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Sammen er vi mindre alene
Kjære alle,
Det er adventstid, og vi går mot en jul og avslut
ningen av et år ingen kunne forestille seg at vi skulle
være en del av. Gjennom året har pandemien tatt
kontroll over livet vårt. Hverdager og trygghet har
forsvunnet til smittevernstiltak og isolasjon. Ensom
het og utrygghet har preget livet til så altfor mange.
12. mars ble livet vårt endret. Smittevernstiltak tok
over det kjente og kjære. Noen av oss har kjent
smittevernstiltakene tettere på kroppen enn
andre. Eldre i risikogruppen er i stor grad
isolert fra sosial kontakt med nære og
kjære. Barnehager, skole, fritidsaktivitet
og helsetilbud til barn og unge har ikke
vært tilgjengelige, slik de bruker å være.
For barn og unge, som ikke opplever
hjemmet som trygghetsarena, har
disse tiltakene hatt en ekstra stor
belastning.
Over 110 000 barn og unge
i Norge vokser opp i familier
med svak økonomi. De fleste
av de har enten foreldre som
ikke deltar i arbeidslivet, eller
vokser opp i familier med kun én
forsørger. Vi vet at over 50% av disse
barna kommer fra familier hvor foreldrene
har et annet fødeland enn Norge.
Vi vet også at barn og unge som vokser
opp i familier med svak økonomi bor
trangere, ikke har det materielle utstyret
andre barn og unge har, og mange har

foreldre som ikke kjenner norsk skolesystem, eller
kan bidra i barns læring. For disse barna har skole
stengningen vært særlig krevende. Vi vet ennå ikke
hvilke konsekvenser tiltakene har på lengre sikt, men
vi vet at som sanitetskvinner opplevde vi et akutt
behov hos mange av barna i disse familiene.
Sanitetskvinnene mottar årlig 2,5 millioner danske
kroner fra Egmontfonden til vår aktivitet «En hånds
rekning». Gjennom ordningen kan vi gi et ekstra
bidrag til barn som har en oppvekstsituasjon som
gjør at de ikke får like muligheter som andre barn og
unge. Gjennom pandemien så vi en voldsom økning
av søknader til ordningen. Det var ikke ferieturer og
alpint utstyr det ble søkt om, men utstyr som PC og
IPad for å kunne følge hjemmeundervisning digitalt.
Orkla har inngått et raust samarbeid med Sanitets
kvinnene under pandemien. Det har gitt oss midler
og produkter til aktiviteter som når frem til de som
er særlig rammet. Sårbare barnefamilier har fått
oppmuntringspakker med flotte produkter, nær 4000
familier er nådd. Tilbakemeldingen er rørende. Aldri
har de fått så fine og nyttige pakker, med kvalitets
produkter som de sårt trenger. Opp mot jul kommer
en ny oppmuntringsrunde.
På grunn av Sanitetskvinnenes lokale tilstedeværelse
og nettverk, har vi nådd frem til de som virkelig
trenger det, frivilligheten oppdager og dekker behov.
I krisetid og i fredstid.
Tusen takk til hver og en av dere! Sammen bidrar vi
til at livet gjennom pandemien blir litt lettere, jula blir
litt varmere, og sammen er vi mindre alene.
Førjulshilsen fra Grete.

Grete Herlofson, Generalsekretær
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Annerledesåret 2020
Kjære alle dere. Når dere leser denne
utgaven av Fredrikke, er dere inne i
adventstida – jula står for døra. Ei jul
som blir annerledes enn før. En jule
høytid ingen av oss har opplevd maken
til. Ei jul vi ikke skal klemme hverandre,
men holde én meters avstand.

2020, andre har startet opp nye tiltak med
utgangspunkt i pandemien. Begge deler
avhengig av hvor dere bor i vårt lang
strakte land, og muligheter og begrens
ninger i henhold til de forholdsreglene vi
skal følge. Men for alle er Kløvertur godt
for kropp og sjel. Prøv det!

jeg hvert enkelt medlem, alle lesere
og samarbeidspartnere!

Hvor mange kan vi være i lag? Kan en hel
familie være i lag? Dette er året vi har
opplevd en pandemi, og året da spritbruk
ble en naturlig del av hverdag og fest –
en pandemi som berører en hel verden.
Det er helt uvirkelig!

Men «dokke, æg må bara sei, sååå
fantastisk»! Tenk at vi sanitetskvinner
har fått YS´ sin likestillingspris 2020 for
arbeidet vårt med kvinnehelse. Gled dere
til å lese mer om dette i bladet.

Ellen-Sofie Egeland
Organisasjonsleder

Vi sanitetskvinner er der for andre og
hverandre – også denne gangen viser
dere omsorg og omtanke. Dere ser noen
som trenger hjelp til å handle, andre igjen
med behov for en ringevenn. Ta gjerne to
eller flere telefoner til de dere vet trenger
å høre en «tenker-på-deg» stemme.
Flere sanitetsforeninger har sydd munn
bind og smittefrakker, andre har bidratt
ved prøvetaking eller på andre måter bi
stått kommunen der dere bor. Tusen takk!
Tusen takk også for samarbeidet med
Orkla: dere gjorde det mulig for oss å
dele ut pakker til sårbare familier og
ulike grupper i samfunnet som trengte
noe ekstra dette året.
Koronapandemien påvirker organisa
sjonen på ulikt vis både med hensyn til
aktiviteter, samlinger og medlemsrekrut
tering lokalt, på fylkesnivå og sentralt.
Noen av dere har gjennomført enkelte
av planene dere vedtok på årsmøtet i
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Dette synes jeg personlig er så stort, fordi
jeg tror at mange av dere sanitetskvinner
ikke tenker like mye på at forskningen vi
bidrar til, er kampen for likestilling. Mye av
forskningen mangler et kjønnsperspektiv
for å kunne gi rett diagnose, rett behand
ling, rett medisin og rett oppfølging. Prisen
gir oss anerkjennelse for det arbeidet som
organisasjonen – dere lokalforeninger –
har bidratt med i snart 125 år!
Jeg håper virkelig at hver og en av dere
medlemmer også kjenner stolthet over
hva dere er med på, og hva dette betyr
for lik tilgang til helsetjenester, som igjen
er en forutsetning for likestilt deltagelse i
arbeidslivet. Sanitetskvinnene bidrar med
millioner til forskning på kvinners helse. En
stor del av pengene kommer fra dere lokal
foreninger gjennom salget av fastelavnsris,
basarer og loppemarked mm!
Kjære dere, selv i annerledesåret 2020
har dere vært modige og nytenkende.
Takk for innsatsen dere gjør. De beste
ønsker for ei god og fin julehøytid ønsker

TA GODT VARE PÅ HVERANDRE
– HOLD AVSTAND!

INTEGRERING OG KVINNEHELSE

Integrering og kvinnehelse
– Sanitetskvinnene er ikke bare en frivillig organisasjon,
det er også en kvinnehelseorganisasjon; det er en del av
vårt DNA, og det som gjør organisasjonen vår unik.
TEKST: ANNIKEN SCHWAMBORN FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

I frivillighet og forskning skal vi fremme
kvinners helse og livsvilkår, og er viktig i
arbeidet med integrering og kvinnehelse.
Det er også viktig i arbeidet vårt for
sårbare innvandrerkvinner som har lite
norskkunnskaper, dårligere forståelse
av helsesystemet i Norge, og lav helse
kompetanse. Gjennom aktivitetene våre
skal kvinner få mulighet til å praktisere
norsk – og få mer kunnskap om egen

helse og helsetjenestene våre, forteller
Anniken Schwamborn, seniorrådgiver for
integrering og mangfold i N.K.S.
Nylig besøkte helse- og omsorgs
minister Bent Høie oppstarten av tiltaket
Helseambassadører i Drammen. Her
informerer flerspråklige frivillige sine
nettverk om korona og smittevernregler.
Høie applauderte tiltaket, og har senere
nevnt det som et godt eksempel i Politisk
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Helseminister Bent Høie lærte om Helse
ambassadører hos Drammen Sanitetsforening.

kvarter på NRK. Vi ser nå på muligheten
for å rulle ut tiltaket nasjonalt.
– Pandemien har kastet nytt lys på
sårbare innvandreres utfordringer knyttet
til helsekompetanse og kommunikasjon.
Det er mange innvandrerk vinner som
har begrenset med norskkunnskaper, og
som ikke forstår helseinformasjonen og
tjenestene. Dette ønsker vi å gjøre noe
med som en del av vårt arbeid for like
verdige helsetjenester, forteller hun.
Derfor gis det nå nytt innhold til basis
aktiviteten Språkvenn med flere gode,
lavterskel aktiviteter som kan tas i bruk
av foreninger som er nysgjerrige på
kvinnehelse og integrering.
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Helsemøter i fellesskap består av korte
filmer på enkel norsk om ulike temaer
knyttet til egen helse og helsetjenestene
i Norge som danner utgangspunkt til
samtale. En veileder med diskusjons
spørsmål følger filmene, slik at deltakerne
også kan tilegne seg enkel hverdagsnorsk
om helse. Tema er bl.a. kvinnehelse,
fastlegeordninger og psykisk helse.
Helsedager er fullfinansierte informa
sjonsarrangement om livmorhalskreft,
og andre kvinnehelserelaterte tema. Det
gis mulighet for deltakerne til å registrere
seg for gratis celleprøver.
Jeg er som er et samtaleopplegg for
nivådelte samtaler rundt «skjult» kompe
tanse for å bevisstgjøre deltakere om
hvilke ressurser de faktisk besitter. Vi vet
at statusfall og identitetstap kan være en
følge av migrasjon, og dette opplegget
skal bidra til å styrke selvtillit, selvfølelse
og dermed den psykiske helsen.

Trygg sammen er et opplæringsopplegg
på enkel norsk om ulike tema. Vi har utvik
let en egen modul om hygiene og smitte
vern som enkelt kan tas i bruk i foreninger.
I tillegg finnes «Trygg sammen» om brann,
førstehjelp og trafikksikkerhet.
Flerkulturell doula er kvinner som selv
har innvandret til Norge, og som har født
barn. De støtter kvinner i en ekstremt
sårbar livssituasjon i fødsel og tidlig
barsel. Dette er kvinner som er store
ressurser for kvinnehelsearbeid, og bør
inviteres og inkluderes i lokalforeningene.
Vi jobber også med prosjekter for å følge
opp fødek vinnene, for eksempel gjennom
trilleturer og barselgrupper.
Disse prosjektene, i tillegg til Motherhood
– mor i nytt land, kan brukes i Språkvenngrupper eller arrangeres separat uten en
egen Språkvenn-gruppe.

