda flere.

«

En større og enda
sterkere organisa
sjon vil ha større
påvirkningskraft
der avgjørelser
tas.
VANJA ELVENES

Hvilke utviklingsmuligheter
synes du organisasjonen har?
Jeg tenker at økt medlemstall må være et
mål. En større og enda sterkere organisa
sjon vil ha større påvirkningskraft der
avgjørelser tas.
Hva tror de er årsaken til Sanitets
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
At lokalforeningen har hatt evne
til å endre sin jobbing i takt med
samfunnsutviklingen.
Hvilke egenskaper
bør en Sanitetsk vinne ha?
Hun må bry seg om sine medmennesker,
være raus og elske dugnadsarbeid.

Hva er ditt beste vervetips
og hvorfor mener du at alle
kvinner bør bli Sanitetsk vinner?
Jeg må nok innrømme at jeg ikke er særlig
god på verving i hverdagen, men jeg er
sikker på at «Tøttekvelden» er et godt
vervingstiltak?
Hvis det fantes et hedersfastelavnsris
– hvilken Sanitetskvinne ville du
gitt det til?
Det ville jeg gi til vårt eldste medlem,
Åse Dybvik, som takk for det heders
mennesket hun er og lang og tro tjeneste.
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Synlig, tydelig
Årets regionale samlinger bekreftet at Sanitets
kvinnene er nytenkende og modige. På 24 timer ble
det vervet 648 nye medlemmer. Ute i gatene syntes
det godt at N.K.S. hadde inntatt byen, og at kampen
mot skjønnhetstyranniet er en viktig sak.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: N.K.S.

– Å SI HYGGELIGE TING
til hverandre, som ikke handler
om utseendet, er så viktig. Som mor
er jeg glad for at Sanitetskvinnene jobber
for dette, sier Monica Brenne, sammen med
Johanna og Mathilde.
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og modig

på Regional samling 2017

På fem steder i landet satte Sanitets
kvinnene sitt preg på byen med røde
forklær og lange snorer der det hang
hundrevis av kort med #jeglikerdeg. I
Narvik, Molde, Stavanger, Kristiansand
og Lillestrøm sto unge, og eldre, små
og store i kø for å skrive noe pent til en
annen, som ikke handlet om utseendet.
Hvert eneste kort ble hengt opp på ei
lang snor. Aktiviteten var så populær
at på flere steder måtte det henges opp
flere snorer. Når dagen var over kunne
man telle opp rundt 3 000 #jeglikerdegkort som inneholdt gode ord til andre.
Siden regionale samlinger var en
innledning til Sanitetens uke, var det
naturlig å fokusere på årets tema:
Nemlig kampen mot skjønnhetstyranniet.
Et godt sted å starte er at vi berømmer
personlige egenskaper. Dette er i tråd
med gode råd fra psykiater Anne Kristine
Bergem, som har vært med og utviklet
materiellet til N.K.S. som brukes i
Sanitetens uke.
Viktig samling
Landsstyret vedtok i 2016 at det skal
arrangeres regionale samlinger for
lokalforeninger med formål om å
inspirere og motivere for innsats.
- Når nesten 500 Sanitetskvinner
møtes utvikles og bygges organisasjonen
for fremtiden. Jeg er så stolt av hvor
dan årets gatearrangement ble mottatt
og gjennomført. Det viser at Sanitets
kvinnene ikke er redde for å prøve noe
nytt. Moro er det også at foreninger har

TEAM NARVIK #jeglikerdeg

TEAM KRISTIANSAND #jeglikerdeg
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SALWA AL-SHAQQA og Shapol Jameel Jamal fra Nesbyen sanitetsforening viste seg å være
supersterke ververe.

ÅRETS KVISS OM N.K.S, foregikk på mobiltelefonen
(kalles Kahoot) slo godt an, og det viste at nye
metoder til tross – de gamle er eldste. Her er årets
Kahoot-vinnere: Fra venstre Else Wengaard Dahle
(Åsa sanitetsforening), Anita Hjelle (fylkesleder
Hedmark) og Reidun og Grete Mæland (Tåsen
sanitetsforening)

tatt med seg ideen hjem, og har brukt
den under Sanitetens uke. 648 nye på
rundt 24 timer. Og dette viser oss, at for å
bli flere må vi tørre å spørre! Jeg blir så
stolt og glad på lokalforeningens vegne
med så mange nye medlemmer, sier
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.
Påfyll og inspirasjon
- Jeg er stolt og imponert over hvor frem
overlente dere er. Vi har et felles ansvar
for inspirasjon og erfaringsutveksling.
Det er dere som bestemmer hva dere
skal få ut av denne samlingen, sa
sentralstyremedlem, Ingvild Øfsti, da hun
åpnet samlingen.
Stikkord for helgens program var
rekruttering, medlemspleie og foren
ingers erfaring med de nye aktivitetene
som Kløvertur, Språkvenn og Lesevenn.
Neste år skal det fases ut tre nye
aktiviteter: Ressursvenn, Omsorgs
beredskap og Sisterhood, som foreninger
kan igangsette. Hvis de vil.
Siden 2018 er Landsmøte-år, betyr det
også valg av nye sentralstyremedlemmer.
Det ble også gitt en grundig orientering
om valgprosessene og nominering av
eventuelle kandidater.

