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Forord 
 
Norske Kvinnes Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende 
samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innen helse- og sosialområdet, 
med spesielt fokus på kvinner.  
N.K.S. skal i løpet av planperioden 2014-2017 være: 

 landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår  

 den foretrukne organisasjonen for de som er opptatt av kvinners livsvilkår 
 
For å bedre kvinnes livsvilkår jobber sanitetskvinnene med kvinner i ulike livsfaser- fra 
vugge til grav. Organisasjonen har valgt fem strategiske områder innenfor kvinnes 
livsvilkår: kvinnehelse, vold mot kvinner, forskning, integrering og arbeid og samfunn. 
Kvinners livsløp er delt inn i fire aldersgrupper. 0-12 år, 13-20 år, 20-50 år og 50+.  
 
Under kvinnehelseområdet i livsløpsmatrisen er et av målene innenfor aldersgruppen 13-
20 og aktivt formidle kunnskapsbasert viten om kvinners helse gjennom å utvikle og 
iverksette tiltak/aktiviteter, som gir unge jenter et bedre selvbilde og trygghet for egne 
valg. 
 
I 2014 setter Norske Sanitetskvinner fokus på skjønnhetstyranniet. Vi reiser spørsmålet 
om hva det egentlig er som skjer rundt oss i samfunnet når 70 åringer skal se ut som 40 
åringer, som igjen skal se ut som om de er 20 år gamle. For unge kvinner er 
skjønnhetskravet spesielt tøft. Higen etter det perfekte kan gå så langt at det hindrer 
normal livsutfoldelse og føre til at man blir fysisk og psykisk syk. For å bli perfekte er vi 
villige til å ty til kirurgiske inngrep. I tillegg blir det rapportert at barn helt ned i 
førskolealder lider av spiseforstyrrelser og som er redde for ikke å være fine nok. 
 
For fjerde året på rad har N.K.S. sentralt arrangert Kvinnehelsedagen med kvinnes helse 
og livsvilkår som tema, med spesielt fokus på skjønnhetstyranniet og jakten på det å 
være perfekt. For å få en rød tråd i organisasjonen er målsettingen at det også lokalt kan 
arrangeres slike konferanser.   
 
Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan de lokale sanitetsforeningene kan 
jobbe og sette skjønnhetstyranniet på dagsorden. 
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1 Fakta 
 

 Tenåringsjenter bruker mer tid på utseendet enn på skolearbeid tilsammen, sier 
forsker og postdoktor Sarromaa ved Høgskolen på Lillehammer. Hun har intervjuet 
fem grupper av jenter, 20 i tallet, og møtt dem i flere omganger for å undersøke 
deres syn på kropp og skjønnhetsidealer. Flere av jentene i undersøkelsen hevder 
at kroppsfokuset bare blir større og større i vår kultur, og at vi lever i et 
utseendefiksert og seksualisert samfunn som skaper usunt press på ungdommen. 

 Det enorme kroppshysteriet gir store konsekvenser for ungdoms forhold til egen 
kropp, utseende, selvbilde og selvtillit. Ungdomsforsker Ingela Lundin Kvalem ved 
NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har sett på 
hvilke faktorer som påvirker kroppsbildet og selvbildet. Hennes forskning viser at 
blant norsk ungdom er utseende veldig viktig for et godt selvbilde. Kombinasjonen 
av pubertet, økt selvfokus og endrede sosiale relasjoner gjør også til at 
kroppsbildet er spesielt påvirkbart i ungdomstiden.  

 

 En undersøkelse gjennomført av SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) på 
oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening, konkluderer med at informantene i 
studien støtter antagelsen om kvinners opplevelse av kroppspress som et resultat 
av kulturelle forestillinger om hvordan den perfekte kropp skal se ut. Dette gjelder 
særlig unge kvinner. Uavhengig av alder og etnisk bakgrunn mente kvinnene at 
dagens kroppsidealer kan bidra til redusert selvtillit, ikke nødvendigvis hos dem 
selv, men hos andre. 

 

 Flere jenter enn for bare få år siden forteller at de har et negativt selvbilde og er 
misfornøyd med egen kropp. I NOVA rapporten «Hør på meg» - 
Ungdomsundersøkelsen i Stavanger viser at i 2010 hadde 12 prosent av jentene 
negativt selvbilde, men hele 17 prosent var misfornøyd med egen kropp da 
undersøkelsen ble gjennomført i 2013. 