Redd tilbudet med

Flerkulturell doula
– Hun sa at jeg ikke
måtte være redd, for
jeg var veldig redd.
For du vet at du ikke
har noen fra familien
din, hverken søster,
mor eller andre, så
jeg følte at det var
søsteren min ved
siden av meg, forteller
en fødende kvinne
med en Flerkulturell
doula ved sin side.
TEKST: MARIT STENE SEVERINSEN

Gravid og flerkulturell doula (Illustrasjonsfoto)

En flerkulturell doula hjelper gravide
innvandringskvinner i en sårbar livssituasjon, og drives av Norske Kvinners
Sanitetsforening sammen med Oslo
Universitetssykehus. Deler av finansier
ingen forsvinner ved årsskiftet.
Sykehusene i Oslo, Lørenskog,
Trondheim og Drammen kan da
miste tilbudet. Bergen, Stavanger og
Kristiansand har midler ut 2021.
– I løpet av kort tid er dette blitt et

nesten landsdekkende tilbud. 60 kvinner
med flerkulturell bakgrunn er kurset,
og vi kan tilby støtte på mer enn 16
språk, forteller Marit Stene Severinsen,
prosjektleder for Flerkulturell doula.
Over 140 kvinner har fått støtte av
en Flerkulturell doula siden oppstarten.
Doula kommer fra gresk, og betyr
«kvinne som tjener».
Ordningen med Flerkulturell doula har
et integreringsperspektiv samt at det er
helsefremmende og forebyggende.
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– Hun trøstet meg, og pratet med
meg slik at jeg kunne glemme smertene
mine. Hun var som en mor, fordi jeg var
veldig bekymret. Jeg følte det var et
familiemedlem som var der sammen med
meg, sier fødende kvinne.
Det kan være svært utfordrende og
sårbart å komme til et nytt land der
kultur, språk og tradisjonene er helt
annerledes enn i hjemlandet. Det som er
kjent og kjært kan bli til noe ukjent og
annerledes. Når man i tillegg er gravid
og skal bli kjent i et ukjent system, på et
nytt språk, kan det være utfordrende.
– Noen fødende minoritetskvinner kan
ha med seg traumatiske opplevelser

som gjør seg gjeldene både fysisk og
psykisk i svangerskap og fødsel. Noen
minoritetskvinner har bodd kort tid i
Norge, snakker lite norsk, har et lite
sosialt nettverk, og kjenner ikke de
norske helsetjenestene. I slike tilfeller

kan en Flerkulturell doula gi viktig hjelp,
forteller Stene Severinsen.
Du kan følge med på nettsidene
hvordan vi jobber politisk med dette,
blant annet gjennom en underskrifts
kampanje.

Noen minoritetskvinner har bodd
kort tid i Norge, snakker lite norsk,
har et lite sosialt nettverk, og kjenner
ikke de norske helsetjenestene.
I slike tilfeller kan en Flerkulturell
doula gi viktig hjelp

Fakta:
En flerkulturell doula har samme
språk, opprinnelsesland (region),
kultur og tradisjon som kvinnen
som skal føde, og har selv erfaring
med å føde på et norsk sykehus.
Den flerkulturelle doulaen kan dele
sin erfaring og styrke, gi trygghet
til fødekvinnen, være tilstede, dele
praktiske kunnskaper og bidra til
å gi kvinnene mestringsfølelse.
Hun kan være en veiviser inn
i det norske helsevesenet. En
flerkulturell doula er ikke det
samme som en tolk, men hun er en
emosjonell og praktisk støtte. Hun
møter den gravide 1-2 ganger før
og etter fødsel og er med under
fødselen. Doulaene får betalt per
oppdrag som beregnes opp mot
20-25 timer.

Fra doula workshop.
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Smittevernfilmer
på 8 språk

"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"

1.
2.
3.
4.

Ikke kom hvis du føler deg syk.
Vask hendene ofte.
Ikke klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.

Norske Kvinners
Sanitetsforening er en
av de seks nasjonale
organisasjonene som
i våres fikk i oppdrag
å bistå myndighetene
med å spre koronarelatert informasjon
til innvandrere som
har begrensede
norskkunnskaper.
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"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"
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Ikke kom hvis du føler deg syk.
Vask hendene ofte.
Ikke klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.

4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.

Ikke kom hvis du føler deg syk.
Vask hendene ofte.
Ikke klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.
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 ےføler
Maydh
gacmahaaga
1. گریز
Ikke
komہاتھ
hvis
2.4. Vask
hendene
ofteinbadan
کریں جنہی دورسے لوگ ہاتھ لگان ہی۔
ےسምንቅስቓሳትካ/ኪ
لگان
کوdu
چثوں
۔ انdeg
4 syk.ሰባት ኣይትሕቖፍም/ፍዮም ፡፡ ርሕቀትካ/ኪ ሓልው/ዊ።
ኣብ
ትረክቦም/ብዮም
ካልኦት ሰባት ዝተከፍዎ ተመሳሰሊ ነገራት ካብ ምትንካፍ ተቆጠብ/ቢ ፡፡
2.3.Vask
hendene
ofte.
3. Ikke ۰klem
duزر
møter
på aktiviteten. Hold avstand.
 راځیሰባት
 مه،یی
احساس کو
ناروغۍ
ی دካብ
چېرምትንካፍ
که
منځېdem
زر پرې
السونه مو
4. ۰ካልኦት
ዝተከፍዎ
ተመሳሰሊ
ነገራት
ተቆጠብ/ቢ ፡፡
Maydh gacmahaaga inbadan
Hab ha siinin kuwa aad jimicsiga kula kulanto. Masaafo
Nieklem
przychodź,
jeśli źle
czujesz. Hold avstand.
Często myj ręce.
3. Ikke
dem du møter
påsię
aktiviteten.
ujirso
2. Vask hendene ofte
3. Ikke klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
Hab ha
siinin
aad jimicsiga
kula kulanto. Masaafo
4. Prøv Frequently
å ikke ta på wash
de samme
Don’t
come
inkuwa
if you’re
feeling sick.
yourtingene
hands.som andre.
۰
ځې
من
ې
پر
زر
زر
مو
السونه
۰
ې
س
ی
ن
مه
ی
ک
یګ
غ
په
 هغوی چی له تاسی سره مخامخ کیګي،فاصله مراعت کړی
ujirso
Isku day inaanad taaban waxyaabaha dadka kale taabteen
4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.
3. IkkeIsku
klem
du møter
aktiviteten.
Holdkale
avstand.
4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.
daydem
inaanad
taabanpå
waxyaabaha
dadka
taabteen

۰ هغوی چی له تاسی سره مخامخ کیګي په غیګ کی مه نیسې،فاصله مراعت کړی

4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.Ikke

1.
2.
3.
4.

۰هر هغه شیانو کی چی نورو خلکو الس وهلې وي تاسی الس مه وهې

klem eller hå
ndhils med de
møter. Hold avs
m du
tand.

۰هر هغه شیانو کی چی نورو خلکو الس وهلې وي تاسی الس مه وهې

"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"

TEKST: ANNIKEN SCHWAMBORN

ተቆጠብ/ቢ ፡፡

følerpå
deaktiviteten.
g syk.
3. Ikke klem dem du møter
Hold avstand.
Vask hendene
۰ هغوی چی له تاسی سره مخامخ کیګي په غیګ کی مه نیسې،مراعت کړی
 فاصلهofte.

"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"

1.
2.
3.
4.

Vær med å gjø
re det trygt
på våre aktivit
eter

Prøv å ikke ta
på de samme
tingene
som andre.

"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"

"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"

