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Må vi ta omkamp? 

I skrivende stund lukker novembermørket seg rundt oss, dagene er kortere og det er innetid. Vi ser frem 
mot at sola atter snur mot slutten av desember. Novembermørket er i år ramme for forhandlinger om 
ny regjering og ny politikk i Norge. Kristelig Folkeparti forhandler i disse dager om å gå inn i Regjeringen 
Solberg. Og ett av deres tydelige krav til Regjeringen er å fjerne kvinners rett til å bestemme over sin 
egen kropp. Og Statsministeren har vist vilje til å komme dem i møte.

I fjor markerte vi at kvinner i 40 år har hatt rett til selvbestemt abort i Norge. I 40 år har kvinner i Norge 
selv fått kunne bestemme over sin egen kropp. Nå står retten på spill. Kvinners rett til å bestemme over 
egen kropp har blitt et politisk forhandlingskort.

Nobel Fredspris for 2018 skal tildeles Dr. Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot 
seksualisert vold i krig og konflikt. Fantastisk verdige prismottagere og en anerkjennelse til 

kvinner som har vært utsatt for vold over hele verden. Enkeltmennesker gjør en forskjell, 
årets Nobels Fredspris hyller to enkeltmennesker. 

Norge kritiserer andre land for ikke å gjøre nok for å bekjempe seksualisert vold, 
uten nødvendigvis å feie godt for egen dør. Seksuell vold forekommer ikke kun i land 
i krig og konflikt. I underkant av 1 av 10 kvinner i Norge opplever å bli voldtatt i løpet 

av livet. Det i fredstid. Kun 1 av 10 av disse igjen anmelder saken av frykt for å ikke 
bli trodd eller å måtte gjennomgå en krevende rettsprosess. Av anmeldelsene 

ender kun 10% i domfellelse. Dette er noe FN gir Norge sterk kritikk for. 10 av 
12 politidistrikter bryter etterforskningsfristen på 130 dager i voldtektssaker, 

og politiet forteller åpent at de nedprioriterte enkelte voldtektssaker. 
Strafferammen for voldtekt har økt, nettopp fordi politikerne mener dette 
er en svært alvorlig forbrytelse. Men en økning i strafferamme hjelper 
ikke dersom kvinners rett til å bestemme over egen seksualitet, og leve  
et liv uten vold og overgrep, ikke får prioritet innenfor politiets ressurser.

Jeg er så stolt over å få være en del av en organisasjon som gjennom  
122 år tydelig sier fra når kvinners rettigheter står på spill. Som når seiere  

etter generasjoners kamp viskes bort i et politisk maktspill. Sanitetskvinnenes 
grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam, var avgjørende viktig for å få innført all-
menn stemmerett i Norge. Kvinners rettigheter skulle og skal være likestilt menns 
rettigheter. 41 500 Sanitetskvinner tier ikke når urett mot kvinner blir begått,  
i disse dager står vi igjen på barrierene. Det gjør meg håpefull og stolt.

 

Grete Herlofson, Generalsekretær
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-I fjor da jeg sto 
her var det fire-
fem stykker som 
ikke hadde norske 
navn. I år er det en 
tredje del av deltak-
erne. Inkluder ings-
kampanjen med 
gavemedlemskap 
fungerer.
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Gavemedlemskap

inkluderer

For foreninger som har lyst til å gi bort 
et gavemedlemskap, så har vi flere 
igjen, sa seniorrådgiver integrering, 
Anniken Schwamborn, da hun ønsket 
velkommen til årets integreringsseminar 
på Gardermoen, helgen 21.-22. oktober. 
Om lag 70 sanitetskvinner fra hele landet 
stilte på samlingen.
 – Dere er de mest nytenkende og mod-
ige Sanitets kvinnene vi har. Mange tror at 
integrer ing kommer av seg selv, som alt 
annet krever det arbeid, fremholdt hun.

Integrering er tosidig
Kristian Tronstad, forsker ved By- og 
regionsforskningsinstituttet (NIBR), som 

HVA TRENGER minoritetskvinne lød oppgaven, som her løses av Intesar Abdullah, leder av 
Lørenskog sanitesforening og Lena Værnes Løseth fra Ulsteinvik sanitetsforening.

er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt 
ved OsloMet – storbyuniversitetet, delte 
viktig fakta og kunnskap med salen.
 – Mangel på fakta og kunnskap 
skaper mye unødvendig støy, som ikke er 
konstruktivt.

 Integrering handler om å bli akseptert  
av samfunnet, det er en tosidig prosess, 
understreket han.
 Han stilte spørsmålet: Hva er god 
integrering og hvorfor er integrering 
viktig?

ORGANISASJONSLEDER INKLUDERING
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Tusen hjertelig takk for tilliten dere ga 
meg da dere valgte meg med videre som 
organisasjonsleder på landsmøtet. Jeg 
er dypt ydmyk, takknemlig og kjenner på 
ansvaret. Jeg skal gjøre mitt beste for at 
vi sammen fører N.K.S.-arven i stø kurs 
videre. Den skal være godt forankret i alle 
ledd, og slik skal vi også nå målene våre.

1+0=1 og 1+1=2. Jeg ønsker at min datter 
og mine kjære barnebarn skal vokse opp i 
et samfunn der kvinners helse og kvinners 
livsvilkår har lik verdi som gutter og 
menn. Derfor har jeg gitt mine barnebarn 
medlem skap i N.K.S. fordi jeg vil at de skal 
bli kjent med hva sanitets kvinnene står for. 
Jeg vil at de skal vite at noen har gått foran 
og lagt brosteinene som de nå går på. For at 
noen skal kunne gå trygt gjennom livet der 
behov og rettigheter blir ivaretatt, så må 
noen har gått først og trampet opp stien.

Det er akkurat det Sanitetskvinnene har 
gjort. Stemmeretten kom ikke av seg selv. 
Kunnskap om kvinners helse kommer 
heller ikke av seg selv. Gode lokalsamfunn 
med tilbud som fremmer bedre helse, 
og gir viktige aktiviteter til store og små, 
eller som inkluderer nyinnflyttede eller 
minoritetskvinner, kommer heller ikke av 
seg selv.

I over 122 år har dette skjedd under 
Kløveren. Styrken til Kløveren er en livs-
kraftig organisasjon, og det krever at vi 
alltid har et brennende ønske om å få nye 
medlemmer på dagsorden. På lik linje med 
å skaffe inntekter til vårt arbeid.

Ny strategisk plan hjelper oss med fra ord 
til handling. La den vært et godt redskap 
når foreningen skal sette opp sine årlige 
handlingsplaner eller lage årshjul. Jeg vet 
at mange foreninger gjør det allerede.
I 2019 er det kommunevalg, en flott 
anled ning til å være en synlig og sterk 
samfunns aktør overfor lokale politikere. 
Spen nende å høre om kom munen har noen 
planer for å håndtere vold mot kvinner. 
Eller om de denne gangen vil prioritere 
flere helse søstre i skolen for å styrke den 
psykiske helsen blant ungdom.

Tusen hjertelig takk til hver og en som  
er medlem. 

Noen medlemmer er aktive, og andre 
velger å være heiagjeng. Vi trenger begge 
deler.

Tusen hjertelig takk for at du vil bruke av 
tida di for at vi skal få det samfunnet som 
er godt å leve i. For oss alle.
 
Jeg er utrolig stolt over å få lede en 
organi sa  sjon der over 41 500 medlem mer 
som kun har ett ønske: Å gjør en forskjell 
for andre.

Vi går mot en tid med forventninger og 
stress. Jeg skal i år møte den med å gi et 
smil til en fremmed hver dag, og invitere 
inn på litt «drøs» (prat) med kaffe og 
julekake. Det vil gjøre godt for oss begge. 

De beste ønsker for ei god og fin julehøytid 
ønsker jeg hvert enkelt medlem, alle lesere 
og samarbeidspartnere!

Ellen-Sofie Egeland 
Organisasjonsleder

Sammen når vi målet!



– Det har vært et veldig lærerikt 
seminar, og etter å ha hørt 
Leoul Mekonen om hvor viktig 
kulturkompetanse er i et helse-
perspektiv, kommer vi til å invitere 
ham til vår forening for å holde fore-
drag, sier Ragni Grude, Brumunddal 
sanitets forening.
 

Hvordan er  
det å være på 
seminar?

– Her har jeg fått mye viktig kunn-
skap som jeg skal ta med meg 
hjem. Kultur kompetanse og kultur-
sensitivitet er viktig, og dette med 
helse informasjons forståelse var 
veldig nyttig kunnskap, sier Kristina 
Vaitkuivene fra Øvre Vinje Sanitetslag.
 

– Dette har vært et fint seminar, og her 
har jeg virkelig fått praktisert norsk  
og vært aktiv, sier Taghrid Zawhri,  
fra Drammen sanitetsforening.
 Hun er opprinnelig høgskolelærer 
fra Syria og Sanitetskvinne.

 – Vi er ett av arbeidsmarkedene i 
Europa som er basert på høy teknologisk 
kunnskap. Det betyr at vi har et avansert 
arbeids marked som krever høy utdan-
ning. Kvinner har lavere sysselsetting 
enn mannlige flyktninger. Dette er 
det mange grunner til. En forskjell 
er at familien kommer fra et land der 
kvinner har en helt annen posisjon i 
samfunnet, og man har en annen måte 
å innordne familien på. En ordning som 
er lik den vi hadde i Norge for en eller to 
generasjoner siden, opplyste Tronstad.

Dårligere liv
Sammen med en kollega har han sett 
på levekårsvilkår, som trangboddhet, 
inntekt, nærmiljø og sosial isolasjon.
 – Hva er de vanligste levekårs-
problemer blant innvandrere, og hva 
kjennetegner de innvandrere som har 
mest levekårsproblemer? Vi har gjort 
noen enkle sammenligninger med 
befolkningen ellers. Hos innvandrere 
er det mer vanlig med opphopning av 
levekårsproblemer sammenlignet med 
andre. Det å få seg jobb vil forebygge 

opphopning av levekårsproblemer. 
Irakere og somaliere har mest 
opphopning av levekårsproblemer, men 
somaliere svarer ofte at de har høy 
tilfredshet med livet. Dette viser at det 
kommer an på hvordan man takler det 
å ha levekårsproblemer. Integreringen 
i Norge er bedre enn i mange andre 
land. Innvandrere bidrar til veksten 
i arbeidsmarkedet. Selv barna fra 
familier med lav utdanning, blir leger og 
advokater, sa forsker Kristian Trondstad.
 Hans beste tips til en vellykket 
innvandring: Språk og nettverk.

Warsame Ali, Folkehelseinstituttet, 
opplyste at språk barriere er en stor 
utfordring når det gjelder å sikre 
minoriteter god behandling og oppfølging. 
Det tar tid å lære et språk, kombinert 
med at mange har lav utdanning og dårlig 
kunnskap om helse og kropp.
 – For mange er det flaut å si at de 
ikke forstår det legen eller annet helse-
personell sier. Vi vet at mange ikke 
forstår hva det betyr og eksempelvis 
møte på fastende hjerte, sa Warsame Ali.

Han forklarte at forskning viser at:
• Over 60 % av pasientene trodde at en 

ikke-kurativ behandling var kurativ
• 47% har lav helseinformasjons-

forståelse
• 28% av befolkningen misforsto 

advarselen på pakka
• 14 % av befolkningen greide ikke å 

finne korrekt dato og tidspunkt på 
innkallingen

• 42 % av pasientene forsto ikke ”ta 
medisinen på tom mage”

Leoul Mekonen, sosionom med master 
i helsefremmende og forebyggende 
arbeid, og tok for seg kulturforståelse 
og forskjeller i et helseperspektiv i sitt 
foredrag.
 Kultur har innflytelse på menneskers 
liv. Det er det like greit å merke seg først 
som sist.
 Det handler om tro, opplevelse, 

SHABANA REHMAN, Nancy Herz og Azra Gilani, er representanter for kvinnekamp og likestillingsaktivisme 
gjennom tre generasjoner. Azra påpekte at det er mange innvandrerjenter som får lov til å studere til lege eller 
advokat, men når det kommer til ekteskap slår ukulturen inn. 

WARSAME ALI fra FHI ga viktig informasjon om hvor 
lav helseinformasjonsforståelse minoritetskvinner 
har på grunn av kultur og språk.

språk, helseadferd, ernæring, kropp-
bilde, kjønnsroller, emosjoner og 
familiestruktur.
 Mange minoritetsgrupper sliter 
psykisk, også barna.
 – Det er mangel på likeverdig helse-
tjenester til personer med minoritets-
bakgrunn, både når det gjelder tilgang, 
kvaliteten på behandlingen og resultatet. 
Det er viktig å motvirke institusjonell 
rasisme og etnosentrisme. Vi må 
aner kjenne at språk og kultur har stor 
betydning for menneskets oppfatning, 
formidling av kunnskap og informasjon 
og samhandling, sa Leoul Mekonen.
Han påpekte at barn og unge med 
innvandrer bakgrunn ser ut til å ha flere 
symptomer på angst og depresjon. Blant 
personer med innvandrerbakgrunn 
er kvinner sykest. Innvandrere har 
flere psykosomatiske og psykiske 
helseproblemer.

–JEG HAR AKKURAT lest boka til Nancy, så det var 
kjempemoro å få møte henne, sa Amani Altoubeh fra 
Drammen. De to hadde masse å snakke om.

INKLUDERING
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fortjener å få vise frem ressursene 
sine, sier Marit Bjørnstad Carlsen, som 
leder Språkvenngruppa i Drammen 
sanitetsforening.

Hjerteskjærende
”Alle” har hørt det. Hun nye jenta i 
gata eller han nye gutten i klassen 
dukker aldri opp på klassefester eller 
på bursdager eller overnattinger. Det 
skyldes sikkert kulturen deres.
 Men kan det tenkes at det skyldes 
at foreldrene ikke vet hva som skjer på 
bursdager i Norge, overnattingsbesøk 
eller på klassefester? 
 Når man bygger foreldre kompe tanse 
så handler det om viktige stikkord som 
kunnskap, kommunikasjon og dialog. 
 – Jeg ser det daglig i jobben min 
med flyktninger i Drammen kommune. 
Behovet er hjerteskjærende, påpeker 
Marit Bjørnstad Carlsen.