34

FREDRIKKE NR. 4 / 17

TEAM STAVANGER #jeglikerdeg

TEAM MOLDE #jeglikerdeg

Dette ser juryen
etter når de skal
kåre vinnere
HARSTAD sanitetsforening sikret seg prisen som Årets forening. Trine Steien, styremedlem Beate Baden,
styremedlem Elfrid Frivaag og styremedlem Gerd Salomonsen. Prisen ble delt ut av Sentralstyremedlem
Ingunn Arntun

Fikk pris for viktig

nybrottsarbeid
Tre foreninger kunne reise hjem fra årets
Regionale samlinger med diplom og
10. 000 kroner som bevis på at de er
modige og nytenkende i sitt arbeid.
I år som tidligere er har juryen enn
vanskelig jobb med å plukke ut en vinner
av de innsendte forslagene fra hele
Sanitets-Norge. Unntaket er Årets verver,
som handler om gammeldags regning.
Pionèrarbeid
- Vinneren har stått for et nybrottsarbeid
innen ett av organisasjonens satsings
områder. Ved utstrakt bruk at frivillige
har dette prosjektet strukket ut en støtt
ende hånd til en svært sårbar gruppe.
Denne type frivillighet er innovativt i sitt

SENTRALSTYREMEDLEM Ingvild Øfsti sto for tildel
ingen av Årets prosjekt til Oslo Sanitetsforening, og
Årets verver til Bygdøy Sanitetsforening. Fv: Anne
Gjestvang Bergh, Evy Ougendal, Ingvild Øfsti og May
Holen, Oslo Sanitetsforening.

slag. Bygger på godt samarbeid med
aktuelle instanser, har nådd ut til mål
gruppen og til tier så populært at mange
frivillige har stått på venteliste for å
bidra. Høsten 2017 er arbeidet med å spre
modellen til andre sanitetsforeninger
rundt om i landet godt i gang. Prosjektet
er Sanitetskvinnenes første regelmessige
aktivitet som bistår voldsutsatte kvinner.
Pr i dag er det 30 frivillige som fungere
som viktige støttespillere for voldsutsatte
kvinner som skal tilbake til et liv etter
opphold på Krisesenter, med nettverk,
praktisk hjelp og støtte. Ytterligere 20
er i gang med opplæringen. Vinneren av
Årets prosjekt er Ressursvenner, i regi
av Oslo sanitetsforening. Gratulerer,
sa organisasjonsleder, Ellen-Sofie
Egeland, som delte ut prisen til vinner på
Lillestrøm fra Molde via SKYPE-sending.
Pris i nord
Årets vinner har mange aktiviteter, både
regelmessige og enkeltstående. Foren
ingen har et aktivt integreringsarbeid,
både mot kvinner for de som bor på

Årets prosjekt
Årets prosjekt skal ha noe nyskapende
over seg og ha klar tilknytning til den
gjeldende strategiske plan. Prosjektet
skal være et eksempel til etterfølgelse,
og frivillig innsats skal tillegges stor
vekt. Fjorårets vinner var Sør-Odal for
Kvinnenettverket.
Årets forening
Vinneren skal ha utmerket seg innenfor
den gjeldende strategiske planen og her
skal både frivillighet og medlemsvekst
tillegges stor vekt. Foreningen skal
også være nytenkende og være et godt
forbilde. I fjor Holmsnes og Sandnes
sanitetsforening.
Årets verver
Er den foreningen som prosentvis har
vervet mest i kalenderåret forut – altså i
løpet av 2016. For å vinne må foreningen
ha vervet minst ti nye betalende
medlemmer. Utregningen skjer prosent
vis. Kun foreninger som ble etablert før
gjeldende kalenderår kan vinne. I fjor
gikk den til Fjorden sanitetsforening

asylmottak og for enslige mindreårige
flyktninger. De har også har aktiviteter for
eldre med fokus på kvinnehelse og har
oppnådd mye synlighet for arbeidet i sitt
lokalmiljø. Nylig besluttet foreningen å bli
fadder for en forening i Etiopia. Foren
ingen ser behovene i sitt lokalmiljø og gjør
noe med det. I fjor kunne foreningen se
tilbake på en vekst i antall medlemmer
på 16 prosent. Årets vinner i denne
kategorien er Harstad sanitetsforening,
sa Ellen-Sofie Egeland.
Pris og diplom for Årets verver gikk til
Bygdøy sanitetsforening som i 2016 hadde
en vekst på 133 prosent.
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N.K.S-dagene 2017
I ÅR kom julenissen tidlig, her er en av
to sjekker som Veslemøy Rue Barkenes
fra Gjensidigestiftelsen, hadde med seg
til Gardermoen. Hun er flankert av
generalsekretær Grete Herlofson (tv)
og Seniorrådgiver/Prosjektleder
Omsorgsberedskap,
May Britt Buhaug.

ble gull verdt
N.K.S.- dagene 2017
inneholdt «alt»:
Gode foredrag,
sosialt fellesskap
erfaringsutveksling
og milliondryss.
Og masse latter.
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- Dette er beviset på at når Sanitets
kvinnene har tatt på seg å gjøre noe, så
blir det gjort, sa generalsekretær Grete
Herlofson, da Gjensidige overrakte en
sjekk på 1 420 000 millioner kroner til Dig
In. Noe som bekrefter at det er ikke bare
N.K.S. som mener at dette er et viktig
prosjekt at ungdommen lærer seg å
lage sunn, rimelig og god mat, og litt om
husholdningsøkonomi.
Tre millioner
Det skulle vise seg at Veslemøy Rue
Barkenes fra Gjensidigestiftelsen, hadde
nok en sjekk på lur. Denne lød på den
nette sum av tre millioner kroner, og
er øremerket Førstehjelpsdugnaden. I
prosjektet «Sammen skal vi redde liv»,
har Sanitetskvinnene tatt på seg å ta
ansvaret for at eldre ikke blir livredde,
men livreddere når folk rundt dem blir
akutt syke eller utsettes for en hendelse.