ړېsyk.
زمونګ د تمرېناتو په مصونولو کې همکاري وک
1. Ikke kom hvis du føler deg
2. Vask hendene ofte.
Ikke kom hvis du føler deg syk.
"Vær
med åpå
gjøre
det
påhvis
våre
aktiviteter"
3. Ikke klem dem
du møter
aktiviteten.
Hold
avstand.
1.
Ikketrygt
kom
du
føler deg syk.
Vask hendene ofte.
qaybqaado
in aan andre.
dhaqdhaqaaqeena xasilino”
4. Prøv å ikke ta ”påNagala
de samme
tingene
Ikke klem dem
du møter
aktiviteten.
avstand.
۰ځیsom
 مه را،که چېری د ناروغۍ احساس کویی
"Vær
med åpå
gjøre
det trygt Hold
på våre
aktiviteter"
Prøv å ikke taړې
påوک
deهمکاري
sammeېtingene
somپهandre.
ک
مصونولو
ناتو
ې
تمر
د
ګ
زمون
1. Ikke kom hvis du føler
deg
"ہماری رسگرمیوں می حفاظت برقرار ر ے
"Vær med å gjøre det trygt på våre aktiviteter"
"دیں
 مددsyk.
 لیofte
کھن ےک
2.
Vask
hendene
Ha iman hadii
aad
xanuun
dareemayso
” Nagala qaybqaado in aan
 برقرار ر ےxasilino”
"ምንቅስቓሳትና
ድሕነት
ንኸህልዋ
ንምግባር
ተሓባበሩ"
"دیںdhaqdhaqaaqeena
کھن ےک لی مدد
"ہماری رسگرمیوں می حفاظت
السونه مو زر زر پرېمنځې
1. Ikke kom hvis du føler deg syk.
2. Vask hendene۰ofte.
۔ اگر آپ بیمار ہوں تو نہ آئی۔1
ے
۰ځی
راድሕነት
 مه،ንኸህልዋ
یی
احساس
که۔ چېری د ناروغ
۔ ر2
gacmahaaga
inbadan አይትምጻእ/ኢ
"ምንቅስቓሳትና
ንምግባር
ተሓባበሩ"
1. Ikke
kom
hvis
duکوføler
degۍ
syk.
1. Maydh
ዝሐመምካ/ኪ
እንተመሲሉካ/ኪ
رہی۔፡፡دھوت
اکث ہاتھ
۔ اگر آپ بیمار ہوں تو نہ آئی1
3.demIkke
klem
dem
du møterHold
påےسaktiviteten.
Hold avstand.
3. Ikkeکھی۔
klem
møter
påانaktiviteten.
avstand.
ے
۔ ر2
Ha iman hadii aad xanuun dareemayso
فاصلہ ر
۔du
ملیብዙሕ
ےس گےل نہ
،آپیک مالقات ہو
۔ رسگریم می جن لوگوں3
دھوت رہی۔
اکث ہاتھ
2.
የእዳውኩም
ጊዜ
ተሓጸብ/ቢ
1. Vask
ዝሐመምካ/ኪ
እንተመሲሉካ/ኪ አይትምጻእ/ኢ ፡፡
 ےsiinin
سرهےMasaafo
۰ہاتھ
سېkuwa
لوگی
دورسےمه ن
یګ کی
کریںي په غ
یګ
گریزک
مخامخ
چثیوںلهکوتاسی
فاصله
Hab
ha
aad
jimicsiga
kula
kulanto.
هغوانی چ ے
2.2.Vask
hendene
۔
ی
ہ
ن
لگا
جنہی
لگان ےس
۔4 ،کړی፡፡مراعت
کھی۔
رhendene
 فاصلہofte.
ملی۔ofte
 ان ےس گےل نہ،۔ رسگریم می جن لوگوں ےس آپیک مالقات ہو3
3. ኣብ ምንቅስቓሳትካ/ኪ ትረክቦም/ብዮም
ሰባትہاتھ
ኣይትሕቖፍም/ፍዮም
ርሕቀትካ/ኪ ሓልው/ዊ።
2. የእዳውኩም
ብዙሕ ጊዜ ተሓጸብ/ቢ
ujirso
ے
ے
ے
Maydh
gacmahaaga
inbadan
۰ځې
من
ې
پر
زر
زر
مو
السونه
۔ ان چثوں کو ہاتھ لگان ےس گریز کریں جنہی دورسے لوگ ہاتھ لگان ہی۔4
3. ኣብ ምንቅስቓሳትካ/ኪ ትረክቦም/ብዮም ሰባት ኣይትሕቖፍም/ፍዮም ፡፡ ርሕቀትካ/ኪ ሓልው/ዊ። 4. Prøv
4. åካልኦት
ተመሳሰሊ
ነገራት
ካብ ምትንካፍ
ተቆጠብ/ቢ ፡፡
ikke
på deዝተከፍዎ
som
andre.
3. Ikke
klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
4. taሰባት
Prøv
åsamme
ikke tatingene
på de samme
tingene
som andre.
4. ካልኦት ሰባት ዝተከፍዎ ተመሳሰሊ ነገራት ካብ ምትንካፍ ተቆጠብ/ቢ ፡፡
Isku
day
inaanad
taaban
waxyaabaha
dadka
kale
taabteen
Hab
ha
siinin
kuwa
aad
jimicsiga
kula
kulanto.
Masaafo
3. Ikke klem dem du møter på aktiviteten. Hold avstand.
ujirso ۰ هغوی چی له تاسی سره مخامخ کیګي په غیګ کی مه نیسې،فاصله مراعت کړی
۰هر هغه شیانو کی چی نورو خلکو الس وهلې وي تاسی الس مه وهې
4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.
Staraj się nie dotykać tych samych przedmiotów, co inni.
Nie
obejmuj
osób,taaban
które spotykasz
nadadka
zajęciach.
Zachowuj dystans.
Isku
day inaanad
waxyaabaha
kale taabteen
4. Prøv å ikke ta på de samme tingene som andre.
Don’t touch the people you meet during activities. Keep your distance.
Try not to touch the same objects as other people.
۰هر هغه شیانو کی چی نورو خلکو الس وهلې وي تاسی الس مه وهې

Derfor har vi laget 11 korte, informative
filmer om Covid-19 på åtte forskjellige
språk. Informasjonen er kvalitetssikret
av Helsedirektoratet og lenken til filmene
er publisert på Helsenorge.no.
– Det kan være krevende å få informa
sjonen ut til alle samfunnsgrupper, og
mange sårbare grupper sliter med å holde
seg oppdatert på koronainformasjonen.
Dette kan være avgjørende for deres

Eksempel på en koronaplakat. Vi har laget informasjonsfilmer
om Covid-19 på åtte språk.

helse og trygghet, og med filmene
ønsker vi å nå flest mulig, og at de
spres i lokalmiljøet. Vi oppfordrer
sanitetsk vinnene til å sende lenken til

sine kommuner, og andre som jobber
med foreldre og barn, sier Anniken
Schwamborn i N.K.S. Du kan se alle
filmene på våre nettsider.
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Sisterhood
i sanitetens hus

I september kunne vi endelig arrangere
gruppelederkurs for nye frivillige
sanitetskvinner. Asbjørg Engebø Rystad
fra Østensjø sanitetsforening ble vervet
for tre år siden, og var en av deltakerne.
– Det er mange grunner til at jeg takka
ja, men Sisterhood-arbeidet, og ikke
minst N.K.S sin støtte til forskning på
kvinnehelse var to viktige grunner til at
jeg meldte meg inn, og til at jeg fremdeles
er medlem. Videre er det viktig for meg
at organisasjonen ikke er knytta til en
religion, og at organisasjonen er åpen for
alle som ønsker å bli medlem, sier hun.
Hvorfor har du valgt å engasjere deg
i akkurat Sisterhood?
– Frivillig arbeid med unge jenter som
gjerne trenger litt flere folk i livet sitt er
svært givende, særlig når jeg merker at

det utgjør en forskjell i livet til jentene
i gruppa. Det er mange som lurer på
hvorfor jeg jobbar gratis for andre folk
sine unger. For meg er dette den jobben
jeg får aller mest igjen for, sånn reint
fortsett fra i kroner og øre, sier Engebø
Rystad.
Det siste året har flere foreninger
vist stor kreativitet for å gjennomføre
Sisterhood-gruppene på en annerledes
måte. Noen har arrangert digitale-møter
med jentene, andre har flyttet møtene
utendørs, og til aktiviteter som lett lar
seg kombinere med smittevern. Det
sentrale i Sisterhood er uansett møtene
som skapes, på Sisterhood er det ingen
press eller forventninger. Relasjoner,
møter, mestring og latter er det som
trekkes frem av både deltakere og
frivillige gruppeledere.

Asbjørg Engebø Rystad er gruppeleder
i Østensjø sanitetsforening.

– Første møte med ny gruppe er alltid
spennende! I år opplever jeg at det har
blitt en veldig fin miks av fine, og litt ulike

Å gå på kurs for å bli gruppeleder i Sisterhood er
utrulig lærerikt, utviklende og spennende! En trenger
ingen forkunnskaper, og en lærer veldig mye nyttig.
Innføringa i Sisterhoodmetodikken er grundig og god,
slik at en kjenner seg klar til å starte egen Sisterhoodgruppe etter kurset.
- frivillig sanitetskvinne

10
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folk. Ikke alle ville prate så mye første
kvelden, men det er helt ok. Vi bruker
ganske god tid på å bli kjent og dermed
var første kvelden stort sett prating
rundt bordet, lage navneskilt og å tegne
seg selv med venstra hånd. Mye latter og
moro var det! utdyper Rystad.
Flere frivillige trekker frem verdien
av at man er en voksenperson som kan
bidra med å støtte deltakerne med små
og store utfordringer, som er en del av
det å være ungdom.
– Det første året som gruppeleder
hadde vi ei jente med en svært kjip
mobbehistorie i gruppa. Vi klarte å
hjelpe henne til en mye bedre hverdag
ved at hun begynte på skolen til en av de
andre i Sisterhoodgruppa. Foreldrene,
jenta selv, og ikke minst vi i Sisterhood
opplevde det som utrolig stort å kunne
klare å endre på denne situasjonen.
Dette glemmer jeg nok aldri! Men det har
vært mange jenter i de tre gruppene jeg
har vært leder for, som har utvikla seg
mye og som tydelig har fått mere tro
på seg selv! Dette varmer hjertet til en
gruppeleder!

Gruppelederkurs i september
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Måltidet kan være

for å få barna til å smake eller spise 

Matvaner etableres
gjerne allerede i to
til treårsalderen.
– Dette er en viktig
alder hvor noe
av grunnlaget for
helsen vår senere
i livet blir lagt, sier
førsteamanuensis
Sissel H. Helland
som har forsket på
hvordan man kan
få barn til å smake
på ny og ukjent
mat i barnehagen.
TEKST: SINDRE NORDENGEN
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Temaet for Sanitetens uke i år var «Spis
med oss» og skal ha fokus på det å
samles rundt et måltid for å fremme
fellesskap, inkludering og sunt kosthold.
Med støtte fra Norske Kvinners
Sanitetsforening har førsteamanuensis
ved Institutt for ernæring og folke
helse ved Universitetet i Agder, Sissel H.
Helland, forsket på matneofobi og hvor
dan man kan få barn til å smake på ny og
ukjent mat i barnehagen. – Matneofobi
er en beskyttelsesmekanisme som er
på topp mellom to og seks år, akkurat
i den perioden da nesten alle barn er i
barnehagen og det er i den perioden av
livet de er mest skeptiske til å smake på
ny mat.
Hovedsakelig beskytter matneofobi oss
mot å spise ukjente matvarer som kan
være farlig for oss, eller gjøre oss syke.
– Det er imidlertid individuelle forskjeller
hvor mye frykt vi har for det ukjente,
og de fleste av oss er både skeptiske
og nysgjerrige på samme tid. Hoved
utfordringen med høy skepsis til å smake
på ukjent mat i dagens samfunn, der vi
kan regne med at maten vi kjøper er trygg
å spise, er at den kan gå utover barns
matkvalitet ved å hindre dem i å spise
en rekke sunne matvarer og at det er lite
variasjon i maten de spiser, sier Helland
og forklarer at en annen utfordring med
mangel på matmot kan være avvisning
av mat og konflikter, lek med maten
eller manglende interesse for mat. – For
omsorgspersoner som har et oppriktig
ønske om å gi barn de beste forutset
ninger for helse med sunne matvarer, kan
måltidet være en maktkamp for å få barna