 

 Professor Jorunn Sundgot Borgen advarer mot en trend som inspirerer mange 
unge jenter til en av hyllest av sylslanke kropper. Trenden heter «thininspiration 
(tynninspirasjon), som øker i popularitet på blogger og sosiale medier. Svært tynne 
jenter, mange av dem med sykdommer som bulimi og anoreksi lovprises gjennom 
bilder, videosnutter og tekst (BT) Generalsekretær i ROS (rådgivning om 
spiseforstyrrelser) sier i en artikkel på www.barnevakten.no at mange av de som 
kommer til dem med spiseforstyrrelser har blitt påvirket av trenden med å poste 
bilder av tynne og trente kropper. Stadig flere av de som kommer til veiledning blir 
stadig yngre, samtidig som at mørketallene vokser.  

 

 I Norge eksisterer det ingen sikre tall på forekomst av kosmetisk kirurgi. Flere 
aviser har anslått at 40 000-70 000 kvinner har fått gjennomført en 
brystforstørrelse. En telefonundersøkelse gjennomført av et norsk ukeblad, 

http://www.barnevakten.no/
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estimerte at 4-6 % av alle norske kvinner i alderen 18-50 år har gjennomgått 
kosmetisk kirurgi (Tidsskrift for Den Norske legeforening no.13, 2014).  
 

 Kroppspresset rammer også gutter. Det rapporteres at stadig flere plages av 
vrangforestillinger rundt kropp og utseende. En undersøkelse fra Norges 
Idrettshøgskole viste at fem prosent av gutter mellom 15-24 år ønsker å endre 
utseendet ved hjelp av fettsuging, kirurgisk inngrep eller medisinering. Det økte 
fokuset på kroppsfiksering blant gutter er også en av årsakene til eksplosjon i 
bruken av anabole steorider. Kropp og utseende er tema blant gutter helt nede i 
12- års alderen.  Det rapporteres også om en økning i spiseforstyrrelser blant 
gutter. 

2 Forslag til aktiviteter 
 

2.1 Jentekonferanser 

Norske Kvinners Sanitetsforening har lang tradisjon for å arrangere jentekonferanser. 
 
Konseptet er utviklet av N.K.S. og startet opp i 2003. Konseptet/prosjektet går ut på at 
jenter i ungdomskolen (9-10 trinn) får en annerledes skoledag med informasjon og 
utfordringer omkring ulike tema.  
 
Jentekonferanse om skjønnhetstyranniet 
Hensikten med konferansen er å øke kunnskap om hvilke konsekvenser det enorme 
kroppshysteriet har på jentenes forhold til egne kropp, utseende, selvbilde og selvtillit. 
 
Hvordan går man frem 

 
A) Kontakt skolene 

 Ta kontakt med skolene før sommeren  

 Dersom skolen ønsker å bli med er det viktig: 

 å sette en dato for konferansen 

 involvere skolene til å bli med i planleggingen 

 ha en god og tett dialog med helt frem til konferansen 

B) Finansiering av konferansen 
 Hvor mye midler en har til rådighet setter føringer for blant annet: 

 innhold  

 størrelse 

 servering 

 beliggenhet av konferansen 

 Sett opp et realistisk budsjett  

 Vurdere å søke midler til konferansen gjennom ulike kanaler:  
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 kommunen/ fylkeskommunen  

 stiftelser 

 legater 

 Sjekk muligheten for lokale sponsorer 

 

C) Organisering 

 Man kan organisere gjennomføringen av konferansen på ulike måter avhengig av 

antall klasser og elever  

 Alle foredrag og aktiviteter samlet i plenum  

 Enkelte foredrag i plenum og inndeling i grupper for gjennomføring av ulike 

grupper 

D) Lokaler 

 Finn et lokale for konferansen basert på budsjett, program, antall og organisering 

 Book dette så tidlig som mulig 

 

E) Gjennomføring 

 Det er viktig med en plan for gjennomføring av konferansen  

 Sett opp en detaljert arbeidsplan med fordeling av oppgaver  

 

F) Forslag til innhold i program med fokus på «skjønnhetstyranniet» 
 