Skole og fritid
I mange kulturer er det skolen som 

tar seg av barna, og man har ikke 
det sam arbeidet mellom hjem 
og skole, som vi har i Norge. Vi 
følger barna våre på fritids-
aktiviteter og vi baker dugnads-
kake. Og dette har vi fått inn 
med mors melka. Og mye 
annen kunnskap, som vi ikke 
tenker over i hverdagen. 
Vi vet hva som kreves og 
forventes av oss.
– Minoritetskvinner har 
ikke denne kunnskapen, og 
dette er bakgrunnen for at 

vi i Drammen igangsetter 
Motherhood-kurs. Å være 

trygg i morsrollen er 
viktig, da vi mener at den 

forebygger isolasjon, 

negativ kontroll, depresjoner og gir 
generelt en bedre folkehelse, mener 
Marit Bjørnstad Carlsen.
 På kurset vil det også fokuseres 
på hvordan det er for barna å vokse 
opp i to kulturer, og det gjør at de vil 
kom munisere bedre med barna og 
ungdommene sine.
 Motherhood – mor i et nytt land er et 
pilot prosjekt som har fått 510 000 kroner 
i støtte fra ExtraStiftelsen, og skal gå ut 
2019.
 I begrunnelsen til ExtraStiftelsen 
for å finansiere prosjektet understrekes 
viktigheten av det, og at frivillige og del-
takere jobber sammen for å gjøre livet 
til framtidige generasjoner bedre og 
det er en god måte å jobbe på for å få til 
endring.
 Kommunalminister Jan Tore Sanner 
har uttalt at han ønsker foreldre-
opplæring i introduksjonsprogrammet, 
så pilotprosjektet i Drammen bare 
understreker at Sanitetskvinnenes 
fortsatt ligger foran når det gjelder å 
dekke behov og etablere tilbud.
 – Dette er et tilbud det er behov, og vi 
ønsker å utvikle egne Motherhood-kurs, 
som senere kan implementeres nasjonalt 
etter 2019, sier Marit Bjørnstad Carlsen.
 To av de frivillige fra Språkvenn-
gruppa, Abir Mohammed Sayed og 
Asmaa Krenbeh, er allerede i gang 
med å gå på ICDP-program for å få den 
kompetansen som er nødvendig for å 
holde Motherhood-kurs.
 ICDP er et internasjonalt anerkjent 
utviklingsprogram rettet mot barn, og er 
oversatt til 17 språk.
 – Minoritetskvinner har masse 
res  surser. De kommer hit og er leger, 
advokater og lærere. Vi er alle tjent med 
at de får utnyttet sitt fulle potensiale,  
sier Marit Bjørnstad Carlsen, bestemt.

ABIR MOHAMMED SAED og Asmaa Krenbeh går på kurs for å starte 
Motherhood-gruppe i Drammen sanitetsforening. Her sammen med Marit 

Bjørnstad Carlsen, leder av foreningens Språkvenngruppe.

– Når du ikke kjenner til kulturen i det landet 
du kommer til vet du ikke hva som er riktig 
å gjøre når barnet ditt får trassanfall foran 
godtehylla i butikken, sier Asmaa Krenbeh.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

i fremmed land
Om å være mor

Sammen med Abir Mohammed Saed i 
Drammen sanitetsforening går hun nå på 
kurs for å lære å holde Motherhood-kurs.
For å gå tilbake til barnet som får trass-
anfall foran smågodtet: Ingen mødre 
i Norge ville reagert hvis mor bar ut 
barnet, eller overså skrikingen, og fort-
satte handleturen
 – Dette vet du ikke når du kommer 
fra en annen kultur. Du er redd for at 

noen i verste fall tar og ringer barne-
vernet. Derfor har jeg meldt meg på 
Motherhood-kurs, slik at jeg kan være 
med på å styrke minoritetskvinner i 
foreldrerollen. Det er ikke lett å være 
mor i et nytt land, understreker Krenbeh.

Foreldre-kompetanse
Motherhood er rett og slett et foreldre-
veiledningskurs for minoritetskvinner 
som lærer dem å være foreldre og mor i 
et nytt lang og en fremmed kultur. 
 – Mangelen på kunnskap og forstå-
else, skaper uro og usikkerhet. Noe 
som igjen skaper feil maktbalanse i en 
familie. Familien møter andre tradi-
sjoner og andre skikker. Man skal drifte 
to kulturer inn mot det norske systemet. 
Og jeg synes at samfunnet trenger å 
se at dette er flotte damer som drifter 
familiene sine på en god måte, og de 

INKLUDERING
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Norge og har viktig erfaringskompetanse, 
sa Severinsen.

Målet for prosjektet er:
• å styrke og tilrettelegge for likeverdig 

og individuell svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorg for sårbare kvinner 
med minoritetsbakgrunn

• at gravide og fødende minoritets-
kvinner skal oppleve trygghet og tillit  
i møte med fødselsomsorgen

• øke kvinnenes kunnskap om det 
norske helsevesenet, ved å skape tillit 
og redusere barrierene for å spørre 
om hjelp/støtte videre i barsel- og 
småbarnsfasen

Kurs
Det har blitt arrangert kurs for de som 
ønsker å bli doulaer ved doulaskolen og 
doulaforeningen lenge. De som ønsker å 
ha med en doula i fødsel må ofte betale 
en del. Dette prosjektet med flerkulturell 
doula er prosjektfinansiert ved sam-

flerkulturell doula
For at minoritetskvinner skal få oppleve 
mirakelets øyeblikk i samme trygge 
rammer, som norske kvinner utdannes 
det nå doulaer, som skal sørge for at 
minoritetskvinner får en trygg fødsel på 
sitt eget morsmål.
 Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål 
sykehus, har man utdannet landets første 
flerkulturelle doulaer. Doula er gresk og 
betyr kvinner som tjener.
 Prosjektet er blant annet finansiert av 
Sanitetskvinnene via ExtraStiftelsen.

Kunnskap og omsorg
– En flerkulturell doula er en tospråklig 
kvinne som har erfaring fra to kulturer,  
og som kan dele av sin erfaring. Hun skal  
styrke og gi trygghet til den fødende kvin nen,  
og til barnets far. Videre skal doualen være 
tilstede og dele sine prakt iske kunnskaper. 
Doulaene blir også vei visere inn i det 
norske helsevesenet, opp lyste prosjekt-
leder Marit Severinsen i sitt fore drag om 
doula-prosjektet under integrerings-
samlingen på Garder moen. Severinsen er 
selv utdan net jord mor, og har jobbet for 
Leger Uten Grenser i flykt ning leirer blant 
annet i Sudan og på grensa til Afghanistan.
 Doualen tilbys til nyankomne gravide 
kvinner som enten snakker arabisk, 
tigrinja ( Eritrea) eller somali. 

Erfaringskompetanse
– Minoritetskvinner har forskjellige 
erfaringer med helsevesenet. Noen har 
erfart at det koster penger, de pårørende 
må ha med seg mat og ta med medisinsk 
utstyr selv, sånn som bandasjer og 
lignende, sa Severinsen.
 Hun påpekte at en flerkulturell doula 
ikke er en tolk, og at de nødvendigvis ikke 
har fått mye skolegang.
 – Men kanskje de har født syv barn i 

DET ER VIKTIG å ha kontakt med frivillige 
organisasjoner, sier prosjektleder Marit Severinsen.

HER ER LANDETS FØRSTE DOULAER: Hidat Haile Araya, Hayat El Yamani, Laila Melioui, Nour Al Houda Thay Thay, Zaineb Mohamud Abdillahi, Haifa Dahir Hassan, 
Fardowsa Abshir Hassan, Hanna Mogos. Fra venstre foran: Saynab Mohammed Ali, Afrah Talal Ahmad, Aster Ogubaldet.

handlings  midler med Oslo kom  mune.  
I desember fikk prosjektet også innvilget 
økonomisk støtte fra Extrastiftelsen med 
Sanitetskvinnene som søkerorganisasjon.
 De flerkulturelle doulaene får betalt 
per oppdrag - per fødekvinne, og lønnes 
som ufaglærte pleiemedhjelper.
 Siden en fødsel kan vare i 20 timer, 
har man også en doula i reserve som 
også er i beredskap i en viss periode før 
og etter fødsel.
 
Viktig ressurs
Bakgrunnen for prosjektet var at man 
ønsket å kunne tilby likeverdige og til -
rette   lagte helse tjenester under svanger -
skap, fødsel og barsels tid for enkelte 
minoritets kvinner. Å styrke ny an komne 
kvinner med et lite sosialt nett  verk under 
graviditet, under fødsel og en kort tid etter 
fødsel og redusere uønskede hendelser 
vil også være et godt fore bygg ende og 
helsefremmende tiltak.
 – Dette er også integrering på sitt 

Tenk å føde barnet 
ditt i et fremmed 
land der ingen på 
fødestua snakker 
språket ditt? Eller 
kjenner kulturen din, 
religionen din eller 
landet ditt.

beste, da prosjektet gir tilbud til kvinner 
som kan ha det vanskelig med å komme 
inn på arbeids markedet. Denne kompe-
tansen har Sverige hatt lenge, nå er vi 
endelig i gang i Norge! Doulaene utgjør 
en fantastisk ressurs i sitt miljø, påpeker 
Severinsen.
 Hennes ønske er at dette skal bli et 
prosjekt som kan bli nasjonalt, og det 
søkes midler til oppstart av doulaer i de 
største byene.

INKLUDERING
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– Integrering har stått på Sanitetskvinnenes 
dagsorden siden 2007, og vi har nesten 
siden oppstarten hatt en intensjonsavtale 
med IMDi, sier seniorrådgiver integrering 
Anniken Schwamborn.

Hun legger til at dette har gitt en god 
ramme til N.K.S. sitt arbeid. 
 I 2016 ble Språkvenn lansert som 
basis aktivitet. Selv om navnet er nytt, er 
både intensjonen og aktivitetene gamle. 
 – Vi vil at minoritetskvinner i lokal-
samfunn over hele Norge blir inkludert 
og får bidra i sine lokalforeninger. Å se på 
kvinner som er nye i landet som ressurser 
bidrar til reell integrering, samtidig som 

det gir vekst og ny giv til lokalforeninger, 
sier Schwamborn.
 Sanitetskvinnene lokalt og sentralt 
har hele tiden satt fokus på nettverks-
bygging og språkpraksis, og over hele 
Norge driver vi med fysisk aktivitet, 
språkkafeer, håndarbeidsgrupper og 
matlaging. Og 75 foreninger har enten 
Språkvenn eller en annen aktivitet som 
er rettet mot minoritetskvinner.

 – For fremtidens integreringsarbeid i 
Sanitetskvinnene ønsker vi å satse enda 
mer på nettopp inkludering i tillegg til 
kvinnehelse. Likeverdige helsetjenester 
handler ikke bare om kjønnsforskjeller, 
men også om forskjellen mellom kvinner 
i majoritets- og minoritetsbefolkningen. 
Her kan og bør Sanitetskvinnene spille 
en rolle, understreker seniorrådgiver 
Anniken Schwamborn.
 Dette er arbeidet er viktig da vi vet at 
innvandrerkvinner bruker lengre tid på å 
bli integrert enn menn. Mye kan gjøres ved 
å opprette møteplasser der man snakker 
norsk. Språktrening gir også adgang til 
yrkes livet. Sosialt samvær fore bygger 
ensomhet, bidrar til nettverk og mestring 
og styrker både fysisk og psykisk helse.

Minoritetskvinner har:
• Senere integrering enn menn
• En nøkkelrolle i familien
• Mangler et norsk kvinnenettverk
• For få arenaer til å praktisere norsk
• Dårligere helse enn etniske norske 

kvinner og minoritetsmenn

Sanitetskvinnene ønsker å utvide kvinne-
fellesskapet! Lokale sanitets foreninger 
etablerer lokale møte plasser mellom 
norske kvinner og minoritets kvinner for 
samtale, felles opplevelser og aktiv i teter 
som matlaging, sying og besøk i svømme-
hall. Sanitetskvinnene legger vekt på 
språk trening og tar opp aktuelle temaer.
 Med 41 500 medlemmer fordelt på 
650 lokalforeninger over hele landet er 
Norske Kvinners Sanitetsforening klare 
for å møte minoritetskvinnene der de 
lever og bor. Sanitetskvinnene tilbyr en 
møteplass for kvinner som gir trygghet 
og fellesskap i lokalmiljøet. Det å delta i 
en organisasjon eller forening er en god 
måte å bli integrert på, og er en viktig 
arena for å delta i samfunnslivet

og barna har heller ikke mulighet til å delta 
på dugnader som eksempelvis er salg av 
do-papir. De har ingen steder å oppbevare 
varene, og ofte har mor eller foreldrene ikke 
bil som gjør at de kan kjøre barna rundt. 
Uten transport er det ikke så mange andre å 
selge til, enn de i borettslaget, sier Skavlan.

Idrett
Organisert idrett koser også skjorta.
 – Å spille fotball koster fort 5 000 
kroner i året. Det er spillerlisenser, 
trenings  kontingenter og fotballsko og 
treningstøy, som blir utslitt. Ja, det finnes 
brukte sko og treningstøy, men jeg mener 
at dette er barn som hvert fall på en arena 
kan få lov til å ha noe som er nytt. Slitte 
og brukte ting har de hver dag ellers, 
fremholder Skavlan.
 Videre er det Danacup og andre cuper 
som koster penger, og innebærer at for-
eldrene ikke har muligheter til å bli med.
 – Når du ikke har råd til å delta, blir 
du stående utenfor det som også er 
viktige sosiale læring-og utviklings-
arenaer, påpeker hun.

Pc og nettbrett
På denne tiden av året handler mange av 
søknadene også om penger til vintersko, 

FAG KONSULENT Cecilia Skavlan understreker 
at takket være samarbeidet med Danske Egmont 
gjør at man får gjort en forskjell for barn i 
lavinntektsfamilier.

til 580 trengende barn
Takket være samarbeidet med danske Egmont sin Håndsrækning har 
barn og unge fått penger slik at de kan dra på klassetur, ha varme klær 
til vinteren eller få en PC som gjør at de får gjort skolearbeidet sitt.

-Det er hjerteskjærende å lese søknad ene, 
så det er helt fantastisk at vi takket være 
danske Egmont kan gjør noe for barn som 
bor i lavinntektsfamilier, sier fag konsulent 
Cecilia Skavlan i N.K.S. Sam arbeidet med 
Egmont startet i 2014 og i fjor ble sam-
arbeidsavtalen forlenget til 2021.

101 000 barn
I følge tall fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) var det i 2016 hele 101 000 barn 
som vokste opp i lavinntektsfamilier. 
Det tilsvarer 10.3% av alle barn i Norge i 
alderen fra 0-18 år.
 – Vi vet at 49 % er barn som lever med 
enslige forsørgere. 54.4% er igjen barn i 
innvandrerhusholdninger med lav inntekt. 
I hovedsak kommer de fra Afria, Asia, 
Latin-Amerika og europiske land som er 
utenfor EU/EFTA, opplyser Skavlan.