til å smake eller spise.
Matvaner etableres gjerne allerede i
to til treårsalderen, så dette er en viktig
alder hvor noe av grunnlaget for helsen
vår senere i livet blir lagt. – Vi ønsket
derfor å studere sammenhenger mellom
matneofobi og matinntak blant toåringer,
noe som ikke har blitt gjort i Norden
før. Vi fant at toåringer med høyere
matneofobi, spiser sjeldnere fisk, grønn
saker, frukt og bær. Dette er viktige mat
varegrupper som er en del av et sunt og
variert kosthold, sier Helland og forklarer
at de i tillegg utviklet et forskningsbasert
barnehagetiltak, Barns matmot, for å
utvikle barns smak og erfaring med
forskjellige typer mat. – Flere barnehager
testet dette over en tremånedersperiode.
Sanitetens barnehage i Mandal er blant
dem som har tatt i bruk resultatene av
forskningen til Helland, og har hittil fått
gode tilbakemeldinger. – Dette er det vi
håper på, at forskningsbasert mat- og
måltidstiltak brukes av barnehager og
videre at foreldre kan legge merke til at
barna blir mer nysgjerrige på å smake
forskjellige typer mat.
En dag ble det servert fiskegrateng
og revne gulerøtter i sanitetens barne
hage i Mandal. En av guttene i barne
hagen setter seg ved bordet, ser på
fiskegratengen og sier til den voksne
ved siden av: «Jeg liker ikke sånt». «Åh,
ikke tenk mer på det, det går fint», sier
den voksne og sender maten til et annet
barn. Den voksne og det andre barnet
smaker på fiskegratengen og snakker
sammen om det de spiser og synes
det smaker godt. Andre voksne rundt

en maktkamp

Hokus Pokus barnehage i Grimstad

bordet følger opp med å si positive
ting om maten og det smitter over på
barna. Gutten som signaliserte at han
ikke likte fiskegrateng sitter stille og
følger med. Så ser han på den voksne
og sier: «Jeg liker gulerøtter». «Så
fint», svarer den voksne og forteller at
de har masse gulerøtter så det er bare

å forsyne seg. Gutten spiser gulerøtter
med stor fornøyelse mens han ser
på fiskegratengen lenge. Den voksne
legger merke til det, spør om han vil ha
litt på tallerkenen og sier at han bare
kan la være å spise det han ikke liker.
Gutten forsyner seg forsiktig, smaker
langsomt og utbryter strålende fornøyd

at han likte det. – Dette eksempelet
viser at barn som ikke blir presset til
å smake på maten ofte velger å smake
når ukjente matretter blir introdusert.
Ellers har barnehagen med støtte i teori
fra Hellands forskning valgt å servere
samme meny i åtte uker av gangen for
å skape forutsigbarhet og la barna bli
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kjent med de ulike smakene før nye
introduseres, sier pedagogisk leder
Marianne Mjanger.
Sanitetskvinnenes nye forsknings
strategi, Kvinnehelse fra vugge til
grav, legger vekt på synergier mellom
forskning og lokalforeningene.
– Det innebærer også en økt satsning
på formidling av resultater som har
betydning for egne frivillige aktiviteter,
sier N.K.S. forskningsansvarlig Elisabeth
T. Swärd.
Helland ønsker derfor å inkludere de
sosiale aspektene rundt barnehage
måltidene.
– Forskningen vår indikerer at vel
smakende mat og samhandling under
måltidene er viktig i det gode liv. God
atmosfære er essensielt for å redusere
frykten for ukjent mat. Det øker sjansen
for at barn kobler maten til noe hyggelig
og reduserer frykten for å smake. Unngå
tvang og stress. Når voksne prøver å
tvinge barn til å spise opp eller å spise
visse matvarer, risikerer vi å forstyrre den
naturlige læringsprosessen som er viktig
for å utvide barns smakspreferanser, sier
Helland.
Regelmessige måltider er viktig.
Under normale omstendigheter server
den samme maten til alle og spis sammen.
– Barn lærer gjennom å observere andre.
Server barna både noe nytt og ukjent, og
smak også på mye forskjellig mat selv.
Ha realistiske forventninger til de første
små smaksprøver og tålmodighet.
Server den samme retten en gang i
uken i flere uker, barn trenger tid til å
bli kjent med ny mat. – Ha respekt for at

Sissel råder folk til å lage måltider med god atmosfære både hjemme og i barnehagen.
– Dette øker sjansen for at barn kobler maten til noe hyggelig og reduserer frykten for å smake.

barn er forskjellige og at de har behov
for å være selvstendige. De kan ganske
tidlig spise mye selv, forsyne seg selv og
vite om de er mette eller sultne. Hvis de
ikke spiser så mye til ett måltid, vil de
ta det igjen på et av de neste. Skap et
trygt, positivt miljø for å bli kjent med en
verden av spennende mat.

Med prosjektet Barns matmot er det
utviklet og testet ideer for hva barne
hageansatte og foreldre kan gjøre for å
støtte barn i å utvikle sin egen smak og
matmot. – Kvalitetssikret informasjon for
omsorgspersoner er viktig, og midler fra
N.K.S. forskningsfond for barn og unge
har bidratt til at dette er mulig.

Gratis etterutdanningskurs
Universitetet i Agder tilbyr gratis etterutdanningskurs forbarnehagelærere, og starter i januar 2021. Videreutdanningen
gir deg kompetanseheving slik at du kan legge til rette for varierte måltider i barnehagen i samsvar med nasjonale føringer.
For mer informasjon: Gå inn på Universitetet i Agder sine nettsider
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Tryg Forsikring heier
på Sanitetskvinnene
Som stolt samarbeidspartner til Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker vi å bidra
med det vi kan best. Forsikringer. Som medlem får du opptil 25 % rabatt på dine
forsikringer hos Tryg.
Ønsker du å prate med en forsikringsrådgiver for å få et tilbud på forsikringene du faktisk trenger,
kan du enkelt kontakte oss på telefon 915 04040 eller via skjema på tryg.no/nks.

i samarbeid med
FREDRIKKE NR. 4 / 20
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Likestillingens bedrag

– hvem bryr seg!
1. april i 2019 ble en kvinne fra Strømmen drept av ektemannen.
Kvinnen hadde før drapet flere ganger vært i kontakt med politiet, og
den siktede mannen var involvert i flere av hendelsene. Likevel klarte
ikke politiet å gjøre nok for å forhindre drapet. Tove Smaadahl var i 20
år leder av Krisesentersekretariatet, og mottok nylig Rettighetsprisen
for sitt arbeid for å forhindre vold mot kvinner og i nære relasjoner.
TOVE SMAADAHL (66) AKTUELL: VOLD MOT KVINNER ER ET LIKESTILLINGSPROBLEM OG SAMFUNNSPROBLEM

Til tross for at politiet i 2013 ble pålagt
å gjennomføre en trusselvurdering i alle
familievoldssaker, er det mange politi
distrikt som rapporterer at de ikke har
kapasitet til denne viktige vurderingen.
Selv om det i verste fall kan ende med
drap. Jeg spør - Hvem bryr seg?
Likestillingens bedrag?
Likestilling er grunnleggende om rett
ferdighet for et hvert individ. Både
kvinner og menn skal ha like rettig
heter og muligheter til å delta aktivt
i samfunnet, uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, etnisitet, språk, religion
og seksuell orientering. I et menneske

rettighetsperspektiv har alle krav på et
liv uten diskriminering, vold og overgrep.
Vold mot kvinner og vold i nære rela
sjoner er en klar indikator på manglende
likestilling i et samfunn. Nasjonale
forekomstundersøkelser som ble gjen
nomført i 2005 og 2014 bekrefter de
utfordringer vi står overfor. Samtidig
er det betimelig å stille spørsmål om
hvorfor vi ikke har klart å få redusert
dette store samfunnsproblemet. Vi har
fått kunnskap og tiltak, bedre lovverk og
beskyttelsestiltak, men ennå opplever
alt for mange volds- og trusselutsatte
kvinner og barn at samfunnet ikke klarer
å gi de en reell beskyttelse.

I 1995 oppholdt 2355 kvinner og 1624
barn seg på et av landets krisesentre.
Tallene for 2019 viser 2471 kvinner, 147
menn og 1876 barn.
Da det norske samfunnet ikke klarer å
gi nok beskyttelse til trusselutsatte er
mange hundre kvinner og barn i Norge
på flukt. De må flytte og bryte kontakt
med familie og venner, barnehage, skole
og sine kjære i nærmiljøet. Barna har en
tapsliste som på mange måter kjenne
tegner barn som har flyktet fra krig og
nød. Dårlig økonomi, ensomheten, og
frykten for å bli drept er stor.
Hvert år blir rundt 10% av norske
kvinner voldtatt. I forekomstundersøk

I de fleste av drapene hadde både helsevesen,
politi, hjelpeapparatet og privatpersoner observert
dokumenterte risikofaktorer for drap og vold.
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elsen fra 2014 viser tall at kvinner som
har vært utsatt for voldtekt var mange
redd for å bli alvorlig skadet eller drept.
De senere årene har det vært en kraftig
nedgang i drap i Norge, men fortsatt har
vi alt for mange partnerdrap. I følge VG
har 156 kvinner og 18 menn registrert
drep i saker hvor partner eller ekspartner
er siktet eller dømt siden 2000.
Forskning på partnerdrap fra 2015
viser at flertallet av drapene ble begått
av menn som hadde utøvd vold i par
forholdet. I de fleste av drapene hadde
både helsevesen, politiet, hjelpeapparatet
og privatpersoner observert dokumen
terte risikofaktorer for drap og vold.
Varslede drap – hvem bryr seg!
Så skjedde det igjen. 30. oktober i år ble en
kvinne på 22 år funnet drept på Evje. Hun
anmeldte ekskjæresten for drapstrusler
1. oktober, og samme dag ba hun om at
politiet måtte gi ekskjæresten besøks
forbud. Et barn har igjen mistet sin mor,
og hennes foreldre har mistet sin datter.
Jeg mener dette var igjen et varslet drap.
Besøksforbudet var ikke blitt utstedt og
politiet vil ikke svare på om de hadde fore
tatt en trusselvurdering. Politimesteren
erkjenner at denne saken har fått et alvor
lig utfall, og Agder politidistrikt har bedt
Spesialenheten for politisaker vurdere om
det har skjedd noe kritikkverdig.
Spesialenheten, som vurderte politiets
arbeid etter drapet på en kvinne i Melhus
i 2015, henla saken selv om de mente
at det kunne rettes kritikk mot etter
forskningen og politidistriktets evne
til å følge opp sentral satsning. De
presiserte dog at saken var egnet for
erfaringslæring.
Jeg spør stadig meg selv – hvem
bryr seg?
Foto: Hallgeir Vågenes / VG / NTB
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Forskningstildelingen

fra Stiftelsen Dam til Sanitetskvinnene 2020
Med tildeling av seks
nye forskningsløp
fra Stiftelsen Dam
i 2019, var forvent
ningen høy til årets
tildeling. I 2020 ble
søkeprosessen endret
både for søkerne selv,
og organisasjonene.
TEKST: ELISABETH T. SWÄRD

Den nye ordningen er en to trinns
prosess med en prekvalifiseringsrunde
hvor søkerne sendte inn svært for
enklede skissesøknader. Før sommeren
fikk alle svar, og rundt en fjerdedel ble
invitert med videre til en fullstendig
søknad om prosjektet i en fase to.
– I fase to fikk N.K.S. sende inn åtte
søknader, men underveis i tildelingen
i oktober fikk to av disse innvilget
midler fra Helse Sør Øst og Oslo
Universitetssykehus. Så stod vi igjen
med seks prosjekter, klart innenfor
vår forskningsstrategi, og spenningen
var stor, sier Elisabeth T. Swärd,
Forskningsansvarlig/seniorrådgiver
kvinnehelse.