Dekker viktige behov
- Våre aktiviteter dekker lokale behov,
i tillegg til å skape aktiviteter for frivillige,
sa Herlofson.
En viktig del av N.K.S.-dagene var
faglig påfyll som er knyttet opp mot
aktivitetene som er lansert i løpet av året.
Sanitetskvinnene har alltid jobbet for å
bedre barn og voksnes helse ved enkle
tiltak som gir stor gevinst. Forsker Nina
Øverbye, Universitet i Agder, redegjorde
for prosjektet «Mat for små mager».
- De små ferdigglassene med barnemat
innholder ikke noe særlig smak eller fiber,
slik hjemmelaget mat gjør. Den gruppen
med barn som fikk hjemmelaget mat hadde
hadde bedre kolesterol, opplyste Øverby.
Funn bekrefter at barn som tør og får
smake på alt, har et bedre kosthold enn
barn som har litt matfobi.
- Kun ti prosent av dagens 9. klass
inger klarer å få i seg anbefalt grønn
saksmengde, sa hun.

Gir barn den beste starten
- Å lese gjør en forskjell for hele familien.
Barn som blir lest for får verdens beste
start. Verdens beste start i språktren
ingen, men også i selve «dannelsen» om
man kan si det. For en av de viktigste
erfaringene barn tar med seg gjennom
lesing, er at de utvikler empati. De utvikler
evnen til å sette seg inn i andres situasjon
og følelser, og å sette ord på sine egne
følelser. Gode leseopplevelser kan vi få
hele livet, enten ved å lese selv, bli lest for,
eller å lese for andre. Å bli lest for utvikler
fantasi og skaper magiske øyeblikk,
sa Mari Gudim Torp, prosjektleder for
Lesefrø ved Deichmanske bibliotek.
Nye aktiviteter
Helgen ble også viet de tre nye felles
aktiviteter som skal lanseres i 2018:
Omsorgsberedskap, Sisterhood og
Ressursvenner.
- Også kan ikke alle gjør alt, og det
forskjell på behovene i by og bygd, sa
Ellen-Sofie Egeland.
Sentralstyremedlem Ingunn Arntun
presenterte ny veileder og fakta-ark for
omsorgsberedskapsarbeidet, som har
vært en del av den strategiske planen
helt tilbake til oppstarten i 1896.
Hun la til at veilederen vil bli sendt ut
på høring i foreningene. Alle skal få si sitt.
De to andre aktivitetene er Sisterhood
og Ressursvenner, som ble presentert ved

Ikke alt er rosa

i likestillingslandet
- Sivilt samfunn fungere utrolig bra når
vi samarbeider, sa likestillingsombud
Hanne Bjurstrøm.
Hun tok utgangspunkt i siste felles
treffpunkt.
- Fredag 3.november satt sammen
under høringen i Justiskomiteen, og vi
ble lyttet til, N.K.S., Rosa-prosjektet,
og vi. Det var en god dag på jobben,
sa Hanne Bjurstrøm, likestillings- og
diskrimineringsombud.
I sitt foredrag under N.K.S.-dagene
tok hun for seg kvinneliv – dagens
utfordringer og hvordan sivilsamfunnet
kan bistå.
Dagens utfordringer
- Vi tar bedre og høyere utdanning enn
menn, flere barn og gode permisjons
rettigheter. Vi har barnehaver som ikke
koster for mye, god representasjon
på stortinget. Er det så rosenrødt, nei
det er det ikke. Det er kun roserødt
for majoritetskvinnen, og er til ekstra
belastning for de som faller utenfor. To
gruppe faller utenfor: De som utsettes
for vold, og så har vi sterk voksende
gruppe kvinner som peker på den
sosiale kontrollen, påpekte Bjurstrøm.
Press og vold
Likestillingsombudet er bekymret for
de samme utfordringene som Sanitets
kvinnen er opptatt av, og som N.K.S.
faktisk gjøre noe med. Nemlig skjønnhets

KRISTIN MOTHES er av av de frivillige
Ressursvennene som har bidratt til at en kvinne
og hennes barn ikke lenger lever med vold.

fagrådgiverne innen vold og folkehelse.
Sisterhood handler om å styrke
unge jenters selvtillit gjennom felles
aktiviteter i mindre grupper.
Ressursvenn startet som et pilot
prosjekt i regi av Oslo Sanitetsforening,
som kopler en frivillig sammen med en
kvinne som bor på et krisesenter, og som

- VI GÅR bakover innen samfunn og kjønn,
det som skjer nå er at dette forplanter seg inn
i hele ungdomskulturen, sa Hanne Bjurstrøm.