Skoleturer
– Vi mottar mange søknader som handler 
om å få penger til klassetur. Skolen har 
ikke råd, eller lov til å arrangere klasse-
turer, slik at dette nå skjer i regi av FAU 
– foreldrearbeidsutvalget. Det er populært 
med tematurer til utlandet, og slike turer 
koster ofte mellom 6 000 -7 000 kroner. 
Mange familier har ikke økonomi til dette, 

regntøy, ullundertøy, parkdresser og 
dynejakker. 
 – Mange trenger penger til dataustyr, 
som PC eller nettbrett, til lekser og 
lærings  apper. I dag lever jo unge en 
del av livet sitt på sosiale medier, og da 
trenger de det utstyret som gjør at de 
også kan være med, opplyser Skavlan.
Alderen på barna det i hovedsak søkes 
støtte til er mellom 10 – 14 år. 
 – Men vi har også ungdommer i videre -
gående, der studielånet ikke strekker til, 
og de har ingen familie å lene seg på, sier 
fag konsulent Cecilia Skavlan. En Hånds-
rækning er for barn og unge i alderen fra 
ett til 18 år.

Integrering er

viktig kvinnehelse
Har delt ut 2,3 millioner kroner

BARN OG UNGEINKLUDERING
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Derfor har hun fra Sanitetskvinnene fått 
midler til et tre-årig post-doc studie der 
målet er å skaffe ny kunnskap om disse 
kvinnene, som er en veldig sårbare gruppe.

En «ukjent» gruppe
 – Grunnen er at dette er en pasient-
gruppe vi vet veldig lite om. Når vi vet lite 
om dem så vet vi heller ikke hvordan vi 
skal gi de gode helsetjenester. Dette er 
en sårbar gruppe kvinner som ikke har 
tilgang på vanlige helsetjenester, så sant 
det ikke er akutt-tilfeller, sier Voldner.
 Nanna Volder har bidratt frivillig som 
jordmor på Helsesenter for papirløse 
migranter. Senteret drives av Oslo Røde 
Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Og 
det er gratis. Her tilbys vanlig helsehjelp 
der en blant annet kan møte lege, syke-
pleier, jordmødre eller psykolog. Hit kan 
du komme med alle helsemessige plager 
og spørsmål, uavhengig av din juridiske 
status, og så lenge du er i Norge. Folk 
kommer etter drop-in-prinsippet.

Menneskerettighet
Fagfolkene som bidrar her gjør det som 
frivillige fordi de mener at det å få helse-
hjelp er en grunnleggende menneske-
rettighet.
 Helsesenteret ligger på en hemmelig 
adresse. 
 – Her har jeg jobbet som frivillig 
helse arbeider siden det ble åpnet i 2009. 
Jeg opplevde av det kom gravide kvinner 
som kom for å bli undersøkt. Etter 
under søk elsen ble de henvist videre til 
en helse stasjon for videre oppfølging i 
svangerskapet. Dette for å gi dem bedre 
kontinuitet og mulighet til å bli kjent med 
helsestasjonen slik at de kan fortsette å 
gå der når barnet er født.

Førsteamanuensis 
og jordmor, Nanna 
Voldner, vil ha svar 

på hvordan papirløse 
kvinner opplever det 
norske helsevesenet, 

i forbindelse med 
svangerskap og fødsel.

FOTO: JANNECKE LØNNE CHRISTIANSEN 

 Og jeg så de ikke igjen, og vet ikke 
hva som skjedde med dem, eller hvordan 
det gikk med dem videre i svangerskapet 
eller i fødselen, opplyser Voldner.

Kvinner i fertil alder
Ingen vet hvor mange papirløse men-
nesker det er i Norge i dag.
 – Dette er mennesker som har 
fått endelig avslag på søknad om asyl 
i Norge, men som av ulike årsaker 
forsetter å være. Noen har blitt igjen 
etter at gyldig visum har løpt ut, og noen 
har aldri registrert seg hos myndighetene
 Da hun startet på senteret i 2009 så vi 
mange afghanske unge menn. Men nå er 
det også mange kvinner som kommer til 
Helsesenteret, og kvinnene er primært 
i fertil alder. De kommer i hovedsak fra 
Eritrea, Mongolia og Somalia. Det er 
også besøk av en del Rom-kvinner. De 
kommer fra et land innen EØS, men har 
ikke forsik ringer som gjør at de har krav 
på gratis helse hjelp i Norge.
 Det finnes i dag ingen sikre tall på 
hvor mange papirløse mennesker det for 
tiden oppholder seg her til lands.
 – I 2009 opererte Statistisk 
sentralbyrå (SSB) med et tall på mellom 
20 000 til 30 000 papirløse personer. Det 
er sikkert ikke færre nå siden vi har fått 
en strengere asylpolitikk. Samtidig som 
myndighetene sender ut ganske mange
sier jordmora.

Dybdeintervjuer
I sitt studie har hun lagt opp til å gjen-
nom føre mellom 30 og 50 intervjuer. 
Intervjuene skal foretas under svanger-
skapet og etter fødselen.
 – Det kan bli en utfordring siden det er 
kvinner som har høy mobilitet og som også 

ofte skifter mobiltelefonnummer. Men jeg 
har god kontakt med noen helsestasjoner 
som kan bistå meg, sier Voldner.
 Hun vil blant annet vite hvordan 
kvinner har opplevd svangerskapet, og 
hvordan de ser på det å skulle oppdra 
barn uten å ha oppholdstillatelse. 
 Kvinnene vil også bli spurt om 
eventuelle utfordringer i svangerskapet 
og hvordan de ser på egen helse.
 – Kvinnene bestemmer selv hvilke 
spørsmål de vil svare på, sier Voldner.
Når alle intervjuene er foretatt og svarene 
er analysert vil dette gi helt ny kunnskap 
om en gruppe kvinner som man i dag 
ikke vet noe om, knyttet opp til hvordan 
de opplever å være gravide og føde på et 
norsk sykehus. Da kan man få kunnskap 
om hva slags helsetjeneste og oppfølging 
de faktisk har behov for.

Gravide avvises
Også er det ikke slik at papirløse kvinner 
ikke får føde på norske sykehus, men de 
får også regningen. Fødsel er mer enn 
svangerskapet. Kvinnene trenger også 
oppfølging før, og etter. 
 – Det er jo ønskelig at gravide kvinner 
bruker lokale helsestasjoner, der er det 
jordmødre som kan følge opp dem og 
barna. Det er viktig at kvinnene etablerer 
et tillitsforhold til helsestasjonen, for 
det er også hit de må gå for spedbarns-
kontroll og vaksinasjoner. Vi vet at det 
er helsestasjoner som avviser gravide 
kvinner når de kommer på døra. Men vi 
har også navn på helsestasjoner som vi vet 
hjelper alle, slik at vi sender kvinnene til 
disse når de blir avvist, sier Nanna Voldner.

i et fremm ed land
Papirløs og gravid

FORSKNING
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Alle trenger en heiagjeng. Og er 
det noen i din husstand som har 
lyst til heie, men som synes at 
støttemedlemskap koster litt mye , 
lanseres det en ny medlemskategori 
fra nyttår. Prisen er 100 kroner. Dette 
ble vedtatt på Landsmøte i september.
 – For meg som er så brennende 
opptatt av å få flere medlemmer med 
oss for å styrke organisasjonen, er 
jeg så glad for at vi nå har fått en ny 
medlemskategori. Den gir hver og en 
av oss nye muligheter når det gjelder 
å få flere medlemmer med oss på 
«heialaget», sier organisasjons leder 
Ellen-Sofie Egeland.

Nesten magisk
Nå kan du verve alle som bor i din 
hus stand, og så lenge de bor under 
samme tak som et hovedmedlem, 
er prisen for å heie på Kløver`n kun 
100 kroner for hele neste år. Og det 
er bare å melde inn med en gang. 
Alle  medlemmer som blir meldt i 
desember blir auto matisk medlem mer 
for 2019.
 Medlemmet har ingen demokrat-
iske rettigheter i form, men heller 
ingen plikter. Ønsker man å bidra med 
et par frivillige hender, er det selv-
følgelig kjær komment, men dette er 
noe husstandsmedlemmet velger selv.

- Hva betyr det for Sanitetskvinnene at det 
nå skal verves husstands medlem til en pris 
av 100 kroner.

– Det betyr veldig mye, og dette er viktige 
medlemmer da de gjennom medlem-
skapet støtter driften av den lokale 
sanitets foreningen og deres aktivi teter. 
Og gjennom dette er du som hus-
stands medlem med på å bygge trygge 
lokalsamfunn. Å ha et lokalmiljø som det 
er godt å være en del av, lager ikke seg 
selv. Disse blir til gjennom frivilligheten. 
Nå kan alle gjøre en for skjell for en 
hundrelapp, sier Egeland.
 

En sterk stemme
N.K.S. har i over 122 år vært en høy og 
tydelig stemme i samfunnsdebatten.
 – Med over 41 000 medlemmer har 
vi en sterk stemme overfor politikere 
og beslutningstakere. Denne stemmen 
bruker vi også til å snakke på vegne av 
sårbare grupper som ikke selv har noen 
stemme. Med flere på laget så sikrer 
man at N.K.S: også i fremtiden er en 
organisasjon som kan sette dagsorden 
innen viktige saker. Vi har alltid stått på 
de svakeste side. Et hustandsmedlem er 
også en stemme til de som trenger en 
sterk kvinneorganisasjon, fremholder 
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.

Gled deg! Nå kan du 
verve et medlem for 
en hundrings.

Alle kan bli med

HEIDI BJØRNSETH, 39 år 
–Jeg vil utfordre mannen min til å bli 
husstandsmedlem. Hos oss er alle 
velkomne, også menn. Dess større vi er, 
dess mer kan vi påvirke. 

VILMA KARIN ANDERSEN, 70 år
-Jeg har vært aktiv i saniteten siden jeg 
var 19 år og tenker at arbeidet også bør 
støttes av menn. Jeg kommer til å spørre 
mannen min, 100 kroner for husstands-
medlemskap er «en rimelig peng». Jeg 
håper alle andre sanitetskvinner også 
får med seg mennene. Og det er enkelt – 
innmeldingen er bare en sms unna! 

ANJA H. HELLAND, 39 år, (2.nestleder)
–Jeg vil melde inn alle mine tre barn slik 
at de får tilhørighet til saniteten og lærer 
enda mer om de gode verdiene vi står for. 

Vi er med – er du?

Så lett melder du inn ditt husstandsmedlem 
Derfor har vi lagt opp til tre alternativer, og du velger den måten du synes er lettest.

Du kan gjøre det via mobilen.  
Da sender du en SMS Kodeord: NKS til 27222

Eller du kan benytte kupongen som følger med i bladet – porto har vi allerede betalt for deg

Lyst til å gjøre det med direkte kontakt?
Ring oss på telefon: 995 02 795
Eller send rett og slett en mail til medlemsservice@sanitetskvinnene.no

!

FRIVILLIGHET
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I DEBATT-PANELET satt: Grunde Almeland (V), Karin Andersen (Sv) Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) og Kari 
Kjønås (Frp). Kjønes sa at hun er glad for at man nå har satt kjønnslemlestelse på dagsorden, og at det også 
gjøres av innvandrerkvinnene selv.

Setter kjønnslemlestelse

Bjørnebekk-Waagen har utfordret helse -
ministeren til å svare på følgende spørs-
mål: «Hva gjør helseministeren for å følge 
opp tiltak nr. 25 i handlingsplanen og at 
sikre kvinner utsatt for kjønns lem lestelse 
får et helhetlig godt helse tilbud?»

Opptil 8 000 er i faresonen
Tall fra NKVTS (2014) anslår at rundt 
17 000 jenter og kvinner i Norge er blitt 
kjønnslemlestet, og at mellom 3 000 og  
8 000 er i faresonen for å bli det.
 Kjønnslemlestelse kan føre til store 
skader og senvirkninger, både fysiske og 
psykiske. Norge har handlingsplan mot 
kjønnslemlestelse; Retten til å bestemme 
over eget liv. Handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønns-
lemlestelse (2017-2020).
 – Som en av de 17 000 mener jeg at 
det mangler kunnskap og forståelse. 
Omskjæring handler ikke om at jeg hadde 
en ondskapsfull mor, sa Maimuna Sey (35).

Etterlyste hjelp
Hun mener at man har lett for å møte 
kjønnslemlestelse med straff og 
stigmatisering. Ikke hjelp og rådgivning.
 – Mye av kjønnslemlestelses-
debatten i Norge handler om forbud 
og kriminalisering. Den handler  om 
stigmatisering og stakkarsliggjøring. Den 
handler om manglende kulturforståelse 
og kunnskap. Men hva vet vi om 
menneskene bak disse tallene? Hva er 
det i min kultur som gjør at jeg er blitt 
kjønnslemlestet? Vi trenger et helsevesen 
som besitter kunn skap og for ståelse. 
Vi trenger en helsepolitisk debatt om 
kjønnslemlesting som ikke handler om 
offer. Vi trenger helsetjenester som gjør 
at vi ikke må reise til Sverige for å få 
rekonstruert ny klitoris, og vi må få tilbud 
om traumebehandling, sa Sey.

Norge henger etter
Kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og 
straffbart i Norge. Praksisen strider mot 
grunnleggende menneskerettigheter, 
og mot FNs kvinnekonvensjon og barne -
konvensjon, artikkel 24.
 I Sverige får kvinnene tilbud som 
rekonstruksjon av klitoris og åpning etter 
gjensying. 
 Videre tilbys åpnende operasjoner 
i kombinasjon med rådgiving, psykisk 
oppfølging og traumebehandling. N.K.S. 
mener at det er viktig at vi får disse 
tilbudene også her i Norge. 
 Den omtalte handlingsplanen om-
handler flere tiltak, og nr. 25 i planen er  
å forsterke og videreutvikle behandlings-
tilbudet basert på ny kunnskap.

på politikernes dagsorden

På bakgrunn av 
Sanitetskvinnens 
debatt om kjønns-
lemlestelse, har 
Elise Bjørnebekk-
Waagen (Ap) tatt 
opp manglende 
behandlings tilbud for 
omskårede kvinner 
med helseminister 
Bent Høie (H).

SAMFUNN
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 SMS: REMITAL 24 til 2210   
  vanlig mobiltakst

 RING: 37 08 13 00
  hverdager kl 8-16 

 WEB: wellvita.no

Bestill Remital til halv pris
Remital kan prøves på 
leveringsservice til halv 
pris for første pakke. 

Nå kun kr 169,- 
2 måneders forbruk

Du kan få hjelp til bedre hukommelse og 
konsentrasjon med naturproduktet Remital, 
som inneholder uttrekk fra planten bacopa 
monnieri og ginseng.

Bacopa monnieri bidrar til å 
opprettholde en god kognitiv 
funksjon og til å bedre aldersre-
laterte hukommelsesproblemer.

Ginseng fremmer årvåkenhet, 
oppmerksomhet og 
mental klarhet. 

Hva har du 
gjort med håret 

ditt... det ser  
så � ott ut?