Følgende gikk videre i fase 2:
• Anna-Maria Hoffmann Vold
UiO/OUS: Optimal PAH omsorg ved SSc
(lungefunksjon systemisk sclerose)
• Frode Eick Kirkens Bymisjon/
UiO: Kvinners livsvilkår og helse i
et livsløpsperspektiv med fokus på
papirløse immigranter
• Heidi Linn Sandsæther NTNU.
Betydningen som belastende
erfaringer i oppveksten har for
pregravid fedmeutvikling
• Katrine Owe FHI/UiO: Fysisk helse ved
tvillingsvangerskap
• Lena Henriksen OsloMet: Helse
sykepleiers arbeid med vold mot barn
• Maria Magnus FHI/UiO: Infertilitet og
risikoen for hjerte- og karsykdommer
• Ranveig Lind UiT: Kvinner som
pårørende til intensivpasienter
– Vi fikk kun innvilget et prosjekt,
og jeg er skuffet over det. Jeg hadde
forventet flere for både tema og
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kvalitet burde tilsi det. Men nåløyet er
trangt og vi er mange om beinet. Et
viktig prosjekt ble tildelt kr 2.310 000.
Doktorgradsprosjektet gikk til Frode Eick
fra Kirkens Bymisjon, sier Swärd.
Temaet til Eick er kvinners livsvilkår og
helse i et livsløpsperspektiv med fokus
på papirløse immigranter.
Norge har i de senere årene sett flere
innbyggere med ulik landbakgrunn
og uten oppholdstillatelse. Uten
forsikring og med liten rett til helsehjelp
utfordres helsepersonell og utforming
av helsetilbud i kommunene. Det finnes
svært liten forskning på irregulære
migranter i dag, men den etnografiske
forskningen viser at gravide kvinner
uten oppholdstillatelse møter store
utfordringer. Vi trenger kunnskap om
omfang av bruken av helsetjenester
hos personer uten personnummer og
om opphold status har noe å si for
helseutfall etter fødsel.

Noe å glede seg til!
N.K.S. har mottatt midler fra stiftelsen
Dam til et nytt pilotprosjekt som varer ut
2021.
Målet er at alle barn skal ha tilgang til
å delta på gratis aktiviteter og møte
plasser, bli kjent med trygge voksne i
sine lokalmiljø, uavhengig av familiens
økonomi.
Mange lokalforeninger og frivillige
har allerede bidratt med imponerende
innsats for barn og unge i sine lokalmiljø
det siste året. Frivillige sanitetsk vinner
har delt ut aktivitetsposer til barn og
unge på krisesentre, asylmottak og i
lokalmiljøet. Dette hadde stor betydning
i perioden hvor smitteverntiltakene var
på sitt mest restriktive. N.K.S håper
prosjektet kan styrke kontakten og
dialogen som de frivillige har med lokale
samarbeidspartnere, og videreføre det
positive arbeidet også til neste år.
– Vi prioriterer lokalforeninger som har
et samarbeid med kommunale aktører
for å rekruttere deltakere fra spesielt
utsatte familier i en sårbar livssituasjon.
At barn og unge får delta på aktiviteter
med jevnaldrende, og venner fra skole
og barnehage er viktig, og vil bidra til
at det ikke oppleves stigmatiserende
for deltakerne å delta, forteller

seniorrådgiver migrasjon og oppvekst,
Cathrine Salvesen.
– Å delta på gode, positive aktiviteter i
barn og unges nærmiljø har stor betyd
ning for livskvalitet. Bare det å komme
seg ut på tur, sitte rundt et bål med
kakao, og fortelle morsomme historier
skaper stor glede i hverdagen, sier
Salvesen.
Aktivitetene kan foregå i skolens ferier,
men det er også mulig å søke om midler
til å gjennomføre mer avgrensede tilbud
i helger, eller etablere aktiviteter på
lokale møteplasser. Aktivitetene tilpas

ses målgruppen, samt våre frivilliges
tid, kapasitet, ressurser og personlig
engasjement. Prosjektet kan også bidra
til å rekruttere nye frivillige til lokal
foreningene.
Selv om målgruppen er spesielt
sårbare barn og ungdom, så er
aktiviteten åpen for alle barn og unge.
Vi vil også åpne for at foreldre kan delta
der det er relevant. Vi gleder oss til å
motta mange søknader!
For mer informasjon kontakt: cathrine.
salvesen@sanitetskvinnene.no

Frivillige i Drammen sanitetsforening delte ut aktivitetsposer med leker i mars.

Det er så fint å se at foreldrene for en liten periode
lever seg inn i en annen verden der de slipper å tenke,
og bekymre seg. På våre aktiviteter kan de senke
skuldrene, og være foreldre som bare nyter at barna
leker og er glade. Vi er så heldige som får være med
som frivillige og legge til rette for dette!
- frivillig sanitetskvinne
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KAREN-MARIE ELLEFSEN FØDT: 1950 SIVILSTATUS: SINGEL AKTUELL: PENSJONERT NRK SPORTSJOURNALIST OG PROGRAMLEDER

Førstedamen
I 40 år har vi vært vant til å se henne i fjernsynsruta for
NRKs sportssendinger. Hun var den første profilerte kvinnelige
sportskommentator og programleder for sportssendingene
på TV. Nå er det ubønnhørlig slutt, og siste sportssending
er gjennomført for Karen-Marie Ellefsen (70).
TEKST: JEANETTE FAGERLI-QUAINO FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

Vi møter Karen-Marie Ellefsen i TVresepsjonen bare én uke før hun skal over
i pensjonistenes rekker. Prikk lik slik vi er
vant til å se henne på sportssendingene
i NRK i alle år, elegant antrukket i en hvit
kåpe, høyhælte skoletter, smilende og
pent sminket, alderen har slett ikke satt
dype spor hos henne.
– Jeg bestemte meg for å bli sports
journalist da jeg var ni år gammel. Jeg
hadde en veldig sportsinteressert far,
og vi hørte mye på sportsoverføringer
i radio og abonnerte på avisen
Morgenposten, som hadde veldig bra
sportssider, jeg slukte alt som stod der.
TV-apparatet kom ikke til hjemplassen
Bengadalen i Valdres før i 1968, og
tidlig på 60 – tallet var det skøyter som
var det store. Sport var det daglige
samtaleemnet hjemme hos Ellefsens.
– Vi kjøpte programmer til de store
skøytemesterskapene på butikken, og

satt hjemme og hørte på og noterte
passeringstider og rundetider, og det
gikk sport i å prøve å regne ut poeng
summene fortere enn Per Jorsett. Så
mens venninnene var opptatt av bilder
av pop-stjerner og filmstjerner, samlet
søsteren min og jeg på bilder av skøyte
løpere som vi klippet ut av avisene og
limte inn i bøker.
Ellefsen vokste opp i Begnadalen i
Valdres, men som 14 åring flyttet hun til
tanten og onkelen på Hønefoss for å gå
på skole.
– Jeg husker at første vinteren på
Hønefoss lå jeg og gråt en hel natt fordi
vi ikke fikk billetter til VM på skøyter på
Bislett stadion i 1965. Det var så vanske
lig å få billetter til skøyter på den tiden,
det var så populært, folk lå utenfor
Dagbladet-sentralen, hvor de solgte
billetter, i sovepose hele natta for å stå i
kø når billettsalget åpnet, forteller hun.

Ville leve i idretten
Som ung trente Karen-Marie Ellefsen
friidrett, men hun skjønte fort at hun
ikke ville bli noen god utøver selv, og at
hennes sjanse til å leve i idretten var å
bli sportsjournalist, og hadde et veldig
bevisst forhold til det.
Hun gikk ett år på Folkehøgskolen på
Skjeberg, som var den eneste folkehøg
skolen med journalistlinje, deretter
studerte hun fransk fordi hun likte veldig
godt fransk på skolen. Og så fikk hun de
første sommerjobbene i NRK Dagsrevyen,
da hun søkte på den tredje sommer
jobben i NRK ble hun plassert på sentral
bordet. Etter det har hun vært i NRK hele
tiden, og fikk fast ansettelse i 1979.
På den tiden var sportsavdelingen i
statskanalen et mannsdominert sted.
– Det hjalp meg nok at jeg kjente
sportsredaksjonen litt siden jeg hadde
vært innom der som produksjons
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Etter den første TV-opptreden Ellefsen hadde
ble det trykket et leserinnlegg i avisen som beskrev
at det at vi nå hadde en kvinne som snakket om
sport var det endelige beviset på at samfunnet
gikk i oppløsning, for nå var bunnen nådd.

assistent, og hadde lært mye om TV,
men jeg måtte nok bevise mer som
kvinne enn mennene. De trodde ikke at
jeg dugde, eller at jeg kunne være så
interessert i sport som det jeg var, for
det var de ikke vant til, så det trodde
de ikke på. Og da trodde de heller ikke
på at jeg kunne så mye som jeg gjorde,
men jeg kunne veldig mye om idrett
på den tida. Så var de nok litt redd for
publikumsreaksjoner, forteller hun.
Det første halve året som frilanser fikk
hun bare jobbe med barneidrett.
– De tenkte nok at det var mer aksept
abelt at det var kvinner som jobbet med
barn. Etter hvert skjønte de nok at jeg
kunne dette her, og at jeg ikke var så verst,
og satte meg i respekt ganske fort. Men
jeg fikk også beskjed om at fotball det
måtte jeg holde meg unna. Og det er litt
samme holdning i dag, men ikke på samme
måten. De fikk nok sitt mannlige ego truet,
de hadde forstått at denne dama var
ganske flink når det gjaldt andre ting, men
én ting måtte disse gutta få ha for seg selv.
Det var også en kollega som avbrøt ferien
sin på hytta for å komme å lage et referat
på to minutter fra en fotballkamp på Bislett
fordi jeg var det eneste alternativet.