tyranniet og at jenter utsettes for vold,
og seksuelle overgrep på nye arenaer.
Vi går bakover innen samfunn og
kjønn, det som skjer nå er at dette
forplanter seg inn i hele ungdoms
kulturen. Digital vold er ett av våre
største problemer. Jeg skal til FN, og
da skal jeg snakke om hva som skjer i
den digitale verden. 15% av jenter ligger
ut nakenbilder av seg selv. Det er blitt
en del av ungdomskulturen. Jenter for
ødelagt livet sitt, og politiet har ikke
nok ressurser. Politikerne må vekkes.
Familien og skolen må samle ungdom
mene og snakke om det som skjer. Her
har dere en spennende jobb og gjøre,
sa Bjurstrøm.

trenger en guide til et liv uten vold.
Søndagen ble avsluttet med en
sesjon for de foreningene som er med
i organisasjons-utviklingsprosjektet
«Spleisel aget». 100 foreninger var
påmeldt. På programmet sto erfarings
utveksling, bruk av Facebook og synlighet
gjennom å lage egne brosjyrer.
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Takket være inn
satsen til Sanitets
kvinner over hele
landet har vi stoppet
en negativ trend. Vi
går nå inn i et nytt år
med positiv vekst, sier
organisasjonsleder,
Ellen-Sofie Egeland.
TEKST: BEATE FRAMDAL

- VIS FREM
på Facebook at
foreningen får
flere medlemmer,
det kan smitte og
gjøre at flere ønsker
å være med, sier
Lena Nerberg.
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4392
nye medlemmer i år

Hun understreker at det viser at foren
ingene har tatt et felles ansvar om å føre
organisasjonen videre.
- Det gjør meg ydmyk og stolt, og er et
bevis på at Landsmøte gjorde et strategisk
riktig grep, da vi vedtok prosjektet Snu
Trenden og utvikling av organisasjonen.
Formålet er å styrke lokalforeningens
arbeid med utvikling og verving. Vi har
lyktes. All ære til de foreningene som
har turt å tenke nytt. Det handler om å
gjøre hverandre gode. Resultatene vi nå
ser av satsingen på verving, underbygger
viktigheten av at vi måtte snu trenden,
fremholder Egeland.
Roser foreningene
- Foreningene er flinke til å holde fokus på
verving. Sanitetskvinner over hele landet
har gjort en kjempejobb. I løpet av våre
tre kampanjemåneder i, januar, februar
og mars, ble det vervet totalt 1814 nye
medlemmer. Hver av disse tre månedene
ble det kåret en vinner etter prosentvis
økning i foreningen. Premiene viste seg
å være populære, og Sanitetskvinnene
delte «prisen» med lokalmiljøet gjennom
å ha åpne møter. Opaker sanitetsforening
vant en kveld med Finn Schjøll, Nes kom
mune vant besøk av strikkeduoen Arne
og Carlos. Matbloggeren Fru Timian
tok turen til Varaldsøy i Hordaland med
gode tips om bruk av rotgrønnsaker, sier
prosjektleder Almaz Asfaha, Snu Trenden.
Hun understreker at skal N.K.S. som
organisasjon vokse kommer man ikke
utenom å verve.
- Dette er viktig arbeid, som kommer
i tillegg til foreningenes andre aktiviteter,

all honnør for innsatsen gjennom året,
sier Asfaha.
Knyttet opp til Snu Trenden er det
også etablert et by-initiativ/nettverk
Storbyer har noen det noen ekstra
utfordringer som er spesifikke, som
eksempelvis flere tilbud å velge mellom,
mer komplekse samfunnsutfordringer og
varierende forhold i nærmiljøet.
- Det skal bli spennende å følge
hvordan dette kan utvikle seg, sier
prosjektleder Almaz Asfaha.
Vervet halvparten
En del av Snu Trenden-prosjektet er
også et eget prosjekt som dreier seg om
konkret og praktisk hjelp til foreningene,
som skal bidra til organisasjonsutvikling
og medlemsrekruttering, eller det såkalte
«Spleiselaget» siden dette er opptil
foreningene om å dekke kostnadene
knyttet til prosjektet. Tallenes tale er
klar: Spleiselaget står for 49.73% av
medlemsveksten.
Per nå har166 foreninger som har sagt
ja til å være med.
- 18 av dem er nye fra og med i år. Til
sammen har foreningene vervet 2048 nye
medlemmer hittil i år, opplyser prosjekt
leder for Koordinator – organisasjons
utvikling og medlemsrekruttering, Lena
Nerberg.
Hun legger til at mange foreninger er
flinke til å skape synlighet om aktivitetene
sine i mediene, og ved bruk av Facebook.
- Narvik unge Sanitet gjorde noe lurt,
og hadde en statusoppdatering på Face
book der de opplyste at de hadde nådd
vervemålet sitt og vel så det. Dette er
enkel og god markedsføring, sier Nerberg.

Hvis foreningen din føler at de trenger praktisk hjelp til å komme i gang,
eksempelvis til å komme på Facebook, ta opp på neste årsmøte om foreningen
skal melde seg inn og bli en del av «Spleiselaget». Det er ikke for sent å bli med.