Sosiale medier påvirkning 

Facebook, instagram, twitter, KIK, Snapchat, vine, tinder og meow. Det finnes en 

rekke sosiale medier som barn og unge beveger seg på. Felles for dem alle er at det 

handler om meg, om å bli sett og likt – eller få flest likes og at flest mulig kommer med 

heia-rop, som fina, pena i kommentarfeltet. Responsen på sosiale medier fungerer  for 

mange unge som en test på hvor populære de til enhver tid er. Alle, spesielt jentene, 

sammenligner hvor mange «liker» de får når de legger ut bilde av seg selv på 

Facebook. Kravet til å være populær og vellykket har alltid vært der, men kravet er 

kraftig forsterket av sosiale medier som Facebook og instagram. Her trilles det 

terningkast på ansikt og kropp i et ungt menneskes mest sårbare alder. 

 
Retusjering av modeller/kjendiser 
Nesten alle i reklame- og motebransjen retusjerer bildene av modellene sine til det 
ugjenkjennelige. Ungdom mot Retusjert reklame ramser opp følgende punkter på de 
vanligste triksene på sine hjemmesider: 

 

 Modellene slankes, de blir tynnere rundt livet, armene og beina 

 Proposjonene endres, puppene og hoftene forstørres 
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 Urenhetene i huden fjernes, som kviser, rynker, store porer og ringer under 

øynene 

 Kroppsdeler endres, halsen forlenges, nesa blir endret form på 

 Modellene sminkes digitalt, fargen på hår, øyne og lepper blir endret 

Spiseforstyrrelser 

 en psykisk lidelse, der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt 

går ut over livskvaliteten 

 betegnelse på flere lidelser og kan ramme både kvinner og menn 

 kan ramme begge kjønn, men majoriteten av de rammede er kvinner 

 utløses ofte i forbindelse med en overgangsperiode i livet eller store endringer som 

miljøskift, flytting eller tap av nærstående personer 

 miljøer med sterkt fokus på prestasjoner eller mye fokus på kropp og utseende kan 

forsterke symptomene 

 

De tre mest kjente tilstandene er anorexi, bulimi og tvangsspising (helsenorge.no).  

Ortorexi er ny type spiseforstyrrelse som rammer stadig flere, men som ikke har en 

psykiatrisk diagnose. Ortorexi går ut på at man er opptatt av å spise sunt og trene at det 

går ut over livsgleden og det sosiale liv (SinnetsHelse.no).  

 

Idrettsmiljøer er miljøer der kropp og vekt ofte har en fremtrede plass. Presset til å 

oppfylle den enkeltes idrettens kroppsideal fører til at mange er ekstremt opptatt av både 

vekt og utseende. Dette gjør utøveren sårbare kombinert med blant annet lav selvfølelse 

(sunnjenteidrett.no). Forskning viser at barn og unge dropper idretten for heller å melde 

seg inn treningssentre. Økende kroppspress kan være en av årsakene (nærnett.no). 

 
Andre forslag til innhold på konferanse: 
 

 «Så fin du er» om selvtillit, kroppsbilde og selvbilde 

 Dialog om hvordan man snakker med og om hverandre 
 

2.2 Guttekonferanser 

Guttekonferanser kan arrangeres etter samme mal som jentekonferanser, men med 

emner tilpasset gutters behov. 
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2.3 Hvordan arrangere åpne møter 

 
Arbeidsgruppe 

 Sett sammen en arbeidsgruppe som har tid og anledning til å delta i 
gjennomføringen  

 Velg en som leder gruppen 

 Innkall til et oppstartsmøte og sett dato for når møtet tenkes gjennomført 

 Sett opp et budsjett 

 Avklar hvilket mål dere har for møtet 
 
Lokaler 

 Så snart dere har funnet dato er det viktig å finne lokaler  

 Viktigste er at lokalene er store nok  

 Spørsmål dere må stille ved leie av lokaler er: 
 Hva koster det å leie? 
 Hvor mange er det plass til? 
 Er det teknisk utstyr (kanon/lerret/PC) 
 Er det mulighet for litt bevertning (kaffe/ te/) 

Kveldsmøte 

 Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet fra kl. 18.00-21.00.  