Les mer om de 
bioaktive sto� ene 
på wellvita.no

ANNONSE

Kristina er regnskapsansvarlig 
og liker godt å ha det travelt 

på jobb. Hun er det man o� e etter-
spør i jobbannonser: ”En blekk-
sprut med overblikk og kontroll”. 
 Av samme grunn ble det et 
stort problem for den energiske 
kvinnen da hun opplevde at det 
begynte å skorte på den vante ar-
beidse� ektiviteten og kontrollen. 

Bråstupte
− Jeg følte at konsentrasjon og 
energinivået mitt bråstupte. Fra 
et normalt energinivå på 100 % 
raste det helt ned til 40 %, forteller 
systematikeren i prosentregning. 

Hun innså at hun hadde proble-
mer med å konsentrere seg om 
selv de enkleste oppgavene.
 − Jeg har jo alltid vært nøye 
med å spise sunt og få nok søvn, 
og går daglige skogsturer og gjer-
ne i � ellet i helgen. Men selv om 
det var som det pleide, hadde jeg 
likevel problemer med lav energi 
og dårlig konsentrasjon.

Bedring etter én uke
Kristina � kk høre at konsentra-
sjon og hukommelse kunne henge 
sammen med dårlig blodomløp. 
Hun bestemte seg for å prøve pro-
duktet Remital. 

− Jeg hadde ikke brukt Remital 
i mer enn en uke før jeg merket 
at konsentrasjonen og energien 
begynte å komme tilbake. Energi-
nivået økte sakte men sikkert fra 
40 % til 60 %, deretter til 80 % og 
etter 4-5 uker til 100 % igjen, sier 
den tall-glade regnsskapskvinnen 
fra Aust-Agder.

− Livet er kommet tilbake, ut-
bryter Kristna. Nå gleder jeg 
meg til oppgavene på jobben og 
ringpermene står igjen på sine 
riktige plasser i hyllene. Jeg kan 
jobbe raskt og e� ektivt igjen, 
forteller Kristina glad.

Aktive Kristina mistet plutselig konsentrasjonen og energien i hverdagen. 
Selv enkle jobboppgaver ble utfordrende. Et tips gjorde henne oppmerksom 
på at bioaktive plantesto� er kunne hjelpe henne. Det har hun ikke angret på siden. 

”Er ikke lenger 
distré eller glemsk” 

Næringsstoffene til kroppens funk-
sjoner transporteres via blodet. 
Et velfungerende blodomløp gir 

hjernen det den trenger for å 
kunne lagre informasjon.

Hvis tilførselen av friskt blod rundt 
i kroppen reduseres, så reduseres 

også mengden av oksygen og 
næring. Det oppleves ofte som 

trøtthet og utmattelse. 

Svekket blodomløp gjør det 
vanskeligere for blodet å nå ut i 
de ytterste delene av kroppen. 
Dette kan medføre at hender og 

føtter føles kalde.

 Konsentrasjonsproblemer kan 
skyldes nedsatt blodomløp. Blodet 

har vanskeligere for å komme 
helt ut i hjernens små blodkar og 

kan medvirker til å svekke 
konsentrasjonen.

tegn på at 
blodomløpet kan 

være dårlig

4
 DÅRLIG HUKOMMELSE 

 KONSENTRASJON 

 TRØTTHET 

 KALDE HENDER/FØTTER 



SAFIA ABDI HAASE 
FØDT: 1958/1959
SIVILSTATUS: GIFT OG HAR TRE DØTRE
AKTUELL: KAMPEN MOT 
KJØNNSLEMLESTELSE

– Min far var koran-lærer. Han prøvde å stoppe mamma fra å 
omskjære meg. Kjønnslemlestelse handler ikke om religion. Dette er 
en brutal ukultur for å kontrollere kvinners liv, sier Safia Abdi Haase.

TEKST: BEATE FRAMDAL   FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN 

 Den stramme tauet gjorde at inn-
holdet i sprøyta klumpet seg sammen i 
vevet, og Safia fikk høy feber og ble inn-
lagt på sykehuset.
 – Dette gjorde at mamma ikke mente 
at omskåringen var vellykket, og jeg ble 
omskåret en gang til, sier Safia.

Tvangsgiftet
Safia kunne blitt barnebrud. Hennes 
onkel på farssiden mente at hun var en 
passende kone for hans sønn – Safias 
fetter. Siden faren var koran-lærer reiste 
han dit det var behov for ham, og hun fikk 
være med til Kenya. Faren ville ikke gifte 
henne bort til brorens sønn.
 Safias mor ville at datteren skulle 
bli gift, og i all hemmelighet hadde 
hun funnet en annen fetter. Hvis Safia 
ikke gjorde det ville moren kaste en 
forbannelse over datteren. I Somalia 
kan foreldre velsigne barna sine, men og 
forbanne dem.
 – Ekteskapet var starten på 16 år med 
vold, voldtekter og verbal mishandling. 
Jeg trodde han skulle drepe meg til slutt, 
forteller hun.

Kvelertak
Familien flyttet til Kenya, og mannen var 
mye borte på jobb, blant annet i Irak og 
Syria, i disse periodene var det fred og ro 

Safia
– frihetskjemper og livsaktivist

60-åringen er utrettelig i sin kamp mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Hun bruker sin egen historie og 
erfaringer. 

Gir seg aldri
– Det har kostet meg mye, men det er 
verdt prisen. Ingen jenter skal oppleve 
å bli utsatt for dette forferdelige 
brutale overgrepet, som heller ikke alle 
overlever, sier Safia.
 Hun påpeker at dette har ikke noe 
med muslimer å gjøre, da det står i 
skriften at det gud har skapt skal ingen 
mennesker forandre.
 – Kjønnslemlestelse skjer også i land 
der befolkingen er kristen, for eksempel 
Etiopia. En muslim skal følge Profeten og 
tenke sunni. Hva ville profeten gjort, og 
han drev ikke med kjønnslemlestelse av 
kvinner. Men når det kommer til kvinners 
underliv så gjør man slik som faraoene 
i gamle Egypt. Her ble kvinnelige slaver 
utsatt for kjønnslemlestelse slik at 
de ikke skulle blir gravide, eller virke 
fristende på faraoene, opplyser Safia.

– MIN MOR gjorde det hun gjorde i mangel på 
kunnskap, og det er derfor kunnskap og fakta er 
viktig, sier Safia, som tok et oppgjør med moren  
før hun døde.

Omskåret to ganger
Hun glemmer det aldri den dagen hun også 
skulle bli ren. Ni-åringen gledet seg til å 
kunne sitte sammen med søstrene sine.
 – Siden jeg ikke var omskåret sa de at 
jeg var uren og de ville ikke ha noe med 
meg å gjøre. En kveld kom mamma og 
sa at jeg måtte vaske meg godt nedentil, 
minnes Safia.
 Etterpå ble hun tatt med inn i et 
rom. Hun var redd og moren var redd, 
men svært bestemt på at dette skulle 
gjennomføres.
 – Jeg husker fortsatt lukten, der jeg lå 
fastbundet. Mamma holdt hodet mitt og 
sa at jeg kunne bite henne, og ga streng 
beskjed om at jeg ikke måtte skrike så 
stemmen min gikk gjennom veggene. Det 
ville bringe skam over henne. Føttene 
ble bundet fast og så begynte kvinnene å 
skave av klitoris og kjønnsleppene mine. 
Inne i mellom skvettet de på sprit for å 
holde såret rent. Alt skjedde uten noen 
form for bedøvelse. Etter omskjæringen 
ble bena og lårene mine bundet sammen. 
Slik skulle jeg ligge. Det endte med 
betennelse. Lege ble tilkalt og han satte 
en sprøyte med antibiotika, og ga beskjed 
om at lårene ikke måtte bindes sammen. 
Kvinnen tok på talkum og et klede så 
bandt de meg sammen igjen, forteller 
Safia.

INTERVJUET
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ORGANISASJONSLEDER Ellen-Sofie Egeland kunne 
den 10. november overrekke kvinnehelse forsknings-
prisen til professor Berit Schei,

Berit Schei er tildelt

Kvinnehelseforskingsprisen
– Uten Sanitetskvinnene hadde jeg ikke holdt ut i akademia, 
sa professor Berit Schei ved NTNU, St. Olav hospital, da 
hun mottok Kvinnehelseforskningsprisen 2018.

- Dere har vært min moralske støtte. Jeg 
blir alltid rørt og hjertet banker alltid litt 
ekstra når jeg ser Kløver̀ n, fremholdt hun.

Norges eneste
Schei innehar landets eneste profes sorat 
i kvinnemedisin, og er Sanitets kvinne, og 
er tildelt organisasjonens æresmerke.
 – Sanitetskvinnene har vært mine 
forbilder. Sanitetskvinnene tar vare på de 
svakeste. I motsetning til det offentlige 
er dere ute blant folk i deres lokalmiljø, 
og ser hvilke behov som bør dekkes. For 
å sitere maleren Odd Nerdrum: Den som 
alltid følger etter kommer aldri først. 
Derfor har dere klart å være aktuelle i 
over 122 år, sa professor Berit Schei.

Oppdrag for WHO
– Schei tok den første medisinske doktor-
grad om helsekonsekvenser av vold 
mot kvinner. Avhandlingen hadde den 
treffende tittelen: Trapped in painful love. 
Dette ble en drivkraft for å få opp ret tet 
voldtektsmottak ved St. Olavs Hospital, i 
København og Canada og hun hatt flere 
WHO opp drag for bl.a. traumatiserte 
kvinner i krigs situasjoner, sa organisa-
sjons  leder Ellen-Sofie Egeland da hun 
delte ut årets Kvinnehelse forskningspris 
på vegne av N.K.S.

Reagerte på behandling
Hun valgt å bli gynekolog da hun var vitne 
til den dårlig mottakelse og behandling 
av voldsofre. Det var trangen til å endre 
dette som førte til at Berit Schei ble 
gynekolog.
 Etter ett år som leder for det nyopp-
ret tede Center for Voldtægtsofre ved 
Rigshospitalet i København ble hun i 2001 
utnevnt av til å sitte i Kvinnevolds utvalget, 
som i 2003 konkluderte med NOU-
rapporten «Retten til et liv uten vold».

Kvinnehelse må få status
I uminnelige tider har kvinner blitt mis-
forstått, feiltolket og feil behandlet av 
leger. Dette skyldes både holdninger 
og mangel på kunnskap, og det faktum 
at mye medisinsk forskning har vært 
bedrevet av menn og på menn. Schei 
mener at kvinneperspektivet må inn i alt 
helsearbeid, og statusen og forståelsen 
av kvinner helse må heves.

Omfattende forskning
Merittlisten er imponerende. Senest i 
løpet av fjoråret deltok hun i den faglige 
referansegruppen for rapporten og for-
prosjektet Hva vet vi om Kvinners helse i 
regi av N.K.S. og Kilden kjønnsforskning 
(2018).

INTERVJUET

i hjemmet for Safia og de tre jentene.
 – En dag kom han hjem og spurte den 
lille jenta mi hva jeg hadde gjort. Hun var 
livredd faren og svarte ja til alt han sa, 
sier Safia.
 Mannen likte ikke svaret.
 – Han slo og tok kvelertak på meg. 
Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg gikk hjem 
til foreldrene mine og fortalte hva han nå 
hadde gjort mot meg. Jeg ble sendt på 
dør. Pappa var lei seg, men ikke mamma, 
husker hun.
 Da de kom hjem til seg selv, valgte 
hun å forsvare seg da mannen angrep 
henne.
 – Jeg slo ham med en lommelykt så 
han gikk rett i bakken og klynket som et 
barn, og så gikk jeg til politiet, fremholder 
Safia.

Voldtatt på passkontoret
Her fikk hun bli til neste dag. Politi man-
nen som kom på vakt ga Safia informa-
sjon om hvor hun kunne få hjelp, et senter 
som het Children welfare. En venninnen 
av moren bidro også med støtte og hjelp, 
og så kom dagen da hun skulle hente 
passene til seg og barna. Til slutt fikk hun 
en Talaq av en Sharia-domstol og dette er 
å betrakt om en slags separasjon.
 – Før jeg fikk passene som kunne 
bringe oss i frihet, ble jeg voldtatt av han 
som skulle utlevere passene til meg og 
jentene. Jeg ble gravid og tok abort da jeg 
kom til Norge, sier hun.

Gir seg aldri
Tårene renner nedover kinnet når hun 
forteller, og pennen min flyter ikke så lett 
over sidene i notatblokka. Fotografen er 
også preget av 60-åringens sterke historie.
 Hun sparer seg ikke, 
uansett hvor vondt det gjør. 
Om hun skal fortelle til hele 
verden om og om igjen, så er 
det hennes kall her i livet. Som 
først stopper når ingen jenter 
lengre blir omskåret, og får lov 
til å være frie til å bestemme 
over eget liv og egen kropp.
 Hun har fortalt og fortalt 

til politikere og til helsepersonell. 
Hun har bidratt til av vi har en lov mot 
kjønnslemlestelse i Norge, og jobber for 
at Somalia og skal få et lovforbud.

Fri
Hun formidler den gleden og ydmykheten 
hun har, og som hun følte, da Norge ville 
ta imot henne og døtrene. Første tiden 
bodde de på et mottak. Året er 1992.
 – En dag ringte de fra Harstad kom-
mune og sa de ville gi meg og barna et 
hjem. Når de ville levere fisk på døra,  
sa jeg at jeg ville lære å fiske selv, sier 
hun bestemt.
 Hun tok grunnskolen, men så kom 
hun ikke lenger. Ola Bremnes og kona 
mente at siden Safia sang og spilte trom-
mer kunne hun bli elev på musikk linja. 
 – Sammen med Ola var jeg med og 
arrangerte en multikulturell dag, Multi-
cultara, som i år fyller 25 år. Han har 
også satt musikk til diktet jeg har skrevet: 
Krig koffør kom du?, forteller hun.
 Videre tok hun sykepleierutdanning 
og en mastergrad i International Wel-
fare and Healt Policy ved Høgskolen i 
Oslo. Siden 2005 har hun vært ansatt 
i Stiftelsen Amathea siden 2005. Her 
jobber hun med kvinne helse, med dybde-
fokus på somaliske kvinner og FGM 
(kjønnslemlestelse).
 Hun er ferdig vandret.
 – Norge ga meg et hjem og et liv, og 
tok i mot hele meg og all min bagasje. Jeg 
vil gjerne sette spor etter meg, og jeg vil 
være en medvandrer for alle kvinner som 
trenger det, sier Safia, og legger til: 
 – Jeg kommer til å være aktivist i hele 
mitt liv, lover hun.

Viktig aktør i over 100 år
I 2016 fylte N.K.S. 100 år som forsknings-
aktør og Kvinnehelseforskningsprisen 
ble innstiftet som ett av flere tiltak for å 
synliggjøre at N.K.S. er en av de fremste 
kvinne helse forskningsaktører i Norge. 
I 2016 fikk professor og kardiolog Eva 
Gerdts prisen for sitt arbeid for kunnskap 
om kvinnehjertet og i 2017 fikk professor 
i allmennmedisin Kirsti Malterud 
prisen for sitt arbeid knyttet til hvordan 
kvinnelige pasienter med ubestemte 
plager og lidelser møtes i helsetjenesten. 