Verver

for å redde øyas aldershjem

Mildrid Hartveit (86) og Torborg
Skjelnes (95) var husokkupanter i
to år, da kommunen vedtok å legge
ned Varaldsøy aldershjem i 2012.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Nå foreligger det nytt nedleggelses
vedtak, og Sanitetskvinnene mobiliserer.
I 2014 vedtok kommunene at alders
hjemmet skulle få leve likevel, og de to
husokkupantene fikk bo der resten av
livet sitt. Nå har kommunene snudd.
Kampen for øyas aldershjem har pustet

nytt liv i Varaldsøy sanitetslag.
- Halve øya er nå medlemmer, sier
Ingunn Gjuvsland.
I løpet av en måned kunne de notere
seg en økning i antall medlemmer på 90
prosent, og var månedens vervevinnere
i mars.

VARALDSØY vant et flott foredrag en av Norges mest populære matbloggere, Fru Timian, etter at de i mars
hadde en økning på 90 prosent. Tv: Reidun Gjuvsland Kjærvik, Ingunn Gjuvsland og Fru Timian.

DA KOMMUNEN ville legge ned aldershjemmet,
svarte Mildrid og Torborg, med å bli husokkupanter.
Sanitetskvinnene verver for å stå sterkere i kampen
for å bevar Heimly.

Handler om nærmiljøet
Foruten å tørre å spørre, handler det
om å jobbe for et godt og trygt nærmiljø.
Øverst på dagsorden står kampen om å
bevare Heimly – øyas aldershjem, som
ble bygget på -70-tallet – av Valderøy
sanitetslag. Nå har aldersheimen,
som ligger med panoramautsikt over
hele Hardangerfjorden, levd med
nedleggelsesspøkelse over seg i flere
år. Nå er det igjen gjort vedtak om at de
eldre på heimen skal flyttes til Rosendal.
- Det bor i dag 17 eldre på heimen, og
mange av dem har bodd der i flere år. Vi
har fått beskjed fra kommunen at vi skal
ha dagsenter og base for hjemmebaserte
tjenester, men ikke nattevakt, sier
Gjuvsland.
Eget strømaggregat
Sanitetslaget har sørget for at alders
heimen har fått eget aggregat da det er
hyppige strømbrudd, og dette kommer
også resten av øya til gode.
- På dugnad er det bygget et lysthus
som vi også har mange planer for, ler
Gjuvsland.
- Her mangler det ikke på gode ideer,
forsikrer resten av styret.

Vant en kveld med

verdenskjent strikkeduo

Tirsdag 5. september holdt strikkeduoen
inspirasjonsforedrag for 70 damer på Nes.
– Det var veldig gøy å få besøk av Arne og
Carlos. Jeg er fornøyd og det virker som
folk er fornøyde. Foredraget fikk veldig
mye positiv tilbakemelding, sier Reidun V.
Jensen i Nes Sanitetsforening.
Anledningen for besøket var at
Nes sanitetsforening i februar var den

foreningen hadde vervet mest i løpet av
måneden. Førstepremien var nemlig en
kveld med Arne og Carlos.
– I februar solgte vi i Nes sanitets
forening fastelavnsris og vervet nye med
lemmer samtidig. Med salg av fastelavns
ris spurte vi folk om de kunne tenke seg
å bli medlem. Bare ved å spørre doblet vi
antall medlemmer i foreningen, påpeker
Reidun V. Jensen i Nes Sanitetsforening.

ARNE og Carlos tok turen til Nes.
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Alle skal med
- NÅR VI HAR mange medlemmer som er flinke til å
stille opp på våre aktiviteter blir vi ikke fornærma om
de ikke stiller på medlemsmøtene, eller årsmøtene,
sa lederen i Levangers Unge Sanitetsforening,
Annikken Kjær Haraldsen.
80 SANITETSKVINNER fra over foreninger som møttes på Gardermoen helgen 18. og 19. november
på integreringssamling. Om lag 33 foreninger og fire fylkesforeninger var representert.

– Vårt integreringsarbeid inkluderer
alle: Minoritetskvinner, enslige mødre,
ensomme og innflyttere til kommunen,
sa Annikken Kjær Haraldsen fra
Levangers Unge Sanitetsforening (LUS).
Hun innledet søndagens bolk med work
shops som inneholdt utveksling alt fra
erfaringer, til råd og tips, og bruk av
Facebook.
Det ble også løftet frem en felles
bekymring rundt minoritetskvinnenes
tenåringsdøtre, da de ser ut til å falle
mellom to stoler.
- Kunne vi spisse Sisterhood med
tanke på å få et godt tilbud til tenårings
jentene , spurte Marit Bjørnstad Carlsen,
fra Drammen Sanitetsforening.
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Status
Helgens program inneholdt oppdateringer
om asylsituasjonen i dag gitt av senior
rådgiver Vibeke Jørgensen fra UDI.
Seniorrådgiver Ingrid Mohn fra Imdi Øst
redegjorde for deres samarbeid med fri
villig sektor om integrering og inkludering.
Bydelsmødrene består av minoritets
kvinner. Formålet med deres arbeid
er å jobbe for en bedre fysisk og
psykisk helse. Deres fem verdier er:
Annerkjennelse, respekt, tillit, likeverd
og mangfold.