 Det anbefales at møtet ikke varer mer enn 3 timer 

 For å hindre at deltagere går tiden og at alle før med seg alt er viktig at møtet 
starter og slutter til avtalt tid. Dette i respekt for aktuelle foredragsholdere 
 

Morgenmøte 

 Dersom målgruppen er fagfolk er det lurt å arrangere er frokostmøte 

 Det anbefales at det møtet ikke vare mer enn 2 timer 

 Server gjerne en lett frokost/kaffe/te 
 

Hvem er målgruppen 
Arrangerer man et åpent møte er det i utgangspunktet åpent for alle, men det kan være 
målgrupper dere ønsker å nå spesifikt å nå, så det kan være smart å ta kontakt med for 
eksempel helsesøstre, ansatte på skoler (barneskoler, ungdomsskoler og videregående), 
trenere, miljøarbeidere, idrettslag og barnehagepersonell eller lignende. 
 
Program 
Det er viktig i starten av møtet at dere forteller litt om N.K.S. Sett av noen minutter til å 
markedsføre organisasjonen. 
Nedenfor er forslag til punkter som dere kan si noe om: 
 

Historikk 
Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert 26. februar i 1886. Stifteren var Fredrikke 
Marie Quam. Organisasjonen har helt siden etableringen vært en veiviser til 
velferdssamfunnet.  

N.K.S. i dag  
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Sanitetskvinnene er en frivillig organisasjon med ca. 47.00 medlemmer og med over 700 
lokale enheter. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral og er Norges 
største kvinneorganisasjon.  
 

 

Formålsparagraf 
«N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere 
medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på 
kvinner» 
 

Mål som organisasjonen styrer mot 

 N.K.S. er landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår 

 N.K.S. er den fortrukne organisasjonen for de som er opptatt av kvinners livsvilkår 

Kvinners livsvilkår 
For å bedre kvinnes livsvilkår jobber sanitetskvinnene med kvinner i ulike livsfaser- fra 
vugge til grav. Kvinnehelse, skjønnhetstyranniet, vold mot kvinner, forskning, integrering 
og arbeid og samfunn er strategisk områder som organisasjonen arbeider med.  
 
Andre områder på helse- og sosialområdet er: 

 Min dag i dag.  

 Omsorgsberedskap 

 Utviklingsarbeid i utlandet  

 Virksomheter 
 

Hvorfor arrangerer dere møtet? 
Som Norges største kvinneorganisasjon vil vi bruke vår posisjon til å sette 
skjønnhetstyranniet på dagorden. Vi reiser spørsmålet om hva som egentlig skjer rundt 
oss samfunnet, når higen etter der perfekte går så langt at det hindrer normal 
livsutfoldelse og fører til at man blir fysisk og psykisk syk. 

 
 

 
 
Foredragsholdere 
Inviter foredragsholdere fra ulike fagmiljø. Mange har mye nyttig informasjon og erfaring.   
Sjekk også om de er interessert i å ha stand på arrangementet 
 
 Eksempler på steder man kan henvende seg: 

 Barnevakten.no 

 Helsesøstre i kommunen 

 Lokale brukerorganisasjoner 

 Helsepersonell på sykehus 

  «Kjendiser» som kan bidra som ambassadører 

 Miljøarbeidere på skolen 

 Helsestasjoner/barnehager/skoler 
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Forbered at dere må presentere og takke foredragsholdere. Da kan det være fint å sjekke 
litt opp om vedkommende (hva, hvor og hvem). 
 
Samarbeidspartnere 
Ta kontakt med andre og spør om de ønsker å være å arrangere, planlegge og 
gjennomføre møte sammen med dere. I tillegg til at dette er fagfolk, så kan dere på den 
måten få tilgang til deres kontaktnett som kan spre informasjon om møtet videre. 
Eksempler på samarbeidspartnere: 

 Sykehuset/helsepersonell 

 Lokale brukerorganisasjoner 

 Helsestasjoner 

 Skoler/barnehager/helsestasjoner 

 Idrettslag 
 

Tolk 

 Dersom målgruppen trenger tolk, er det viktig å kartlegge behovet og bestille 
tolketjeneste. 
 

Gaver 

 Det er hyggelig om dere gir en liten oppmerksomhet til foredragsholderne, for 
eksempel en Fredrikke kopp. 