For sitt utrettelige arbeid for å bekjempe 
kjønnslemlestelse er Safia Abdi Haase 
tildelt en rekke priser:

2016 Amnestyprisen
2014 Oslo, i Norge blir hun 3. oktober 

slått til ridder av første klasse av 
St. Olavs Orden. Hun er den første 
minoritetskvinnen som er tildelt 
denne. 

2007: Forsoningsprisen for 2007, 
Blanche Major. For arbeidet mot 
Omskjæring av jenter.

2007: Topp 10 ”Årlige kåring av 
fremragende internasjonale 
rollemodeller i det norske arbeids– 
og samfunnsliv”.

2005: Africa Forum – Nordic. ”For your 
contribution to the African Society 
in Norway”

2005: Æresmedlem av Norske Kvinners 
Sanitetsforening.

2005: Unni og Jon Dørsjøs minnefond ved 
 Norske Kvinners Sanitetsforening

2002: Troms Fylkeskommunes 
 likestillingspris 2001

2001: Harstad Sparebanks kulturpris 
2000 ”for sin dyktige innsats i 
Harstads nye multikulturelle miljø 
og som krumtapp i arbeidet med 
den årlige Multicultura”

1999: Harstad: Æresambassadør

« Det har kostet meg 
mye, men det er 
verdt prisen»

 SAFIA ABDI HAASE

KVINNEHELSE
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Glemte sykdommer
Tusenvis av unge og voksne lever med 
adenomyose og endometriose. Foruten 
smerter og store blødninger risikerer de 
infertilitet. 
 Gynekolog og stipendiat Tina Tellum, 
Kvinneklinikken Oslo Universitets-
sykehus, tar for seg disse temaene i sitt 
foredrag.
 Professor Anne Marit Mengshoel, 
Institutt for helse og samfunn, UiO, stiller 
spørsmålet: ”Hva nytter for pasienter 
med fibromyalgi?”
 Under tittelen ”Misforstått som 
ingen ting – om stumme infarkter, går 
lege Andrea Milde Øhrn, Universitetet i 
Tromsø, inn på det viktig tema. Kvinner er 
ikke menn, og diagnose settes ofte etter 
de klassiske symptomene som menn har.
 Konferansen avsluttes med fore-
draget: ”Hvorfor er medisinen så mot-
standsdyktig mot spørsmål om kjønn?” 
som holdes av professor Johanne 
Sundby, Institutt for helse og samfunn, 
UiO.

kvinner «bare» lider av
Konferanse om det

Konferansen er et samarbeid mellom 
Sanitetskvinnene, Nasjonal Kompetanse-
tjeneste for kvinnehelse og Vulva-
klinikken, Oslo universitetssykehus. Den 
blir holdt i Kreftforeningens vitensenter.

Hvordan rankes kvinners helse
Professor Dag Album, Institutt for sosio-
logi og samfunnsgeografi, Universitet 
i Oslo, tar for seg temaet: Hvordan 
rangerer helsevesenet kvinners syk dom-
mer og lidelser.
 Det blir også satt fokus på vulva-
lidelser som blant annet gjør at kvinner 
ikke kan ha et godt seksualliv, eller i det 
hele tatt gjennomføre et samleie uten 
smerter, og hvilke tilbud man har i Norge 
i dag. 
 Fysioterapeut Ingrid Næss tar for 
seg hva man kan gjøre, og det blir også 
foredrag fra tverrfaglig behandlingsteam 
ved vulvateamet ved NTNU, St. Olavs 
hospital i Trondheim.

Åpnet nytt helsetilbud

for barn og unge
Under Kløveren kan barn og unge i Trøndelag med 
funksjonshemninger få trening og rehabilitering på Meråker 
kurbad, som eies av Meråker sanitetsforening.

TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL 

For anledningen har man også «pusset 
opp» navnet.
 – Vi har fortsatt Kløver`n, og har lagt 
til rehabilitering & mestring, sa daglig 
leder Steinar Volden.
 Torsdag 11. oktober kunne lederen av 

Meråker sanitetsforening klippe den røde 
snora, til nybygget på 15 millioner kroner. 
Det er byggingen av denne fløyen som 
gjorde at kurbadet fikk tilslaget i anbuds-
konkurransen til Helse Midt-Norge.
 – Nå slipper denne gruppen å reise 

-Vondt og ikke prioritert er en 
konferanse om tabubelagte og skjulte 
kvinnelidelser, sier seniorrådgiver 
Elisabeth T. Swärd i N.K.S.

PROFESSOR Johanne Sundby kommer

GYNEKOLOG og forsker, Tina Tellum, kommer for 
å snakke om de glemte sykdommene. ut av fylket, nå kan de få behandling her. 

Vi har tidligere hatt tilbud til psykisk 
funksjonshemmede ungdommer, men 
dette har kun vært et sommertilbud. 
Nå kan vi tilby dette hele året, sa daglig 
leder, Steinar Volden. 

– I SANITETEN hviler vi ikke på laurbærene, sa leder av Meråker sanitetsforening, Dagmar Slungård, som fikk æren av å klippe den røde sløyfa og 
erklære nybygget som åpnet. Her omgitt av styreleder Karsten Reitan og generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson.

FORSKNING INSTITUSJON
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" ALLE" VAR til stede under åpningen av tilbygget til Meråker Kurbad  rehabilitering & mestring,  
som nå også kan gi et tilbud til barn og unge.

HEIDRUN KRINGEN fra Hegra sanitetsforening kom med en gave i anledning åpningen. - Jeg har et barnebarn som på sikt vil ha nytte av at det 
nye tilbudet ved kurbadet, sa hun.

– SELV TRENINGSROMMET her føles hjemme koselig, sier Kim Owe Elverum, som har hatt en tøff vei tilbake 
etter en MC-ulykke i 2017. Han fullroser de ansatte på Meråker, og han synes det er flott at dette tilbudet nå 
også kommer barn og unge til gode.

TAKKET VÆRE ildsjeler som Sanitetskvinnene  
får vi til det vil her i kommunen, sa ordføreren,  
Kari Anita Furunes (H).

Tilbake til livet
Det er mange grunner til at man trenger 
å komme til et sted for å trene seg opp 
igjen. For noen er det sykdommer som 
revmatisme. For Kim Owe Elverum var 
det en meget alvorlig MC-ulykke.
 I løpet av noen sekunder mandag 31. 
juli i 2017 fikk 46-åringen fra Trondheim, 
livet totalt forandret.
 – Jeg var i en motorsykkelulykke der 
jeg fikk knust hoften, bekken og beina. 
Uten oppholdene her på Meråker kurbad, 
vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. 
Her blir du møtt av et tverrfaglig team, 
som virkelig bryr seg om deg. Bare 
måten du blir møtt på gjør noe godt, sier 
46-åringen.
 Han har bak seg to opphold på 
kurbadet til Sanitetskvinnene. Veien 
tilbake til dagliglivet når en har vært 
utsatt for en så alvorlig ulykke er lang og 
hard.
 – Jeg måtte lære å gå igjen, og har 
dessuten hatt mye angst, forteller 
Elverum.
 Det har vært mye fysisk og psykisk 
trening i rehabiliteringen etter ulykken.
 
Et godt sted å være
– Det er et intensivt opplegg fysio-
terapeutene her har, og den faglige 
kvaliteten er høy. Behandlerne her har 
fokus på at du en dag skal klare deg 
selv i hverdagen. Sosial mestring hører 
også med, og du må lære å utfordre deg 
selv. Det gjør du her i trygge og gode 
omgivelser, sier Trondheims-mannen.
 Som de fleste av institusjonene til 
Sanitetskvinnene, ligger også Meråker 
kurbad idyllisk til med utsikt over hele 
bygda.
 Under åpningen var det flere 
av brukerne som roste ansatte og 
understrekte den høye trivselsfaktoren 
som de mener kjennetegner Meråker.
 Og at kjøkkenet bruker kortreiste 
råvarer er også noe som brukerne setter 
umåtelig stor pris på.

500 kvadratmeter
Den nye fløyen består av to etasjer på 
til sammen 500 kvadratmeter. Etasjene 
inneholder åtte rom som også har plass 
til ledsager/pårørende.

 To av rommene er innredet og 
bygget med tanke på brukere som har 
multifunksjonshemninger, og som da 
krever ekstra plass av hensyn til det 
ekstra utstyret de er avhengig av.

 Meråker kurbad har også et sam arbeid 
med ”naboen” Meråker videre gå ende skole 
som har uteksaminert kjente ski stjerne-
navn. Her kan elevene komme og ha 
trenings opplegg for de unge pasientene.

INSTITUSJON
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Diabets i svangerskapet
Det siste studiet som fikk finansier ing 
gjennom årets tildelinger fra Extra-
Stiftelsen handler om svangerskaps 
diabetes og identifisering.
 Prosjektet til professor Anam Shakil 
vil komme gravide kvinner og deres 
barn til gode, da det raskt kan forbedre 
primær helsetjenestens arbeid med 
svangerskaps diabetes.
 – Svangerskapsdiabetes en av de 
vanligste svangerskapskomplikasjonene vi 
har. Så dette er meget viktig kvinne helse -
prosjekt. Dette er også et prosjekt som 
vil fremskaffe kunnskap som vi ønsker 
å kanalisere gjennom vårt ønske om en 
kvinnehelseportal på nett, påpeker hun.
 Med tildelingene til nye forsknings-
studier, og studier som er inne i sitt 2. og 
3. år, har N.K.S. bare gjen nom Extra-
Stiftelsen ti pågående forskningsløp.
 – Årets tildelinger bekrefter at vi er 
en viktig forskingsaktør innen kvinners 
helse- og livsvilkår, sier Elisabeth T. 
Swärd, seniorrådgiver Kvinnehelse og 
forskning.

ELISABETH T. SWÄRD Seniorrådgiver Kvinnehelse og forskning.

PROFESSOR Jorunn Sundgot-Borgen har et nytt og spennende forskningsprosjekt om seksuell trakassering.

Nye millioner til

viktig forskning
Årets millioner fra ExtraStiftelsen gjør det mulig å forske på 
flere tidsaktuelle og viktige temaer, som spenner fra seksuell 
trakassering til diabetes i svangerskapet.

Tildelingene 
2018
Nye studier:
Seksuell trakassering i og utenfor idrett 
730 000 kroner
Svangerskapsdiabetes og identifisering 
730 000 kroner 
Hva innebærer det å bli bedre av ME/CFS? 
730 000 kr
Langtidseffekten av brystkreftbehandling 
865 000

2. år:
Bruk av prevensjon blant somaliske kvinner  
965 000 kroner
Den verdige død  
730 000 kroner
SafeStart – farmasøytsamtale for gravide  
730 000 kroner
Stramt tungebånd hos spedbarn  
730 000 kroner

3. år:
Hvor farlig er SLS egentlig  
865 000 kroner
Sunn kroppsopplevelse et 
intervensjonsprosjekt, II  
365 000 kroner

– Alle prosjektene som vi nå har 
fått midler til har en sterk relevans 
for kvinners helse og livsvilkår, og 
problematikk og er knyttet til aktuelle 
temaer som N.K.S. har satt på dags-
orden. Også politisk. Professor, 

mulig presis måte. Prosjektet på Idretts-
høgskolen vil undersøke psykologiske 
konsekvenser av seksuell trakassering, 
om beredskaps ordninger fungerer og 
deltakernes forslag til forebyggende 
tiltak. Seksuelle trakassering er et av 
mange tema for N.K.S., som har «stopp 
vold mot kvinner, barn og unge» som 
satsnings område. Det er svært viktig for 
oss å få evidens  basert kunnskap knyttet 
til satsings området vårt. Her fylles 
kunnskaps hull, samfunns  behov både 
om omfanget av et alvorlig samfunns-
problem, men ikke minst, hva man kan se 
for seg av tiltak for å begrense det, sier 
senior rådgiver Kvinnehelse og forskning. 
Elisabeth T. Swärd.

Brukerfokus for de unge
Førsteamanuensis ph.d. Karen Synne 
Groven – Oslo Met stiller i sitt arbeid 
spørsmålet: Hva innebærer det å bli 
bedre av ME/CFS.
 – Prosjektet er brukerfokusert og det 
er de unge selv som skal fortelle om sine 
sykdoms- og bedringserfaringer. Dette 
er å tråd med dagens fokus på brukernes 
egne erfaringer for å skred der sy helse-
tjenester. Dette har stor betydning for 
helsepersonells forståelse og en bedre 
klinisk tilnærming til problematikken, 
fremholder Swärd.

Kvinnehelse
Kreftregisteret – v/ Nataliia Moshina  
skal ta for seg langtidseffekter av 
brystkreft behandling.
 Kreft har stått på Sanitetskvinnenes 
dagsorden i over 100 år. I 20 år har 
kvinner deltatt i nasjonale masse under-
søkelser mot kreft og det er viktig å få 
kunnskap om screening sine effekter. 
 – Prosjektet skal fokusere på om 
kvinner med screeningoppdaget bryst-
kreft får mer skånsom behandling og 
der med mindre uønskede sen skader av 
behand lingen enn kvinner med sympto-
matisk brystkreft, opplyser Swärd.
 

Jorunn Sundgot-Borgen, ved Norges 
Idrettshøgskole, skal se på trakassering 
i og utenfor i idretten. I lys av offentlig 
debatt om seksuell trakassering i sam-
fun net er det nå svært viktig å be lyse 
omfang og konsekvenser på en mest 

FORSKNING
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 «
Alle kvinner bør bli 
sanitetskvinner 
HELENE OTTERSEN

KLØVERDAMEN
NAVN: HELENE OTTERSEN
ALDER: 46 ÅR
FORENING:  
HØYBRÅTEN SANITETSFORENING 
MEDLEM SIDEN: 2016 

Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
– Jeg ble spurt av ett medlem, som jeg 
kjenner fra før, om jeg ville være med en 
gang eller to, for å se om det kunne være 
noe for meg. Jeg var på møter og på Strikk 
og Skravl. Ungene mine begynte da å bli 
så store at de sluttet i aktiviteter/flyttet 
hjemmefra. Det var koselig på møtene, og 
jeg traff flere kjente fra lokalmiljøet, så 
jeg ble medlem etter kort tid, og så tok jeg 
med meg min mor også. 
 
Hvilke saker er du mest engasjert i?
– Jeg ble først engasjert i russeprosjektet 
fordi sønnen min var russ året etter jeg 
meldte meg inn, og jeg er opptatt av å få 
ned antall voldtekter, både i russetiden og 
ellers. 