Kjersti Selseth fra Ressurssenter for
migrasjonshelse presenterte et under
visningsopplegg som omhandler mat,
helse, munnhelse og psykisk helse. Mye
av det samme som sanitetsforeningen
i dag har, men satt i et system som er
veldig enkelt og selvforklarende i bruk.
Blant annet er det utarbeidet gode
power-points som ikke krever at mot
taker forstår så mye norsk.
Kommunen
Ingvild Rønning Radwan, frivillighets
koordinator i Levanger kommune, og
LUS, ga mange gode tips om hvordan
en kan samarbeide med kommunen og
andre lokale ressurser.
- Det ligger maler på brev til
kommunen, og andre gode verktøy på
frivillig.no, sa hun.
Refugee Greenspace fortalte om
prosjektet «Fra flukt til grønn lukt», som
fem sanitetsforeninger har satt i gang.
Når en bor opptil to år i mottak, er det
viktig å gjøre noe som gir resultater.
Grønnsakshager gjør det.

Tryg-stipendet sikrer

REDAKSJONELL ANNONSE

viktige aktiviteter
- TRYG ER OPPTATT AV Å SKAPE TRYGGHET.
Arbeidet som Sanitetsforeningene landet over gjør
i sitt lokalmiljø, bidrar til dette, sier leder for Partner
i Tryg Forsikring, Vibeke Schjelderup Osvold.

Tuft Sanitetsforening i Buskerud har fått
penger til å holde matlagingskurs for
ungdommen i bygda. I Kvinesdal er det
høytlesning for barn. Takket være bidrag fra
Tryg, som er N.K.S. sin samarbeidspartner.
Totalt 25 000 kroner skal deles ut til
foreninger som har en god idè til en nyttig
aktivitet, men som kan trenge økonomisk
fødselshjelp. To foreninger har hittil fått
stipend, men det skal deles ut tre ganger
5 000 kroner til. Søknadsfristen er 31.
desember 2017. Ta kontakt med N.K.S.
sitt sekretariat.
N.K.S. har gjennom mange år sam
arbeidet med Tryg der medlemmer får

rabatt ved kjøpe av forsikring. Som en
del av samarbeidet gis lokale sanitets
foreninger muligheten til å søke støtte til
gode lokale tiltak.
- Vi ønsker å støtte opp under det
gode arbeidet som Sanitetskvinnene gjør
i lokalmiljøene. Tryg er opptatt av å skape
trygghet. Arbeidet lokalforeningen gjør,
bidrar blant annet til dette, sier leder
for Partner i Tryg Forsikring, Vibeke
Schjelderup Osvold.

Sunt, godt og rimelig
Tuft Sanitetsforening i Buskerud er i
gang med å planlegge et matlagingskurs
for ungdommen i bygda. Gjennom
kurset «Dig In – sunn mat for ungdom»
vil sanitetskvinnene bidra til å hjelpe
ungdom som skal bo eller allerede bor
alene til å få gode matvaner. Fokus vil
være på å spise og lage næringsrike,
rimelige middager sammen med andre.
- Vårt motto i Tuft sanitetsforening
er å være med på å gjøre Hvittingfoss til
et godt sted å bo og dette må bli et bra
tilbud, sier leder av foreningene Kari
Dokka.
Og med bidrag fra Tryg blir mat
lagingskurset en realitet.
Pengene som Tuft får går til innkjøp
av råvarer og annet som skal til for å
holde kurset.
- Vi er veldig glad for å kunne bidra til
at Tuft Sanitetsforening kan gjennomført
sine planer om matlagingskurs for
ungdom, sier Schjelderup Osvold.
Lesevenn
Den andre foreningen som har fått
5 000 kroner av Tryg, er Kvinesdal
sanitetsforening og høytlesning for barn.
Kvinesdal sanitetsforening var en av de
aller første sanitetsforeningene som
satte i gang denne aktiviteten. Sammen
med biblioteket, Dysleksiforeningen og
Kvinesdal videregående skole.
Høytlesning har mange positive effekter
som å styrke utviklingen av talespråk og
gi bedre
Pengene skal gå til innkjøp av sitte
puter og frukt og saft til barna. Kvinesdal
Sanitetsforening var en av de aller to
første foreningene som fikk denne
støtten.
- Vi er veldig glad for å kunne bidra
til at Kvinesdal Sanitetsforening kan
ha høytlesning for barn, fremholder
Schjelderup Osvold.
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Satte dagsorden for
skjønnhetstyranniet
Siljan sanitetsforening avholdt Temakveld - Kroppspress 28.09
med professor Jorunn Sundgot Borgen som foredragsholder.
Det var godt fremmøte og meget engasjerende og interessant
foredrag. Rollemodell, retusjering og selvrespekt var blant
temaene som ble tatt opp. Kvelden var i samarbeid med FAU
skole/ barnehage, Idrettslaget og kommunen. Det ble en fin
kveld i Sanitetens uke.

Tildelt Kongens
fortjenstmedalje
Helene Ullerlien fikk Kongens fortjenstmedalje
15. mai i år. 7. november møtte hun Kong Harald og
Dronning Sonja på Slottet.
Vårt medlem Helene Ullerlien fikk Kongens
fortjenstmedalje 15. mai i år. Hun er tildelt Kongens
fortjenstmedalje for sin mangeårige og allsidige
innsats til beste for alle innbyggere i Sør-Odal
kommune. Det står stor respekt av alle de tiltakene
hun har satt i gang og fulgt opp over tid.
Hun er en inspirator med stort pågangsmot,
uredd og rettskaffen og er en sterk talsperson for
de svakeste i samfunnet.
Fv: Kari Anderson Rød, leder i Sør-Odal sanitetsforening,
Helene Ullerlien og ordfører Knut Hvithammer.