 
Brosjyrer 

 Til møtet er det viktig å ta med informasjon som er relevant. Bestill brosjyrer i god 
tid før møtet 
 

Markedsføring 

 Markedsfør møtet i god tid 

 Ta kontakt med lokalavisen for redaksjonell omtale  

 Lag en pressemelding  

 Bruk sosiale medier (FB, Twitter, nettsider) 

 Bruk kontaktnettet for å spre informasjonen 

 Be om å få legge informasjon om møtet på aktuell nettsteder  

 Annonser i lokalavisen 
 

2.4 Evalueringsrapport 

Etter at aktiviteten er gjennomført er det nyttig å sette av tid til å evaluere og lage en kort 
evalueringsrapporten. Rapporten kan inneholde følgende punkter: 

 Hvordan gikk gjennomføringen? Svarte den til forventningene? 

 Er det ting som bør endres på? 

 Hvor mange deltok? 
 
Ta gjerne med andre punkter dere synes er naturlig å ha med. 
Legg også ved et enkelt regnskap over inntekter og utgifter. 
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2.5 Stands  

 Stå på stand i / ved et kjøpesenter eller et sted hvor det er mye folk  

 Viktig å innhente tillatelse fra senterets ledelse og /eller politiet 

 Sjekk med det lokale idrettslaget om de skal ha idrettsarrangement som dere kan 
ha stand på  

 Sørg for å være synlig 

 Bestill brosjyremateriell. Det er utarbeidet ny brosjyre om temaet «Kampen om 
skjønnhetstyranniet». Brosjyren bestilles på N.K.S. sin nettbutikk 

Ikke glem vervekuponger og vervebrosjyrer. 
 

2.6 Forslag til andre tiltak 

 
Kronikk 
Kontakt lokal avisen om det er mulig å få inn kronikk eller leserinnlegg i avisen.   
 
Lokale ambassadører 
Bruk lokale ambassadører/ kjendiser som kan hjelpe dere å sette temaet på dagorden, og 
som kan bidra til innslag i avisen. 
 
Kampanje på skoler 
Forhør dere med ledelsen på den lokale skolen om de vil samarbeide om en kampanje 
rundt tema Skjønnhetstyranniet.  
 
Lag en arbeidsgruppe som kan bestå av representanter fra: 

 den lokale sanitetsforeningen  

 Skolen/helsesøster  

 Elver/elevrådet 

 FAU 
 
Forslag til aktiviteter i kampanjeuke 

 Lag veggaviser 

 Arrangere stormøter i matpausen 

 Lag banner mot aktuelt tema 

 Bruk oppslagstavler  

 Utarbeid materiell om temaet 

 Bruk skolens hjemmeside for å informere om kampanjen 
 
 
Kontaktinformasjon sekretariatet 
 
Anne-Bente Stigen Berg 
Fagkonsulent kvinnehelse 
e-post: absb@saniteskvinnene.no 
Mobil: 944 97 687 

mailto:absb@saniteskvinnene.no
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 www.helsenorge.no 
 
 
 
 
 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvis-jeg-prover-a-glemme-puppene-og-rumpa_-er-jeg-ganske-pen-7320382.html#.U2tJX9KKDMA
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvis-jeg-prover-a-glemme-puppene-og-rumpa_-er-jeg-ganske-pen-7320382.html#.U2tJX9KKDMA
http://www.aftenbladet.no/magasin/helse/Kropp-og-utseende-betyr-mye-2561930.html#.U2tvI9KKDMA
http://www.aftenbladet.no/magasin/helse/Kropp-og-utseende-betyr-mye-2561930.html#.U2tvI9KKDMA
http://www.bt.no/sprek/--Det-er-direkte-helseskadelig-2880480.html#.U2tuctKKDMA
http://www.bt.no/sprek/--Det-er-direkte-helseskadelig-2880480.html#.U2tuctKKDMA
http://www.ungistavanger.no/minorg/uf/web.nsf/(ntr)/F6BE0E60F96A2FBAC1257C92003631BE/$File/Til-Trykk-NOVA-Rapport-2-14-6februar.pdf
http://www.ungistavanger.no/minorg/uf/web.nsf/(ntr)/F6BE0E60F96A2FBAC1257C92003631BE/$File/Til-Trykk-NOVA-Rapport-2-14-6februar.pdf
http://www.settgrenser.no/
http://www.sunnjenteidrett.no/
http://www.helsenorge.no/