Hva er det største du har opplevd  
som Sanitetskvinne?
– Det å høre alle historiene fra de eldste 
medlemmene om hvordan det var da de 
startet opp foreningen i 1939 er rørende 
og inspirerende. De kvinnene fikk til mye 
med lite. Også å høre om alle som har 
gode minner fra mødre, tanter og/eller 
bestemødre som har vært sanitetskvinner 
gjennom tidene når vi er rundt omkring/
selger fastelavnsris er flott! Men det 
største jeg har opplevd var vel å bli valgt 
som leder som relativt ferskt medlem.
 
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
– Jeg var sekretær i ett år før jeg ble valgt 
til leder i februar i år.
 
Hvilke utviklingsmuligheter  
synes du organisasjonen har?
Sentralt: Det å passe på den hårfine 
balansen/skille mellom politisk 
påvirknings  muligheter og partipolitisk 
engasjement. Jeg synes det er viktig at vi 
ER partipolitisk - og livssynsnøytrale.
 Det å åpne opp for enda mer sam-
arbeid med andre foreninger/private som 
drar i samme retning som N.K.S. kan 
være med å videre utvikle organisasjonen. 
Det å skape ett VI innad i foreningen 
slik at det ikke er konkurranse mellom 
lokalforeningene – heller at alle ser oss 
alle som en  forening tror jeg er viktig om 
vi skal vokse. 
 Vi må vise at vi også kan jobbe for 
gutter og menns saker der de ikke er like-
stilt og rettferdig behandlet, slik at også 
de synes  N.K.S. kan være en forening for 
dem. 

Lokalt: Vi kan bli bedre på å finne ut 
hvordan få med personer som er i alderen 

40-60 år. Vi kan finne noen måter 
for å få med innvandrerkvinner. Vi 
kan prøve å finne mer ut av hva slags 
saker medlemmene brenner for, og 
hvem som kunne tenke seg å være 
mer ansvarlig for en basisaktivitet 
eller to. Det er også viktig å drive med 
medlemspleie – ikke bare verve nye 
medlemmer – men også ta vare på de 
medlemmene som er i foreningen synes 
jeg er viktig fremover.
 
Hva tror de er årsaken til Sanitets-
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
– Jeg tror det at de har åpnet møtene 
for unge kvinner, også de med spedbarn 
og det at de aktivt har gått inn for å få 
nybakte mødre i permisjon inn på Åpent 
hus på dagtid, har gjort at de har følt seg 
velkomne og ville bli med i foreningen. 
Det at de har åpnet opp for nye aktiviteter 
som åpen Søndagskafe + Strikk og Skravl 
for ikke-medlemmer, og det at foreningen 
har vært mer tilstede på lokale aktiviteter 
og vist seg fram har gjort at flere har fått 
øynene opp for foreningen og fått lyst 
til å være med. Også det at foreningen 
samarbeider med Velforeningen, Lions, 
støtter skolehagen og skolekorpset i nær-
miljøet gjør at vi sammen gjør nær miljøet 
vårt bedre.
 
Hvilke egenskaper  
bør en Sanitets kvinne ha?
– Omsorgsfull, inkluderende, bør være en 
god rollemodell, optimistisk og positiv. 
 
Hva er ditt beste vervetips  
og hvorfor mener du at alle  
kvinner bør bli Sanitets kvinner?
– Mitt beste vervetips er å spørre direkte 
de man tenker kunne ha lyst til å være 

SOM barneverns-
pedagog er kampen 
mot vold mot alle 
kvinner, også globalt, 
en hjertesak for Helene 
Ottersen. Her sammen 
med Ida M. Hansen, 
seniorrådgiver vold, 
N.K.S.

Ble medlem etter

strikking og skravling 
I motsetning til 

de fleste andre 
sanitetskvinner, så 
tok ukens Kløver-

dame med seg 
moren inn saniteten. 

Det pleier å være 
omvendt.

 Jeg er opptatt av god fødsel -og 
barsel omsorg for kvinner i hele landet, da 
jeg synes det er viktig at mor og barn får 
tid under/etter fødsel. 
 Og jeg er opptatt av å stoppe vold mot 
kvinner i alle aldre og fra alle nasjoner 
– denne saken har vært hjertet mitt nær 
siden jeg ble utdannet barnevernspedagog 
i 1998.
 
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder 
synes du er viktigst?
– Kvinnemedisinsk forskning synes jeg 
er det viktigste. Finne årsak, god hjelp og 
medisin til såkalte «kvinnesykdommer» 
synes jeg er meget viktig. Kampen mot 
skjønnhetstyranniet og retusjering er 
også en viktig sak, tenker jeg.
 

med. Fortelle hva foreningen driver 
med og ikke minst at det er et hyggelig 
fellesskap. Være synlig i lokalmiljøet 
tror jeg er viktig slik at ikke-medlemmer 
legger merke til foreningen.
 Alle kvinner bør bli sanitetskvinner 
fordi de jobber for mange viktige, dags-
aktuelle saker for kvinner og barn. Så bør 
alle menn i alle fall være støtte medlem-
mer eller husstandsmedlemmer for å vise 
sin sympati og engasjement i sakene våre.

Hvis det fantes et hedersfastelavnsris  
– hvilken Sanitetskvinne ville du  
gitt det til?
– Da ville jeg ha gitt det til Høybråten 
Sanitetsforening sin grunnlegger Anna 
Holen (og de andre) som startet opp vår 
forening. Hadde ikke hun gjort det, hadde 
kanskje ikke jeg og mange med meg vært 
så engasjert i foreningen på Høybråten!

FRIVILLIGHET KLØVERDAMEN
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Dette er ett av vedtakene som ble fattet 
da Sanitetskvinnene møttes til sitt 50. 
landsmøte i Tønsberg, helgen 29.-30. 
september.
 Over 400 Sanitetskvinner, bestående 
av delegater, observatører og gjester 
inntok Vestfold-byen denne helgen. 
Det var en lang og viktig saksliste som 

kvinneorganisasjon inn i de neste tre 
årene.
 Stortingspresident, og Sanitetskvinne 
Tone W. Trøen, holdt en inspirerende 
tale med likestilling som en rød tråd. 
Hun påpekte også hvor viktig det er at vi 
jobber mot skjønnhetstyranniet. Etter 
hennes tale var det klart for å starte på 
dagsorden.

Nytenkende og imponerende
Generalsekretær Grete Herlofson, som 
gikk gjennom basisaktivitetene: Kløver-
tur, Språkvenn, Dig In, Resursvenn, 
Sister hood, Omsorgs beredskap og 
Lesevenn. Et viktig strategisk punkt 
i Snu Trenden er nettopp punktet fra 
gavmildhet til aktivitet. 
 – Vi må også tørre å spørre, sier 
Herlofsen, og opplyste at det er vervet 
over 10 000 nye medlemmer, og 575 av 
foreningene har fått nye medlemmer.
Hadde vi ikke vervet, hadde N.K.S. i dag 
hatt under 30 000 medlemmer.

Ny medlems-kategori
Landsmøte behandlet innkomne forslag, 
som var knyttet til medlemskategorier. 
Fire av foreningene i Oslo sto samlet bak 
et ønske om å foreta en vedtektsendring 
under §3-4. Inn her ville de ha et punkt 
som omhandler ungdoms- og student-
medlemskap frem til 30 år. Det ble fore-

slått at disse medlemmene betaler 50% 
av kontingenten. Målet for forslaget var å 
rekruttere ynge kvinner.
 I sak nummer 6 foreslår landsstyret 
overfor landsmøte følgende kategorier: 
Hovedmedlem, støttemedlem, husstand 
og bedriftsmedlem.
 I sak nummer 7 ble det stemt over 
stør relsen på kontingenten i de over-
nevnte kategorier. Hovedmedlem og 
støtte medlem 450 kroner. Hus stands-
medlem: 100 kroner, og bedrifts-
medlems skap forandres ikke.
 Blant delegatene fra sør til nord 
var det mange forskjellige meninger 
om kontingentkategorier, og ikke minst 
størrelsen på kontingenten. Flere 
påpekte av de som i dag er støtte-
medlem mer, og ofte er de menn og at 
disse kan gå over til «kun» å bli hus-
stands medlemmer.
 Husstandsmedlemskapet fikk til slutt 
flertall.

Utsatte sammenslåing
I saken om fylkessammenslåing, lands-
møtesak 09, er også Sanitets-Norge 
et speilbilde av resten av Norge, man 
er splittet i synet. LST foreslo at saken 
tas opp til ny behandling på landsmøte 
i 2021. Forslaget, som ble spilt inn av 
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, 
ble møtt med trampeklapp.

lå foran delegat ene. Sakene, det var 
for ventet mest engasje ment rundt var 
fylkes sammenslåing og forslagene til 
nye medlems kategorier. I tillegg var 
det knyttet stor spen ning til søndagens 
valg, der hele SST var på valg. Først 
sent søndag formid dag var det klart 
hvem som skulle lede Norges største 

Landsmøte styrket demokratiet
På neste landsmøte 

i 2021 kan alle 
lokalforeninger, 
hvis de vil, stille 
med en delegat.

ORGANISASJONSLEDER Ellen-Sofie Egeland ønsker velkommen til det 50. landsmøte i N.K.S. sin historie.

3 på landsmøtet:
Hva er det beste med å være på 
landsmøte?

BENTE ILESTAD, Sem sanitetsforening: 
-Du treffer mange hyggelige og engasjerte 
sanitetskvinner. Jeg er her for å stå på stand 
for foreningen min, og mitt inntrykk er at dette 
også er en god møteplass med mye positivitet. 
Alle prater med hverandre. Dette har vært en 
fin opplevelse. Tidligere har jeg bare vært på 
fylkesårsmøter, sier Bente.

JORUNN B. GRANLI, fylkesleder i  N.K.S. Oppland  
og landsmøtedelegat: –  På lands møtet treffer du  
andre sanitets kvinner som du kan prate med, 
eller utveksle erfar inger og ha de viktige disku-
sjon ene. Når du er på lands møte gir det deg  
et innblikk i hvordan organisasjonen fungerer, 
og det er her vi former veien videre for organisa -
sjonen. I tillegg treffer jeg ansatte fra sekre tar-
iatet, og det er også hyggelig, sier Jorunn.

TRINE STEIEN, Harstad sanitetsforening, 
observatør: -Dette er mitt første landsmøte i  
N.K.S. og nå har jeg fått sett hvordan demokratiet 
i organisasjonen fungerer. Og det fungerer godt. 
Jeg har sittet i salen og hørt på alle innspillene 
som har kommet til de respektive saken. Disse 
er blitt grundig gått igjennom og vurdert og 
omformulert, og så har man stemt over dem.

ORGANISASJONSNYTT
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Vedtok husstandsmedlemskap
• Dagens hovedmedlemsskap opprett-

holdes. Hovedmedlemsskap gir fulle 
demokratiske rettigheter. 

• Støttemedlemskap videreføres og 
videreutvikles til samme pris som 
hovedmedlemsskap.

• Støttemedlemmer under 30 år betaler 
full pris.

• Husstandsmedlemskap innføres, kan 
kun tilknyttes et hovedmedlem med 
samme bostedsadresse. Gis ingen 
demokratiske rettigheter.

• Fra uke 39 reduseres prisen på hoved-
medlemsskap, støttemedlemskap 
og husstandsmedlemskap med 50% 
(gjelder kun nyinnmeldte medlemmer).

Overnevnte endringer innføres fra 
1.januar 2019. Dagens bedrifts medlem-
skap opprett holdes i sin nåvær ende form.

Marit Bjørnstad Carlsen fra Drammen tok 
ordet for gavemedlemsskapet, spesielt 
med tanke på å få med minoritets kvinner. 
Landsmøte ga lands styret fullmakt til å 
utvikle eventuelle gavemedlemskap. 
 Lands møte vedtok at prisen på hoved-
medlem og støttemedlem settes til 485 
kroner. Det betyr at prisen for hoved-
medlemsskap står stille, og så har man 
valgt å øke støttemedlemskapet.
 Den nye kategorien som heter hus-
standsmedlemskap er satt til 100 kroner.
 Bedriftsmedlemskapet på 1 500 
kroner forblir uendret.

Utsatte sammenslåing
I saken om fylkessammenslåing, lands-
møtesak 09, er også Sanitets-Norge 
et speilbilde av resten av Norge, man 
er splittet i synet. LST foreslo at saken 
tas opp til ny behandling på landsmøte 

i 2021. Forslaget, som ble spilt inn av 
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, 
ble møtt med trampeklapp.
 Det ble vedtatt ny strategisk plan for 
perioden 2018-2024 og nye vedtekter. 
Disse dokumentene har vært ute til bred 
høring i organisasjonen før landsmøtet.
  Landsmøte vedtok også følgende 
resolusjoner . Resolusjon nr. 1 En trygg 
fødsels- og barselomsorg over hele 
landet, og nr. 2 Likeverdig helsetjenester 
for menn og kvinner. Disse er lagt ut på 
www.sanitetskvinnene.no

ORGANISASJONSNYTT

Organisasjonsleder: 
Ellen-Sofie Egeland, enstemmig gjenvalgt
Alder: 55
Medlem i: Time sanitetsforening, 
Rogaland

1.nestleder: 
Anette Tinglum
Alder: 56
Medlem i: Østre Bærum sanitetsforening, 
Akershus

2.nestleder: 
Anja Hartløff Helland
Alder: 39
Medlem i: Levangers unge 
sanitetsforening, Nord-Trøndelag

Styremedlem: 
Ingunn Arntun
Alder: 52
Medlem i: Holmsnes og Sandnes 
sanitetsforening

Styremedlem: 
Anita Rokstad
Alder: 46 år
Medlem i: Kristiansund Yngre 
Sanitetsforening, Møre og Romsdal

Styremedlem: 
Marie Darell
Alder: 42
Medlem i: Hammerfest sanitetsforening, 
Finnmark 

Styremedlem: 
Lisbeth Magnussen
Alder: 64
Medlem i: Hvaler sanitetsforening,  
Østfold

Varamedlem: 
Nana Finnes
Alder: 67
Medlem i: Mandal sanitetsforening,  
Vest-Agder

Varemedlem: 
Ann Kristin Hansen
Alder: 57
Medlem i: Grasmyr sanitetsforening, 
Troms

FØLGENDE FORENINGER kunne reise hjem med 
årets priser i kofferten: Narvik unge ble årets 
forening. Prisen for årets prosjekt gikk til Sandnes 
for deres innsats for merking av retusjert reklame 
og Grasmyr var den foreningen som fikk diplom og 
pris for vervingen sin.

I ET TALKSHOW, med Kari Slaatsveen,  
Anne Marie Ottersen og filmregissør 
Iram Haq stilte vi spørsmålet: Hvordan 
påvirker film og litteratur likestillingen.