INNSENDT AV TORHILD FJELD LIMI
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INNSENDT AV KARI ANDERSON RØD, LEDER
SØR-ODAL SANITETSFORENING
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Helaften med gamle helter

Høle Sanitetsforening hadde 25. oktober 55-års jubileum for den
årlige festen «Vi over 60». 54 pensjonister deltok. En fantastisk
helaften med utsøkte smørbrød og sanitetsdamenes edle kaker.
Hans Petter Hansen sang drømmemelodier og løftet humøret
under taket med innslag av gode historier. Mange fikk med seg
nyttige gevinster. De er jo bare skjønne disse blide sanitetsdamene
og pensjonistene blir ekstra spreke med sånt stell.
INNSENDT AV INGEBORG RANDI STRAND
HØLE SANITETSFORENING
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Grillet til 120

Kakao og frukt

I midtre Gauldal har vi det bra. Vi jobber for rekruttering og inkludering.
Vi jobber for folkehelsen for store og små. Og, ikke minst, vi har det gøy!
Bildene er fra ordførerturen vår i høst der vi samarbeidet med flere, og
sto for serveringen. På menyen sto ekte bålkokt kaffe med noe godt til.
Norsk kylling serverte grillmat til alle 120 personer som møtte opp.

I Sanitetens uke var Singsås
sanitetsforening på skolen og
serverte påsmurte skiver, kakao
med melk rett fra tank, og frukt
og grønnsaker til slutt.

INNSENDT AV TORILL HAUENG
INNSENDT AV TORILL HAUENG
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Stilte opp på valgdagen
Feiret 70 år
Den 24. april 1947 ble Herjangen sanitetsforening stiftet, og
1.oktober 2017 feiret vi 70 år. Vi hadde feiringen på Bjerkvik
Hotell hvor vi spiste nydelig mat og hygget oss!
I 1947 hadde vi 12 medlemmer som betalte kontingent, og
i dag er vi 18 med en gjennomsnittsalder på omlag 73 år.

I forbindelse med valget solgte Gjerdrum
Sanitetsforening kaffe, vafler og lodd utenfor
valglokalet i Gjerdrum Kulturhus.
Dette er en årelang tradisjon i vår forening.
I år hadde vi mange fine gevinster, og har
mange hyggelige og kaffetørste velgere innom.
Vi oppfordrer selvsagt alle til å bruke stemme
retten sin, og ønsker godt valg, i tråd med
Fredrikke Marie Qvams ånd.

INNSENDT AV INGER JOHANNE JOHANSEN,
HERJANGEN SANITETSFORENING
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INNSENDT AV HANNE BRAATE

Klær for alle
Høstens første medlemsmøte hos Høybråten
Sanitetsforening startet med en liten moteoppvisning
(med egne modeller). Sanitetskvinnene jobber mot
skjønnhetstyranniet. Høybråten Sanitetsforening er
også opptatt av dette. Målet var å vise at noen butikker
fortsatt har klær for damer i alle aldre og størrelser.
Vi skal være stolte av den vi er. N.K.S. ønsker å styrke
unge jenter og kvinners forhold til egen kropp. Det var
57 medlemmer tilstede og vi koste oss med kaffe og
wienerstang under visningen.

LE
ARNA SKU
T AV YTRE
INNSEND

INNSENDT AV HELENE OTTERSEN
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Åpent møte
om frivillighet
Østre Toten sanitetsforening hadde
invitert til åpent møte om frivillighet den
17. oktober. Nina Beate Andfossen, som
er universitetslektor/PhD stipendiat
ved Senter for omsorgsforskning og
studerer bl.a. frivillig arbeid utført av
frivillige organisasjoner, presenterte
noen av sine resultater. Østre Toten
kommune var også representert, og
snakket om kommunens behov for
frivillighet framover. Etter innleggene
var det lagt opp til diskusjon. Nær
60 personer deltok på møtet. Disse
representerte forskjellige frivillige
organisasjoner. Diskusjonen i etterkant
skapte et stort engasjement. Det
var et svært vellykket arrangement.
Kommunene takket Østre Toten
sanitetsforening for dette initiativet.
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Mettet 46 ele
ver
Fv: Leder i Østre Toten sanitetsforening, Bjørg
Finstad, og foredragsholder Nina Beate Andfossen.
INNSENDT AV ELDBJØRG FLESVIG,
SEKRETÆR ØSTRE TOTEN SANITETSFORENING

Samla 70 kvinner på temamøte

Hordaland er eit fylke der Sanitetsforeningen ikkje står så sterkt,
og det kan vera vanskeleg å samla folk til våre arrangement.
Gleda var derfor stor då vi samla nesten 70 kvinner på
Temamøtet vi hadde no i september. Dei fem Sanitetsforeningane i Os kommune samarbeider om slike møter,
ein inspirerande tradisjon vi har hatt i fleire år no.
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100 år i Sauda

VI GRATULERER

Sauda sanitetsforening
feiret 100-årsjubileum
20. februar.
Vi fikk koselig besøk av
organisasjonsleder Ell
en
-Sofie
Egeland og fylkesleder
i Rogaland Ann Kristin
Th
orkelsen,
og ordføreren stilte opp
. Alle talerne framheva
bet
ydningen
av sanitetsforeningens
arbeid gjennom disse hu
nd
re årene,
spesielt viktig var sanite
tssøster på 20- og 30-tal
let
. Dessuten
var foreningen her en av
tre i landet som ble en
tle
dig
et av
tyskerne i 1942, fordi de
jobba for godt! Og 12. ma
i
194
5
var første styremøte i det
lovlig valgte styret, og
arbeidet var
i gang.