– Det har ikke vært så mange kamper
egentlig, men det jeg kanskje har kranglet
mest om er dekningen av kvinneidrett,
den syntes jeg var veldig dårlig, sier hun.
Og ble en gang så sinna at hun mistet
stemmen i en opphetet diskusjon om
temaet.
– Det er fortsatt ikke helt likestilling,
men det er blitt mye bedre. Så har
også de norske idrettskvinnene blitt
mye bedre enn den gangen. Ofte var
argumentene at de var ikke gode nok,
mens hvis mennene gjorde det dårlig var
det interessant at de gjorde det dårlig,
og ble prioritert uansett. Det kranglet
jeg mye om. Jeg var veldig viljesterk, og
var ganske trygg på at jeg kunne dette
her, og tror som sagt at jeg fikk ganske
respekt for det da og viste at jeg klarte
dette her.
Hun forteller videre at en gruppe hun
aldri møtte fordommer eller forskjells
behandling fra, var de aktive idretts
utøverne, de syntes ikke det var rart at
det kom en kvinnelig sportsjournalist,
det hadde også enkelte aviser.

Er det noen sportsøyeblikk du vil trekke
frem som den største?
– Det er vanskelig å trekke frem en
enkelt opplevelse, for jeg har jo hatt
Dekningen av kvinneidretten
veldig mange øyeblikk, ikke minst som
Etter hvert fikk Ellefsen likevel jobbe med
fotball som programleder på fotballkamper friidrettskommentator, som er den
idretten jeg er mest glad i. Jeg har vært
på Ullevål på nesten hele 90-tallet.
på alle sommer-OL siden 1980, og jobbet
Opp gjennom årene har hun vært borti
med de fleste vinter-OL. Men hvis jeg
alle idretter, bortsett fra boksing, og
skal trekke frem én begivenhet så er
hun har banet vei for kvinner i sports
toppunktet OL på Lillehammer i 1994
journalistikken.
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fordi det var noe veldig spesielt. Det
var noe vi jobbet med i veldig lang tid i
forveien, og de 16 dagene der oppe var
helt magisk og et eventyr. Vi visste at
dette var noe vi bare opplevde én gang,
forteller Ellefsen.
Kjent ansikt i 40 år
I 40 år har hun vært et kjent ansikt
for det norske folk, men Karen-Marie
Ellefsen har aldri latt kjendistilværelsen
styre livet sitt, og bestemte tidlig at hun
skulle ha et avslappet forhold til det.
– Jeg tenker ikke over det, men det er
klart det er visse ting du bare ikke gjør.
De som går sammen med meg oppdager
mye lettere at folk ser litt ekstra på meg
enn det jeg gjør selv.
Likevel måtte hun tidlig få hemmelig
telefonnummer fordi hun stadig vekk ble
oppringt av fremmede. Det var også på
den tiden at det stod telefonbokser rundt
omkring, og med telefonkatalogen med
adresser, så det var enkelt for fremmed
å ta en telefon til henne.
– Det var ikke bare ekle telefoner, det
kunne også være noen som trengte hjelp
med et veddemål, og andre som ringte
etter sportsresultater. En gang ringte
det en dame som lurte på om jeg kunne
introdusere moren for Sølve Grotmol, for
hun var så innmari fan av Grotmol.
Etter den første TV-opptreden Ellefsen
hadde ble det trykket et leserinnlegg i
avisen som beskrev at det at vi nå hadde
en kvinne som snakket om sport var det
endelige beviset på at samfunnet gikk i
oppløsning, for nå var bunnen nådd.

Frivillig arbeid
Til tross for et langt yrkesliv i NRK så har
hun også en kort «karriere» bak seg i
helsevesenet.
Etter artium jobbet Ellefsen en sommer
på Kvinneklinikken, ikke fordi hun var så
opptatt av kvinnehelse, men fordi hun
trengte sommerjobb med bopel i Oslo,
og jobben på sykehuset gav også hybel.
– Jeg er ganske pysete av meg, så det
å være på en vanlig sykehusavdeling
hadde jeg ikke lyst til. Forutsetningen for
at jeg tok jobben på Rikshospitalet var at
jeg skulle jobbe på barselavdelingen. Der
luktet det ikke sykehus, men parfymeri,
ler hun.
Karen-Marie Ellefsen har ikke selv
erfaring med frivillig arbeid, men mener
at frivillighet er særlig viktig i idretten.
– Uten de frivillige så hadde Idretts
Norge stoppet. Vi hadde heller ikke
hatt idrettstopper, som Marit Bjørgen

og Karsten Warholm, for grunnlaget
legges når du er barn. Bare tenk på alle
de frivillige som har ordnet hoppbakker
og alpinløyper, stilt opp i håndballhaller
og andre arenaer, og lagt til rette for at
ungene kan drive idrett, så at frivillighet
er viktig er det ingen tvil om. Det er
derfor vi også deler ut prisen Årets
Ildsjel på Idrettsgallaen, da får man et
innblikk i hva de frivillige driver med, det
står det virkelig respekt av, mener hun.
Hun kjenner også til Sanitets
foreningen sitt arbeid gjennom faste
lavnsriset, maiblomsten, og da moren
levde fikk hun en blomst til jul av
Begnadalen sanitetsforening.
Kongens fortjenstmedalje
I august i år ble Ellefsen tildelt Kongens
fortjenstmedalje av statsminister Erna
Solberg og kringkastingssjef Thor
Gjermund Eriksen. Hun mottok den ære

fulle medaljen under innspillingen av et
TV-program.
– Jeg fikk helt sjokk, og ble helt satt
ut. Jeg visste ingenting og ble skikkelig
lurt. Og da statsministeren selv kom…
Det var pinlig og flaut. Hva kommer folk
til å si om dette her, tenkte jeg. Det var
jo selvfølgelig veldig hyggelig, og en stor
ære. Men jeg er en person som ikke liker
den typen oppmerksomhet, sier hun.
Siste arbeidsdag er i slutten av oktober.
Karen-Marie Ellefsen ville gjerne jobbet
lengre, men NRK tillater ikke det. Planen
for den siste arbeidsdagen er å avslutte
på den måten hun er mest komfortabel
med, å gå stille og rolig ut av dørene til
TV-huset på Marienlyst, og uten avskjeds
markering. Hun liker heller ikke å snakke
om at et langt arbeidsliv over.
– Jeg har forsøkt å si det til folk, bedt
de om å være så snille å ikke snakke om
det. Noen har mast i et helt år om at det
ikke er lenge igjen, og hvordan blir det?
Men jeg vil ikke ha fokus på det, fordi
det ikke skal ødelegge den tiden jeg har
igjen her. Jeg vil at det skal være helt
som vanlig, prøver å ikke tenke på det,
jeg lever litt i nuet.
Hvordan vil du bli husket?
– Det har jeg overhodet ikke tenkt på.
Men jeg blir vel husket som den første
kvinnen på TV-sport, det er det alle
trekker frem hele tiden. Jeg får jo såpass
mange positive tilbakemeldinger så jeg
håper at jeg blir husket som noe positivt.
Selv om ikke alle nødvendigvis har likt
meg, så kan du ikke forvente å bli likt
av alle heller. Det sier jeg til de nye hvis
de har fått kritikk av publikum, at selv
de mest populære blir ikke likt av alle,
forventer du det kan du ikke ha denne
jobben, mener Ellefsen.
Det er heller ingenting hun ville gjort
annerledes i karrieren sin.
– Jeg har jo aldri villet gjøre noe annet
så jeg har ikke tenkt på det. Hva annet
skulle jeg gjort da? sier hun.
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Ny utredning om kvinnehelse
må ta hensyn til hele livsperspektivet
I forkant av 8. mars i år vedtok regjeringen
initiativet til en ny nasjonal offentlig utredning
(NOU) om kvinners helse i et kjønns
perspektiv. Det er over 20 år siden sist.
TEKST: LIV HUKSET WANG

hensyn til kvinnehelse i et livsperspektiv.
Kvinner blir eldre og alderen på første
gangsfødende stiger. Andre viktige
områder er minoritetsk vinners helse, og
kvinner som pårørende til syke og pleie
trengende.
– Mine hjertebarn er kvinners mentale
helse, og eldre kvinners helse, og jeg
håper dette blir viktige temaer, sier
professor Johanne Sundby som ledet
arbeidet med den forrige utredningen
som kom i 1999. – For å lykkes må
utredningen være konkret og bygge på
forskning, legger hun til.
Kaveh Rashidi trakk frem at hans
erfaring som fastlege er at kvinner ofte
har tilleggsbelastninger som aldri blir av
dekket av helsevesenet. – Kvinnehelse er
mye mer enn sykdommer vi ser. Kvinne
helse er alle sykdommer som kvinner
kan få, og kvinner har ofte unormale
symptomer, påpekte han.
Arrangementet ble spilt inn som en
podcast i serien Femihelse med Helene
Svabø og Sigrun Stenseth.