LANDSMØTE er ikke bare alvor, og flere av sanitetsforeningene i Vestfold inntok Tønsbergs gater 
med kampen mot skjønnhetstyranniet.

Nytt sentralstyre
For første gang er alle verv i sentralstyret valgt samtidig. Det nye sentralstyret består 
både av nye og gjenvalgte med lem mer. Sentral styret har fire styre møter i året, i tillegg 
deltar de i 2-3 landsstyremøter per år. Her er det nye sentralstyret 2018-2021:

NY

NY

NY

NY

NY

NY
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I BERGEN sørget Sanitetskvinner for 
å spre viktig førstehjelpskunnskap.

I DRAMMEN ble Sanitetskvinnene godt mottatt da 
de sto på stand. Her kunne alle som ville prøve å ta 
hjertekompresjon på en MiniAnna-dukke eller trykke 
på  N.K.S.-hjerte for å få føle hvor hardt en må trykke.

PÅ DETTE HJERTE kan du teste hvor hardt du må trykke for å ta en riktig hjertekompresjon. Det sier fra  
med å si pip. Disse kommer i nettbutikken på nyåret, sier Anne Solsem, fylkesleder i Nordland.

landet rundt

Sammen 
redder vi liv -Vi opplever at det 

er stor interesse for 
førstehjelprosjektet, 
der vi tar ansvar 
for de eldre, sier 
prosjekt leder for 
«Sammen redder vi  
liv» , Pernille Næss.

– 30 førstehjelpsressurser er til nå blitt 
opplært. På nyåret skal vi utdanne flere, 
så er du interessert er det bare å ta 
kontakt med meg, sier Næss.
 Førstehjelps ressursene er de som 
kan holde kurs i førstehjelp.
 – Det kan være i en lokalforening 
eller på et seniorsenter, opplyser Næss. 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
er med i den nasjonale dugnaden 
«Sammen redder vi liv». Dugnaden ble 
startet etter initiativ fra regjeringen, og 
Helsedirektoratet leder og koordinerer 
dugnaden. Foruten oss, deltar blant 
annet Røde Kors, Luftambulansen og 
Norsk Folkehjelp. Hver organisasjon 
har tatt ansvaret for sine respektive 
aldersgrupper.
 – Vi har tatt ansvaret for de eldre. 
I dag er det nesten 800 000 av landets 
befolkning som er 67 år eller aldre, og om 
få år vil det være over en million alders-
pensjonister. Hovedmålene til dugnaden 
er at flere skal overleve akutt sykdom og 
skade, og at færre skal få permanente 
ettervirkninger. Derfor må folk få mer 
informasjon om symptomer på akutt, 
alvorlig sykdom, og om når man skal 
ringe 113, og hva man selv kan gjøre.

Er dere interesserte å få vite mer,  
ta kontakt med henne på E-post: 
pernille.naess@sanitetskvinnene.no
Eller ring på: 932 19 484

Hva kan du gjøre?
Foreningen din kan bidra til å rekruttere 
flere førstehjelpsressurser. Være med på 
å spre informasjon til eldre og pårørende 
i ditt lokalmiljø.
 – Lokalt kan foreningene gjennomføre 
og gjøre det samme som ble gjort på 
gate stuntene i Bergen, Drammen og 
Trondheim. Har dere lyst så inviter gjerne 
meg eller en av de etablerte første-
hjelps ressursene til å komme på besøk, 
oppfordrer Pernille Næss.

ORGANISASJONSNYTT
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-ANGST OG DEPRESJON gjorde at jeg ble isolert.  
En dag spurte en klassevenninne om jeg ville være 
med i Saniteten, smiler Rita Mariann Karlsen  
i Åga sanitetsforening.

EN HILSEN til sanitetskvinner over hele landet fra de 163 som inntok Trondheim under regionale samlinger.

Over 350 sanitetskvinner, fordelt på Drammen, Trondheim og 
Bergen, deltok på regionale samlinger helgen 9.–11. november.

Sentrale stikkord for helgen var inkluder-
ing og synlighet. Det er sammen vi er 
sterkest.
 – Å verve handler om noe større enn 
å bare få nye medlemmer til foreningen, 
selv om det er viktig. Å verve handler 
om å bry seg, og om å skape gode 
møte  plasser der alle er velkomne, sa 
organisasjons  leder Ellen-Sofie Egeland.
 Å inkludere handler om at alle skal 

klassevenninne gjorde for henne.
 Wanda Piescu fra Trondhjem sanitets-
forening, startet på Språkvenn, og er blitt 
Sanitetskvinne.
 – For meg er sanitetsforeningen også 
mitt sikkerhetsnett i Norge. Jeg kommer 
fra Romania og har ingen familie som 
jeg kan henvende meg til hvis noe skjer, 
fortalte hun.

Synlighet
Lørdag ble det arrangert gatestunt på 
samtlige steder for å skape synlighet 

for N.K.S. sitt bidrag i den nasjonale 
førstehjelpsdugnaden: «Sammen redder 
vi liv», der vi tar ansvaret for de eldre. 
Les mer på side 37.
 I Drammen og Trondheim ble det også 
gått Kløvertur.
 Informasjon om Maiblomsten og faste -
lavn, tips og mediehåndtering og politisk 
påvirknings arbeid, sto også på dags orden. 
I tillegg til god mat, under  holdning og 
praten. Det er mye inspira sjon og påfyll en 
kan hente over en kaffe kopp.

spørsel på Facebook, fra en gammel 
klasse venninne. Hun mente at jeg måte 
bli med i Saniteten. Det har jeg ikke 
angret på. Nå kommer jeg meg ut av døra 
og treffer andre. Å være med i sanitets-
foreningen gir meg styrke til å utfordre 
meg selv. Jeg har reist hit til Trondheim 
alene, sier Rita Mariann Kristiansen fra 
Åga sanitetsforening i Nordland.
 Hun vil gjerne gjøre for andre det 

med, minoritetskvinner, innflyttere og 
andre som trenger å gjøre noe menings-
fullt i en trygg og god ramme.
 – Inkludering er å invitere andre inn 
i det du gjør, sa Benthe Lill Krigerød, fra 
Frivillighet Norge.

Fikk «nytt» liv
– Jeg har i mange år slitt med angst og 
depresjoner. En dag fikk jeg en fore-

Sammen er vi sterkest!
ORGANISASJONSNYTT
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«Abortpilla»
Abortloven feirer 40 år i år, og det er 
en jevn nedgang i aborter i Norge siden 
2008. Først og fremst i en markant 
nedgang blant kvinner under 25 år. 
 – I dag ser vi en nærmest total om-
legging i abortbehandling, fra kirurgisk 
til medikamentell abort, sier gynekolog 
Mette Løkeland, som har forsket på fore-
komsten av medikamentell abort i Norge 
mellom 1998 – 2013, og nå er overlege ved 
Abortregisteret i Folkehelse instituttet.
 Rapporten som ble lansert 28. 
september: «Når kvinner får bestemme», 
omhandler muligheter, utfordringer 
og risiko forbundet med å gi tilgang til 
medikamentell abort.
 Rapporten påpeker at kvinner må 
få bedre tilgang til og kunnskap om 
medikamentell abort.

Jevn nedgang
Angrep på kvinners reproduktive rettig-
heter inntar ulike former avhengig av 
land og kontekst, og hva motstanderne 
anser som mulig å få gjennomslag 
for. Også i Europa og Norge, knyttet 
til forslaget om reservasjons rett for 
fast leger i henvisning til abort. N.K.S. 
oppfattet regjeringens forslag som et 
angrep på kvinnens reproduktive helse-
rettigheter og en uthuling av abortloven.
 FNs kvinnekomité har ved flere 
anledninger understreket betydningen 
av kvinners rett til reproduktiv helse, og 
påpekt at manglende tilbud til kvinner til 
lovfestede helsetjenester skal anses som 
diskriminering.

N.K.S. markerte dagen sammen med 
Sex og Poltikk, Kilden kjønnsforskning.
no, Oslo Met, NORAD, Seksualpolitisk 
Nettverk for Ungdom (SNU) og Amathea. Vi 
er medarrangør på et seminar på Oslo Met 
der IPPF (International Plan ned Parent-
hood Federation) lanserte rapporten: «Når 
kvinner får bestemme»(oversatt til norsk).
 – Tilgang til seksualitetsundervisning, 
prevensjon, familieplanlegging og trygge 
og lovlige aborter er sentralt for å gi 

kvinner og jenter kontroll over egne 
kropper og liv, skriver utviklingsminister 
Nikolai Astrup i forordet til rapporten.
Han vektlegger at dette er vitalt for like-
stilling og bidrar til å minske ulikheter 
mellom fattige og rike, understreker han. 

Trygg abort – en rettighet
Tilgang til trygg abort er en fundamental 
rettighet for kvinners seksuell og 
repro duktiv helse, og er en viktig del 
av kvinners rettigheter, både i Norge 
og verden for øvrig. Reproduktiv 
helse er sentralt tema i arbeidet for 
likestilling mellom kvinner og menn og 
en stor utfordring i mange land. Abort 
er et kjerneelement i reproduktiv og 
sosial rettferdighet, hvilket har ført til 
store endringer i offentlig politikk og 
lovgivning, som senest i Irland i 2018. 

etter abortloven40 år

28. september var 
den internasjonale 
dagen for trygg og 
lovlig abort. 

– 99 PROSENT av dødsfallene som er resultat av 
utrygge aborter skjer i fattige land, sier Berit Austveg,  
lege og styreleder for Sex og Politikk, Norges 
medlem i IPPF. 

Ny rekord
for tildelinger

Sanitetskvinnene fikk utdelt ExtraExpress-
midler til hele 20 prosjekter. Til sammen 
teller dette over en halv million kroner. 
Dette er ny rekord.

Å GJØRE KVINNER trygge i vann er ett av mange av de gode prosjektene som foreningene har fått. 
Dette bildet er fra Nøtterøy sanitetsforening der de også gjør vanngymnastikk. 
(FOTO: Tulle Kamfjord, Nøtterøy sanitetsforening)

Totalt 40 søknader ble sendt inn fra 
lokal  foreningene, omsorgsberedskap, 
svømme trening for minoritets kvinner og 
psykisk helse var de tre mest populære 
temaene i høstens søknadsrunde.
 Blant prosjektene som har fått 
midler er det hovedsakelig prosjekter 
som fokuserer på svømmeopplæring for 
minoritets kvinner, sang, psykisk helse 
hos barn og unge som har fått.

Kaffebaren Hurtigruta
Holmnes og Sandnes Sanitetsforening 
med Ingeborg Mikalsen i spissen skal 
sammen med Stokmarknes sykehjem 
og pårørendeforeningen skape et sosialt 

Disse prosjektene har fått midler:
 Mandal Sanitetsforening: 

Førstehjelpskurs
 Kvam Sanitetsforening: 

Handikappbrygge ved elva Lågen
 Kvam Sanitetsforening:  

Gapahuk
 Størdal Nye Sanitetsforening:  

Psykisk helse – hos ungdom i 10.trinn.
 Lundenes Sanitetsforening:  

Hybelkurs
 Kvernevik Sanitetsforening:  

Dans og turn for barn i Kvernevik
 Lyngen Sanitetsforening: 

Ressursgruppe - utviklingshemmede
 Volda Sanitetsforening:  

Sangglede på sykehjemmet
 Holmnes og Sandnes Sanitetsforening: 

Hurtigruta – Kaffebar
 Drammen sanitetsforening  

– Sisterhood Drammen
 Brønnøysund Sanitetsforening 

– Kvinner trygge i vann  
– svømmeopplæring

 Drammen Sanitetsforening  
– Tiltak: Svømmetrening

 Drammen Sanitetsforening  
– Russedagen 2019

 Hammerfest Sanitetsforening  
– Ung i dag

 Østensjø Sanitetsforening  
– Flerkulturelt matlagningskurs

 Inderøy Sanitetsforening  
– Vanntrening og integrering hånd i hånd

 Nannestad Sanitetsforening  
– Fra flukt til grønn lukt

 Klinga Sanitetsforening (Sesam Namsos) 
– Integrering i hvert svømmetak

  N.K.S. Rauma  
– Fellesskap og frileik i mørketida

 Narvik unge sanitet – gULLbarn 
– Ulltøy til flyktningbarn

Var du blant de lokalforeningene som 
ikke fikk støtte i denne runden, gå 
igjennom søknaden en ekstra gang og 
prøv gjerne igjen på nyåret – det kan 
være verdt forsøket.

tilbud i-form av en kaffebar med originalt 
interiør fra hurtigruta på det lokale 
sykehjemmet.
 Blant beboere på sykehjemmet er 
det mange som har jobbet, reist og vært 
avhengige av hurtigruten på en eller flere 
måter. Mange eldre er demente, men 
Hurtigruta glemmer de ikke!
 Målsetning er at en kaffebar inspirert 
av interiøret på Hurtigruten, kan være 
med å fremme gamle minner og på den 
måten skape en lun og gjenkjennbar 
atmosfære som innbyr til økt trivsel og 
sosialiseringsmuligheter for beboerne 
samt deres pårørende.

ORGANISASJONSNYTT
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Ser du nærmere på julemotivet finner du 
ord og symboler på verdiene som preger 
en sanitetskvinne og de gode sakene vi 
jobber for.
 Kunstverket signert Marit Bergem 
er årets julekalenderbilde fra Norske 
Kvinners Sanitetsforening og speiler 
hennes inntrykk av organisasjonen hun 
selv ble en del av. 
 Galleriet hennes i Sandefjord rommer 
atelieret vegg i vegg, i privatboligens 
sokkeletasje. Slik kan maledama, opprin-
nelig fra Sunndalsøra, få kort vei mellom 
hjem og verksted. Ordet kunstner vil ikke 
Bergem bruke om seg selv, nei, hun er 
kun «maledama». På besøk i blåtimen 
viser levende lys i lykter og kunstverk 
veien inn til «Galleri M».

Samhold og juletradisjoner
– Etter å ha jobbet med motivet, har 
jeg blitt mer bevisst på hva N.K.S. og 
Sanitets kvinnene gjør, og har arbeidet 
med i alle årene. Jeg tenkte også på 
samhold, juletradisjoner og ønsker at 
bildet skal bli som et smykke folk ønsker 
å henge på veggen, sier Marit Bergem.

gjennom tidene. Med bildet ønsket jeg 
å gi en klapp på skuldra til de damene 
som har jobba opp gjennom alle år.Det 
er godt å se at det også kommer inn nye, 
yngre generasjoner, med grep på sosiale 
medier og nye impulser, sier Bergem.
 Hun er nå stolt medlem av Fjorden 
Sanitetsforening, og opplever stadig 
hvor mye mer organisasjonen er enn 
fastelavnsris, maiblomster og basar. 
 Vil du se flere motiver signert  
Marit Bergem finner du dem på 
www.gallerim.no

 Det ligger mye tankearbeid 
bak motivet. Det skulle treffe oss. 
Selv om julefargen rødt ikke er 
i bruk, har hun valgt kraftfulle 
farger. Hun har også lagt vekt på 
at kvinnene i bildet speiler flere 
generasjoner og kulturer.
 – Filllerya på gulvet 
forbinder jeg med noe stødig, 
jordnært, solid. Slik kjenner jeg 
også arbeidet Sanitets kvinnene 
har vist meg opp gjen nom årene.  
Nenn somt hånd arbeid, møy som melig og 
mål rettet utført gjen nom syrer Sanitets-
kvinnene. De er så solide, sier Bergem.