		90 år

03.01		Lund sanitetsforening – N.K.S. Nord-Trøndelag

		75 år

09.01		Varaldsøy sanitetsforening – N.K.S. Hordaland
02.02		Jondalen sanitetsforening – N.K.S. Buskerud

Glomfjord 90 år
Fv: Fylkesleder Ann Kris
tin Thorkelsen, leder Mar
it Gjetmundsen og
organisasjonsleder Elle
n-Sofie Egeland: Fv: Edi
th Emdal, Ingrid Klungt
Else Johanessen, Berglio
veit,
t Waage-Pettersen og
foran t.h: Valborg Espera
og medlem i 70 år. (Fot
as
o: Wenche Pleym)
INNSENDT AV MARIT
GJETMUNDSEN, LEDER
SAUDA SANITETSFORE
NING

Glomfjord sanitetsfore
ning ble stiftet 4.
november 1927. På dag
en 90 år senere feiret
vi jubileum. Jubileet ble
markert i over en
uke, med basar, stand
på torvet, loddsalg,
adventskalendersalg, bas
ar, skolefrokost for
4. klassetrinn på Glomf
jord skole, pensjonisttre
ff
på Glomfjord bo- og om
sorgssenter med
frisklivskoordinator og
ernæringskoordinator
i
kommunen.Foreningen
ble som sagt stiftet som
sanitetsforening i 1927,
etter å ha startet som
syforening. Vi takker N.K
.S. sentralt for telegram
hilsen, den ble selvfølge
lig opplest på festen.
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NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

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

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

TA VARE PÅ MEDLEMSKORTET!
Alle har fått og får medlemskort i plast.
Dette skal vare i mange år.

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

www.sanitetskvinnene.no

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

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

FREDRIKKE NR. 4 / 17

47

Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Munthesgate 33
0260 Oslo

Sanitetsbestemødrene
Sanitetsbestemødrene i Hegra Sanitetsforening er
nominert til frivillighetsprisen 2017 for sitt engasjement
for enslige mindreårige asylsøkere.
Når du nå leser dette er vinneren av Frivillighetsprisen kåret,
siden det skjedde på FNs frivillighetsdag den 5. desember.
– Vi føler at vi allerede har vunnet ved å ha blitt kjent
med disse fantastiske ungdommene, sier leder i Hegra
Sanitetsforening Heidrun Kringen.
De fire «sanitetsbestemødrene» Heidrun Kringen,
Greta Furuseth, Tove Karlsen og Olga Gresseth la til rette
for aktiviteter som matlaging, maling, sying, skitur og
gårdsbesøk for beboerne på Hegratunet statlig
mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
Ville sikre god mottakelse
Da mottaket ble etablert i januar 2016 møtte det mye motstand
i den lille bygda Hegra.
– Vi ville hjelpe til, slik at de fikk en god mottakelse og
kunne bli integrert i bygda vår, sier Kringen.
På mottaket var det 41 gutter mellom 15 og 18 år som Hegra
sanitetsforening satte i gang ukentlige aktiviteter for.
– Vi er en gjeng med bestemødre. Vi ble veldig glad i

guttene, og de i oss. De lærte oss om sitt hjemland,
sin kultur, sin religion, som for oss er så fremmed og
uforståelig, verdier vi lærer og respektere. Det har vært
en fantastisk reise å være med på, understreker lederen.
Sanitetsbestemødrene opplevde at de var med på å snu
fremmedfrykten i bygda.
– Guttene selv tok bygda med storm. De lærte seg norsk,
smilte, hilste og spurte alle de traff «har du det bra?», smiler
Kringen.
– Guttene kjempet seg gjennom traumene etter reisen
og savnet etter familien. Det var lite søvn og mange mareritt.
Men skole og språk, ny lærdom i ett nytt land opptok de. Det
tok litt tid før de ble trygge på oss, sier Kringen.
31.august 2017 ble mottaket stengt. Nå er det bare tre gutter
igjen i Hegra. De som fleste som var på mottaket er spredd
rundt om i Europa.
– Vi Sanitetsbestemødrene lyttet til guttenes fortvilelse.
Bare ett år etter traumer sorg og savn, blir de på nytt kastet
ut i det ukjente, farlige og umenneskelige. Mange av guttene
rømte fra mottaket i frykt for å bli sendt tilbake til Afghanistan.
Vi spør oss om det kan være lov å behandle barn på denne
måten? sier Kringen.
HEIDRUN KRINGEN, Greta Furuseth, Tove Karlsen og Olga Gresseth
var i finalen, da Fredrikke gikk i trykken.

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.