Mye av vår medisinske kunnskap bygger
i hovedsak på mannen som norm. Blålys
sykdommer, akuttmedisin og sykdommer
som i størst grad rammer menn, får ofte
mer oppmerksomhet enn sykdommer
og lidelser der kvinner er i flertall, som
endometriose og leddgikt. Vi vet for lite
om sykdommer som er mer typiske for
kvinner, og kvinner får heller ikke alltid
like god diagnostisering og behandling
for sykdommer som rammer begge
kjønn, som til eksempel hjerteinfarkt.
Sanitetskvinnene håper at en ny NOU
kan rette opp skjevhetene.
For å belyse hva som blir viktig i denne
nye NOU’en, samlet Sanitetsk vinnene i
september forskere og ungdomspolitikere
fra ulike politiske partier. Politikerpanelet
som stort sett er uenige i det meste, var
hjertens enig i at denne generasjonen
av politikere vil ha konkrete tiltak for å

bedre kvinners helse. Målet er at dette
skal munne ut i en stortingsmelding. Dette
skjedde ikke sist. Synnøve Kronen Snyen
fra Sosialistisk Ungdom trakk frem at det
ikke er tilstrekkelig med enkeltstående
pengeoverføringer til forskning. Vi er nå
i ferd med å miste kvinnehelseprofes
soratet og fagmiljøer i en tid hvor vi vet vi
har behov for en større satsing, jf ny NOU
med forutsigbare ordninger som sikrer
kontinuitet og sterke faglige medisinske
miljøer innen kvinnehelse.
Generalsekretær Grete Herlofson
meldte at Sanitetskvinnene kommer til å
jobbe for at den nye utredningen skal ta

På høy tid. Generalsekretær Grete og forfatter
og fastlege Kaveh Rashidi ser frem til arbeidet
med en ny offentlig utredning om kvinnehelse.

Amalie Gunnufsen fra Unge Høyre, Synne Lerhol fra Senterungdommen, Astrid Hoem fra AUF,
Synnøve Kronen Snyen fra Sosialistisk Ungdom, Alberte T. Bekkhus fra Rød Ungdom og Claudia
Brännström fra FPU deltok som ungdomspanel i diskusjonen om NOU om kvinnehelse.
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Fra opptaket av serien «Selskap på tur». (f.v) Liv Arnesen, Kjell Magne Bondevik og Gunvor Hals på markatur.

Digitale besøksvenner
for isolerte eldre

Samarbeidet mellom Orkla og N.K.S. skal bidra til å gjøre
hverdagen bedre for sårbare grupper under koronapandemien.
Digitale besøksvenner og serien «Selskap på
tur» skal forebygge ensomhet blant eldre.
TEKST: KRISTINE FLO-BAKKE FOTO: ANE LILLIAN TVEIT

Mange eldre har blitt mer alene ettersom
de naturlige møtepunktene ikke eksisterer
i samme grad som før, fordi mye av folks
hverdag skjer digitalt. Utbruddet av
Covid-19 har ført til isolasjon for utsatte
deler av befolkningen, og flere kjenner
på ensomhet. Gjennom digitale besøks
venner og kommunikasjonsverktøyet
KOMP, kan eldre med hjelp av Sanitets
kvinnene opprettholde kontakten med
omverdenen.
– Brukeren har gjennom KOMP mulig

het til å snakke med en digital besøks
venn, og flere frivillige besøksvenner
har meldt seg til tjeneste. Dette er
spesielt viktig for ensomme eldre med
lite nettverk. KOMP fra No Isolation
er en datamaskin med én enkel knapp
for brukeren med en tilhørende app. Vi
har valgt den med tanke på sikkerhet
og enkel teknologi for sluttbrukeren.
Videokonferanser med KOMP oppleves
som nært, og er den beste erstatning
for fysiske møter som forsvinner som en

Den digitale serien «Selskap på tur»
kan ses på KOMP.

konsekvens av smittevernreglene mot
Covid 19, sier prosjektleder for Orklasamarbeidet i N.K.S., Ane Lillian Tveit.
Tildelingen av KOMP-skjermene er
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Den viktige testen før neste års
gjort mulig på grunn av midlene til N.K.S.
fra Orkla på 5 millioner kroner for 2020.
Larvik Sanitetsforening er blant
de som har mottatt KOMP-skjermene.
– Vi har demonstrert produktet
for hjemmesykepleien og ansatte på
sykehjem. Begeistringen var stor for
hvor enkelt det var å bruke maskinen, og
alle var enige om at dette var et supert
tilbud for eldre i isolasjon, sier leder i
Larvik Sanitetsforening Ellen Midtvik.
Selv om skjermene er enkle å bruke,
må lokalforeningene ta ansvar for å sette
opp skjermen sine, laste ned appen og
programmere inn nettverkskontaktene.
– Det er ofte høy terskel for å begynne
med ny teknologi, og i møtene tar vi oss
god tid til å besvare alle spørsmål og
deler erfaringer med hverandre, sier Tveit.
«SELSKAP PÅ TUR»
«Selskap på tur - en digital turvenn» er
en ny nettbasert serie for eldre som blir
lagt inn i KOMP. I høst er de to første
episodene lansert, og her kan du se pol
farer Liv Arnesen, NRK kanalvert Gunvor
Hals og tidligere statsminister Kjell
Magne Bondevik på tur i Oslo-marka.
– Dette er et tilbud til ensomme og
isolerte eldre om en digital turopplevelse
med kjente ansikter og gode samtaler, sier
Tveit som også har laget programmene.
Målet for serien er å inspirere eldre
til å gå på tur - sammen eller alene.
Programmene kan ses på Facebookgruppen «Felleskap for seniorer», og på
KOMP. Episodene vil også bli lagt ut som
lydfiler man kan høre på når man går
alene på tur. I episodene deler turgåerne
sine beste tur-tips, snakker om livet og
karriere, samtidig som de reflekterer
over viktigheten av natur og mosjon.
– I andre episode deler Bondevik åpent
opp om hvordan han kom til hektene etter
sitt sammenbrudd i tiden som stats
minister. Han forteller om hvor viktig det
var å gå på tur, først små turer, så lengre
turer etterhvert for å komme seg ut av
depresjonen, sier hun.
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63 frivillige sanitetskvinner fra fire
foreninger i Sarpsborg (Sarpsborg,
Skjeberg, Søndre Skjeberg, Ullerøy) bisto
da Sarpsborg kommune organiserte den
årlige massevaksinasjon av influensa.
I de fire dagene vaksineringene pågikk,
ble rundt 3 000 vaksinasjoner administrert
av kvalifiserte helsepersonell i en stor
konferansesal på Clarion Hotell Sarpsborg
rett i utkanten av byen
TEKST OG FOTO: STEFAN OKSTVEIT

Oppgaven til Omsorgsberedskapsgruppa
besto av å organisere håndtering av
registrering, og betaling for de mange
som kom for å vaksinere seg. Oppgaven
ble utført med høy Covid-19 smittevern
fokus, og et varmt smil under munnbindet.
Det har vært lett å få folk til å stille til
denne oppgaven, sier Mai Britt Løken,
leder av Sarpsborg Omsorgsberedskaps
gruppe.
– Jeg er veldig fornøyd med vår solide
deltakelse, og vi viser igjen hvor viktige
vi er for helse- og beredskapssektoren
i Norge. Det at vi stiller opp når det er
behov blir enda viktigere i tiden som
kommer, sier en fornøyd May Britt
Buhaug, prosjektleder og seniorrådgiver
for Omsorgsberedskap hos Sanitets
kvinnene.

Covid-19 vaksinasjon
– verdens største prosjekt
Ordfører i kommunen, kommunelegen og
kommunens helsedirektør avla et besøk
på stedet, som en del av den pågående
planleggingen for den kommende
Covid-19 vaksinasjonen som kommer
en gang i 2021. De ønsket å se nærmere
på kapasitet og organisering, som må
skaleres opp med tre til fem gangeren
ved en Covid-19 vaksinasjon. De var godt
fornøyde med det de observerte.
Omsorgsberedskap
Sanitetskvinnene har over 3000
beredskapsfrivillige i 130 av landets
kommuner. Alle har taushetsplikt og
de kan stille opp ved leteaksjoner,
skogbranner, ekstremvær eller pandemi.

vaksinering
Sanitetskvinnene bidrar til trygge
lokalsamfunn ved å være de ekstra
hendene som trengs når kriser rammer.
Åsnes er ei nystarta Omsorgs
beredskapsgruppe i Innlandet. De har
hatt 30 damer i sving i fire uker som har
hjulpet til med køordning, spritvask,
munnbind og oppsyn etter influensa
vaksinering. Anne Grethe Stræte er leder
i Åsnes, og nylig fikk de beskjed om at de
også skal være med på Haslemoen når
hurtigtesten for korona skal testes ut.
– Saniteten skal bistå gjennom hele
helgen med å dele ut informasjon og
ordner køer, sier Stræte.
Rundt 3 000 tusen vaksinasjoner ble administrert under de fire dagene prosjektet pågikk.

Her blir betaling og registrering utført mens leder av Sarpsborg Omsorgsberedskapsgruppe, Mai Britt Løkken (f.v) passer godt på.
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Ny diagnostikk

for persontilpasset behandling av brystkreft
Rundt 3600 kvinner blir årlig diagnostisert med brystkreft
i Norge. Bedre diagnostikk og behandling bidrar til at
flere enn 90% av brystkreftpasientene i dag overlever.
Likevel lever mange av pasientene resten av livet med
ulike senskader etter en tøff og langvarig behandling.