Budskap i bildet
Kvinner i ulike situasjoner, i flotte former 
og farger preger bildene på veggene, 
slik de også gir ekstra liv til julebildet 
fra N.K.S. Kraftfulle farger, kontrastfylt 
mot hvitt er strøket på akvarell med våt 
pensel, mens en varsom penn har løftet 
fram former og lagt ord til gavene. Ord 
som betyr noe ekstra for Sanitetskvinner
 – Jeg blir stolt på kvinners vegne 
når jeg ser på alt de har fått til opp 

Speiler Sanitetskvinnene

i julemotivet
Gyllne farger, en varm himmel gulldrysset  
av hjerter, en fillerye på gulvet og et  
gavetre omkranset av kvinner.

TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN

- JEG GJENGIR GJERNE HVERDAGSLIGE TING i bildene mine, som dette bildet, kalt «Møkkasøndag», 
sier Bergem humrende, og røper sitt skråblikk og lune humor mellom penselstrøk og penn. I motivet til 
julekalender var det identiteten til Sanitetskvinnene hun ville favne.

2018God jul!
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Eget «Kløverlag»
Ulvilla Sanitetsforening har sponset 
Vuku Gutter 12 år med nye trøyer i 
år. Dette bildet er fra Storsjøcupen 
i Østersund. Vi er både stolte 
besteforeldre og foreldre i Ulvilla 
Sanitetsforening og var selvfølgelig 
supportere for disse flotte guttene.

INNSENDT AV ELLINOR INDAHL 

Ga viktig gave
Veiledningssenterets årlige 
konferanse DU OG JEG OG RUSEN 
gikk av stabelen 18. oktober. Leder 
for Porsgrunn Sanitetsforening, 
Bente Lorentzen, holdt sammen med 
datter Jenny og venninne Birgitte et 
foredrag om å være rusmisbruker og 
pårørende som traff folk i sjela.
 Porsgrunn Sanitetsforening 
en gavesjekk på 50 000 kroner til 
Veiledningssenterets viktige arbeid. 
Det var derfor en stor glede å kunne 
overrekke Veiledningssenteret ved 
Tove Dalene Wærnes og Kjersti 
Nøklegård denne gaven, som vi vet 
kommer så godt med.
 Og takk til alle som er med 
å gjøre det mulig for Porsgrunn 
Sanitets forening å kunne gi denne 
gaven.

INNSENDT AV LEDER BENTE LORENTZEN

Fargerike fjær ga  
7 nye medlemmer

Åsgårdstrand sanitetsforening 
hadde stand på Åsgårdstrands 
dagene i år. Vi pyntet et bjerketre 
med fjær, da de fleste kjenner oss 
pga fastelavnsriset. Mange var 
innom standen og vi snakket varmt 
om sanitets foreningen vår og vervet 
syv medlemmer, vi håper også at 
flere melder seg inn i etterkant av 
profileringen. Det ble en vellykket 
helg. Så dette ønsker vi å gjenta 
hvert år i badebyen vår.

INNSENDT AV KARI BIRKELAND 
ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING

Gode hjerter
Lunner sanitetsforening, her ved 
Venke Høyby m/barnebarnet og Turid 
Ryengen serverte folk velsmakende og 
nystekte vafler på stedets kjøpesenter 
i Sanitetens uke. Dette er en fin måte å 
skape synlighet for sanitetsforeningens 
gode arbeid i nærmiljøet.

INNSENDT AV TONE KARIN SÆTHER

VI GRATULERER!
110 år
06.12 Saltdal sanitetsforening 
N.K.S. Nordland

100 år
24.01 Rauland sanitetslag 
N.K.S. Telemark 

I 2019:

110 år
24.01 Haltdalen sanitetsforening
N.K.S. Sør-Trøndelag

31.01 Dovre sanitetsforening
N.K.S. Oppland

02.02 Brønnøysund sanitetsforening
N.K.S. Nordland

100 år
01.01 Langfjordbotn sanitetsforening 
N.K.S. Finnmark

75 år
23.01 Ørjedal sanitetsforening 
N.K.S. Nordland

24.02 Larsos sanitetsforening
N.K.S. Nordland

25 år
21.01 Lundersæter sanitetsforening 
N.K.S. Hedmark

SOLVEIG ROSTØL BAKKEN, Omsorgsberedskaps-
gruppa i Oslo, sammen med justis- og beredskaps-
minister Tor Mikkel Wara og Cecilie Daae, direktør  
i DSB. 

Hun oppfordrer oss alle til å tenke på 
naboen eller andre som kan trenge litt 
ekstra hjelp når krisen rammer. 
 Det er Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo 
kommune som har lansert en kampanje 
er målet er å bedre folks egenberedskap.
 – Kampanjen fokuserer på hva 
enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom 
hvis for eksempel strømmen skulle bli 
borte i flere dager, mobilnettet slutter 
å virke, vannet er avstengt eller det blir 
vanskelig å få tak i nødvendige varer. I 
tillegg inneholder kampanjen konkret 
råd og eksempler på hvordan man kan 
klare det selv i sitt hjem i minst tre dager, 
fremholder Buhaug.

N.K.S. er med
Sanitetskvinnene, ved omsorgs bered-
skaps gruppene, er med på kampanjen.
 – Som en beredskapsorganisasjon 
er glade for at vi har fått lov til å 

forberedt?
Hvor godt er du

 Det er flere forhold som gjør at vi 
kommer med egenberedskapsråd til 
befolkningen nå. Klimaendringene har 
bidratt til mer ekstremvær som kan føre 
til bortfall av kritisk infrastruktur, som 
for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Vær beredt
Den endrede sikkerhetspolitiske 
situasjonen de siste årene har ført at 
Norge nå moderniserer totalforsvaret. 
Økt beredskap i befolkningen – altså 
hvordan hver enkelt tar vare på seg og 
sine hvis noe uforutsett skulle skje – 
er en naturlig del av arbeidet med et 
moderne totalforsvar.
 I tillegg er vi som bor i Norge – som er 
blant verdens tryggeste og mest stabile 
land – vant til at det meste stort sett 
fungerer som det skal. Det er veldig mange 
tjenester og funk sjoner vi er avhengig av 
for at vårt dag lige liv skal gå rundt uten 

store problemer. Det er faktisk en 
sårbarhet, og et argument for 

hvorfor folk bør tenke over 
hvor godt de er for beredt 

på at ”noe” kan skje.

være med i planleggingen av den store 
egen beredskapskampanjen. Det er viktig 
for oss å spre dette budskapet. Dette er 
også helt i tråd med det vi alltid har gjort; 
stilt opp i våre lokalsamfunn og for de 
som trenger det som mest, understreker 
seniorrådgiver/prosjektleder omsorgs-
beredskap i N.K.S., May Britt Buhaug.

Mer robuste
– Når samfunnet rammes av en stor 
hendelse eller krise, må hjelpen først 
ut til de som trenger det aller mest. Jo 
flere av oss som er i stand til å ta vare 
på oss selv og hjelpe de rundt oss ved 
en hendelse, jo bedre rustet står vi som 
samfunn. Sammen er vi forberedt!, 
poengterer Cecilie Daae, direktør i DSB.

-Med mer og mer vær og uvær så må vi alle 
være forberedt. Vi vil oppleve strøm brudd, 
stengte veier, ras og skred, sier senior-
rådgiver/prosjektleder omsorgs beredskap, 
May Britt Buhaug.

FRIVILLIGHET SANITETSNORGE RUNDT
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Medlemsservice – ring: 

995 02 795

Sentralbordet – ring: 

24 11 56 20

Eller skriv til oss – epost: 
medlemsservice@sanitetskvinnene.no 
info@sanitetskvinnene.no

Postadressen er: 
Kirkegata 15, 0153 Oslo

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

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

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

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

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

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

Brukernavn er: nks
Passord er: nks

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

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

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

Sanitetskvinnene har alltid vært 
nytenkende og modige.

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

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

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

Ta gjerne kontakt med oss!

Bedre hverdag med 
trening
Pasientenes fysiske form ble 
forbedret og pasientene mente selv 
at de mestret hverdagen bedre. 
Effekten holdt seg også ett år 
etter at deltakerne gjennomførte 
treningsprogrammet. 
  Det var overraskende å finne 
at lang tids effektene av kombi nert 
uthold enhetstrening og styrke tren-
ing holdt seg også etter at tren ing-
en var avsluttet. Det hadde vi ikke 
forventet, sier forsker Frøydis Haus-
mann, ved Høgskulen på Vestlandet.
 – Resultatene kommer fra en 
grup pe kreftpasienter som det er 
forsket lite på tidligere, nemlig kvin-
ner med gynekologisk kreft. Det 
vil si krefttyper som eggstokkreft, 
livmorhalskreft og livmorkreft, sier 
hun.

KILDE: FORSKNING.NO

Opplever ulikt tilbud
Nybakte mødre er mer fornøyd med 
fødeavdelingen enn med barsel opp-
holdet etterpå. Det er store for skjel-
ler i kvinnenes opplevelser på ulike 
sykehus. 
 Folkehelse instituttet har gjen-
nom  ført en lands omfattende under-
søk else blant kvinner som fødte i 
fjerde kvartal i fjor. Nesten 3400 
kvinner svarte på undersøkelsen.
 For landet som helhet svarer 
mer enn tre av fire av kvinnene at de 
i stor grad eller i svært stor grad er 
fornøyd med tilbudet de fikk.
 Tendensen er at kvinner har mer 
positive erfaringer fra selve føde-
avdelingen enn fra barseloppholdet 
etter på, sier seniorforsker Ingeborg 
Strøms eng Sjetne i Folkehelse-
instituttet.

KILDE: FORSKNING.NO

Vaksine mot kreft og 
influensa
Forskere ved UiO har designet en 
DNA-vaksine som programmerer 
kroppens egne celler til å mobilisere 
immunforsvaret. Vaksinen kan 
brukes mot både kreft og influensa.

 Selv om det jobbes iherdig over 
hele verden, fins det fortsatt ingen 
effektive vaksiner mot alvorlige 
infeksjonssykdommer som HIV, 
malaria og tuberkulose. Disse 
sykdommene dreper flere millioner 
hvert år.
 Derimot finnes det vaksiner mot 
mange andre infeksjonssykdommer, 
men de fungerer ikke  alltid som 
de skal. Ettersom arvestoffet til 
influensaviruset stadig endrer seg, 
fungerer ikke årets vaksiner mot 
neste års influensa.
 – For å holde tritt med 
disse endringene, er det hvert 
eneste år nødvendig med nye 
influensavaksiner, påpeker professor 
Bjarne Bogen på Institutt for klinisk 
medisin ved Universitetet i Oslo.

KILDE: FORSKNINGSMAGASINET APOLLON
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Vold mot kvinner  
et kjønnet problem  
Måten vi forstår vold mot kvinner 
på har endret seg. Før var volden et 
likestillingsproblem, i dag forklares 
den individuelt, ifølge forsker Linda 
Sjåfjell.
 Hun har skrevet doktor av-
handling om vold mot kvinner i 
nære relasjoner. Hun har intervjuet 
ni kvinner som selv har blitt mis-
handlet, og studert språket som har 
blitt brukt om volden i offentlige 
dokumenter fra en periode på tretti 
år.
 – Jeg har alltid vært opptatt av 
urettferdighet. Å begå vold mot et 
annet menneske er dypt krenk-
ende for den utsatte. Hvordan 
kan vold forstås, ikke minst i et 
kjærlighetsforhold? Dette ønsket jeg 
å undersøke, forteller Sjåfjell.
 – I tillegg var jeg nysgjerrig på 
at begrepene har endret seg over 
tid, hva de språklige endringene har 
betydd og hvorfor de kom. Hvor ble 
det av ordet kvinnemishandling, for 
eksempel? 
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– At justisminsteren starter dagen med å dele ut røde 
knapper for å stoppe vold mot kvinner synes jeg er  
kjempefint, mener Kristine Josefson fra Fredrikstad.

Onsdag 26.september stilte justis- og beredskaps minster Tor 
Mikkel Wara (Frp) opp i Rød knapp - Stopp vold mot kvinners 
utdelingsaksjon ved Nationaltheatret, Oslo sentrum.
 Dette var en av flere utdelingsaksjoner som har vært  
hittil i år.
 – I forbindelse med 16 dagers kampanjen, som startet 
den 25. november på FNs internasjonale dag for avskaffelse 
av vold mot kvinner, har våre lokalforeninger fått 8 000 
røde knapper som skal deles ut. Kampanjen går frem til 
10.desember, opplyser seniorrådgiver vold, Ida M. Hansen.

Frokostmøte
Rød knapp-aksjonene er en del av Kampanjen STOPP VOLD 
MOT KVINNER. En annen del er at organisasjonene hvert 
år holder konferanse som tar for seg forskjellige aspekter 
knyttet opp til det alvorlige temaet.
 – Temaet for årets frokostmøte, som ble holdt på Kultur-

huset i Oslo, var: «Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede 
felleskap», opplyser Tanja Omvik, prosjektleder Ressursvenn.
 Fire av ti kvinner som rapporterer om voldtekt, sier at det 
var partneren eller ekspartneren som sto bak. 
 Dette er relasjonsvoldtekt: Når offeret og gjernings-
personen er eller har vært i en nær relasjon som ektefelle, 
kjæreste eller partnere. Overgrepet kan være enkeltstående 
eller seksualisert vold, trusler og krenkelser over lengre tid. 

Dystre tall
Dette er situasjonen for kvinnene som bor i ett av verdens 
mest likestilte land.
• 1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt, 

ifølge Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk 
Stress (NKVTS). Det viser seg, ikke overraskende, at de 
fleste voldtekter blir begått av noen man kjenner (86 %).

• 40 % forteller at det er partneren eller en tidligere 
partner som er voldtektsmannen

• Av de kvinnene som opplevde voldtekt, var 44 % redde for å 
bli alvorlig skadet eller drept, og 29 % fikk alvorlige skader. 
29 % hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre

GJENNOM HELE ÅRET har Sanitetskvinner, sammen med samarbeidsorganisasjonene, delt ut røde knapper. I høst fikk vi god hjelp 
av justis- og beredsskapsminister Tor Mikkel Wara. FOTO: BEATE FRAMDAL/N.K.S. 

18 000 røde knapper

Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

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