Med dagens diagnostiske verktøy er
det vanskelig å skille de av pasientene
som har behov for langvarig cellegift
behandling, fra de som kan unngå dette
uten fare for tilbakefall.
Målet med prosjektet har vært å bidra
til økt kunnskap om hva som skiller
aggressive fra ikke-aggressive bryst
kreftsvulster. Håpet er at økt forstå
else av slike forskjeller kan brukes til
å identifisere nye markører for bedre
diagnostikk og mer presis behandling.
Prosjektet har kombinert celle- og
genetiske undersøkelser av en brystkreft
modell med analyser av store databaser
over genetiske endringer i brystkreft
pasienter. Ett av de interessante funnene
er at aggressive kreftceller skiller ut
stoffer som tiltrekker seg immunceller
med immundempende egenskaper.
Disse hemmende immuncellene demper
frastøtningsreaksjoner i svulsten, og
bidrar til å danne et mikromiljø som
fremmer vekst og spredning. Infiltrering
av slike hemmende immunceller er et
tegn på dårlig prognose for pasienten.
Videre forskning er nødvendig for å finne

behandlingsmetoder som blokkerer
infiltrering eller effekten av slike immun
celler i svulster.
Et annet viktig funn i prosjektet åpner
for ny og bedre diagnostikk av brystkreft.
Ved å identifisere gener som er aktivert i
aggressive brystkreftceller og –svulster,
har vi påvist et sett av totalt 16 gener,
der høyt uttrykk korrelerer med dårlig
prognose. Denne gen-signaturen er nå
patentert, og vi arbeider for at denne nye
diagnostiske muligheten skal tas i bruk,
og føre til mer persontilpasset behandling
der færre utvikler senskader.
Camilla Wolowczyk disputerer
4. desember 2020 på dette prosjektet
finansiert som et doktorgradsstipendiat
gitt av Norske Kvinners Sanitets
forening (N.K.S.). Kreftforeningen
og Helse Midt-Norge har også
vært viktige for finansiering av
prosjektet.
Viktige forskningsfunn
I flere år har Camilla Wolowczyk
ved Institutt for bioingeniørfag,
NTNU forsket på brystkreft

Camilla Wolowczyk ved Institutt for bioingeniørfag på NTNU, har i flere år forsket
på brystkreft med midler fra N.K.S. I begynnelsen av desember disputerte hun
med forskningen.
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med midler fra N.K.S.
– Det viktigste funnet i Camilla sitt
arbeid er utvikling av en ny diagnostikk
for mer presis behandling av bryst
kreftpasienter. Bruksområdet for
denne nye diagnostiske metoden
er å redusere bruken av cellegift,
og unødvendig «overbehandling»
av brystkreftpasienter. Dette er en
viktig problemstilling som er relevant
for mange og våre funn kan gjøre en
forskjell, sier Elisabeth T. Swärd, N.K.S.
Forskningsansvarlig/seniorrådgiver
kvinnehelse.

NORSKE KVINNER I KRIG
NYTT, STORT STANDARDVERK OM NORSKE KVINNERS
INNSATS UNDER ANDRE VERDENSKRIG

Ukjente historier
fra hele landet.
Omfattende
navneregister.

Under andre verdenskrig bidro norske kvinner i alle deler av motstandskampen.
Mange satte liv og helse på spill ved å engasjere seg i etterretning, flyktningtrafikk eller illegal presse,
mens andre tok aktivt del i sabotasje og militær motstandsvirksomhet.

Norske kvinner i krig fyller ut en stor, hvit flekk i okkupasjonshistorien. Historiker og
forfatter Mari Jonassen får et nytt og langt mer sammensatt bilde til å tre fram, basert på hundrevis av
intervjuer som til nå har ligget ubenyttet i arkivene på Norges Hjemmefrontmuseum.
FREDRIKKE NR. 4 / 20
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KLØVERDAMEN ESZTER HAUGVIK

Flyktet fra
Allerede som
12 åring hadde
Eszter Kalmar
Haugvik bestemt
seg for at det var
Sanitetskvinne hun
skulle bli når hun
ble stor. Hun har
aldri glemt varmen
og støtten hun
møtte som barn fra
Sanitetskvinnene
da familien kom
til Norge som
flyktninger fra
diktaturet i Ungarn.

Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
Det enkleste svaret ville ha vært
«Sanitetsdamene i Markabygda sanitets
forening».
Som 10 åring og flyktning fra Ungarn,
kom jeg til Norge med mine foreldre i
1957. Foreldrene mine ønsket å livnære
seg selv, og fikk lov til å forpakte et
småbruk de første fire årene.
Småbruket ble gjort i stand av Sanitets
kvinner, til et hjem for familien vår på fire

personer.
Enkelte av sanitetsdamene tok på seg
det daglige ansvaret for oss, og det man
ville kalt integrering i dag. Vi snakket kun
ungarsk, og jeg og den eldre søsteren
min lærte det norske språket lynraskt, og
kunne etter bare få måneder gjøre oss
forstått. Vi prøvde så godt vi kunne å lære
foreldrene våre språket også.
Jeg hang ofte hos en av sanitets
damene, det var alltid en lun og rolig

Eszter Kalmar Haugvik glemmer aldri all den omtanken familien ble møtt med da de kom til Norge
som flyktninger.
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74 ÅR SLEMMESTAD SANITETSFORENING MEDLEM SIDEN: 1975

Ungarn
atmosfære der. Her møtte jeg også andre
Sanitetsdamer når det var medlemsmøter
hjemme hos hverandre.
Jeg var 12 år og fascinert av disse god
lynte, hyggelige og flinke damene.
En dag ble jeg spurt «hva skal du bli
når du blir stor?» – SANITETSDAME,
svarte jeg.
17 år senere meldte jeg meg inn i
Slemmestad sanitetsforening, og her er
jeg fortsatt medlem. Jeg ble ikke overtalt
eller vervet, jeg ble overbevist.
Hvilke saker er du mest engasjert i?
Jeg er engasjert i kvinners helse og bered
skap, i hjemmet spesielt.
Hva «Kvinnehelse» betyr, ble jeg tidlig
konfrontert med, og lærte både om stell
av spedbarn og hygiene lenge før jeg var
konfirmant.
All den hjelpen min mor fikk de første
årene her i landet, var utrolig sterkt,
rørende, og viktig for henne. Hun fødte
to barn i løpet av de fire første årene i
Norge, uten språk i et fremmed land.
Hun ble behandlet med verdighet, og
fulgt nøye opp av lege, sykepleiere og
ikke minst av Sanitetskvinnene. Maken til
empati har hun aldri opplevd.
Beredskap og Omsorgsberedskap lærte

jeg tidlig, ja nettopp av disse sanitets
kvinnene, lenge før det ble snakket om
beredskap i hjemmet. Disse damene
hadde alltid sånt som salt, hermetikk,
sukker, fyrstikker og ved hjemme. De lånte
av hverandre det den andre manglet, og
var ekte «nabokjerringer».
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder
synes du er viktigst?
Utvilsomt, kvinner og barns helse.
Hva er det største du har opplevd
som sanitetskvinne?
Tilliten som ble vist meg ved å bli valgt
til leder av Slemmestad sanitetsforening,
etter bare 10 års medlemskap.
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
Jeg har og har hatt verv på forskjellig
plan, lokalt, i fylkesstyret og N.K.S. sin
arbeids-nemd, som det het den gang.
Hvilke utviklingsmuligheter
synes du organisasjonen har?
For å kunne utvikle oss, må vi ta vare
på de eldste i foreningene, selv om vi er
nødt til å følge med i tiden så må vi ta
med oss all lærdom fra de som har gått
opp veien for oss.

Hva tror du er årsaken til Sanitets
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
Fordi Sanitetskvinnene er «på» hele
tiden. De er modige også nå i koronatiden. Vi gir en hjelpende hånd der det
trengs. Vår omtanke og empati for alle i
nærmiljøet er viktig. Det er lett å spørre
en sanitetskvinne om hjelp.
Hvilke egenskaper bør en
Sanitetsk vinne ha?
Evnen til å lytte og behandle alle med
verdighet
Hva er ditt beste vervetips, og
hvorfor mener du at alle kvinner
bør bli Sanitetsk vinner?
Være en god rollemodell for alle
aldersgrupper. Vær vennlig men ikke
påtrengende.
Med min erfaring fra barndommen er
det helt klart, å være Sanitetskvinne det
er å si ja til sin egen utvikling.
Hvis det fantes et hedersfastelavnsris
– hvilken Sanitetskvinne ville du
gitt det til?
Det er nok mange Sanitetskvinner som
fortjener hedersfastelavnsris, så mitt svar
blir la ALLE få en bukett hver

En dag ble jeg spurt «hva skal du bli når du
blir stor?» – SANITETSDAME, svarte jeg.
ESZTER HAUGVIK
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En status på volds
Sanitetskvinnene har kikket myndighetene etter i kortene på
det voldsforebyggende arbeidet, og avdekket store mangler.
TEKST: IDA MARIE HANSEN

Overrekkelse av skyggerapporten
til statssekretær Hilde Barstad i
Justisdepartementet.

Norge har ratifisert Istanbulkonvensjonen om vold mot kvinner.
Dette innebærer at norske myndigheter
blir sett i kortene av et uavhengig
kontrollorgan på om det gjøres nok
for å forebygge og bekjempe vold mot
kvinner. Sammen med myndighetenes
rapport som ble levert nå i høst, har
sivilsamfunnsorganisasjoner utarbeidet
en skyggerappport – hvordan det sivile
samfunn opplever myndighetenes
innsats.
– En slik skyggerapport er viktig,
da den gir et mer helhetlig bilde på de
utfordringene og manglene ved det
voldsforebyggende arbeidet i Norge, sier
seniorrådgiver vold i sekretariatet, Ida
Marie Hansen.
Skyggerapporten er utarbeidet
av Norske kvinners sanitetsforening
(N.K.S.), Krisesentersekretariatet og
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).
26 sivilsamfunnsorganisasjoner har
signert den ferdige skyggerapporten. På
en konferanse i slutten av oktober ble
rapporten overlevert Justisdepartementet
ved statssekretær Hilde Barstad.

– Vi ba myndighetene bruke oss i sivilt
samfunn i mye større grad. Vi sitter på
så mye ekspertise og erfaring, blant
annet gjennom vårt eget hjelpetiltak
Ressursvenn, som er en frivillig mentor
ordning for voldsutsatte kvinner. Vi
ønsker å bli tatt med på råd, forteller
Hansen.
Noen av hovedanbefalingene i
skyggerapporten er som følger:
1. Krise- og beredskapsplan
på voldsfeltet:
Koronasituasjonen har vist oss at
hjelpeapparatet er godt rustet til å ta
imot voldsutsatte også i krisetid. Da
nedstengingen kom i mars 2020, var
likevel myndighetene ikke forberedte
på hvordan smitteverntiltakene skulle
implementeres i disse tjenestene.
Vi mener derfor at det må på plass
en krise- og beredskapsplan for
voldsfeltet, slik at myndighetene kan
være bedre forberedt til en eventuell
neste krise, og i forlengelse av
koronapandemien.

En slik skyggerapport er viktig, da den gir et mer
helhetlig bilde på de utfordringene og manglene
ved det voldsforebyggende arbeidet i Norge.
IDA MARIE HANSEN, SENIORRÅDGIVER VOLD I SEKRETARIATET
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arbeidet i Norge
2. Tiltak spesielt rettet mot å forebygge
og bekjempe vold mot kvinner:
Myndighetene anerkjenner i sin
rapport at kvinner er mest utsatt for
vold. Likevel er tiltakene som norske
myndigheter har iverksatt til nå i stor
grad kjønnsnøytrale. Vi trenger tiltak
som retter seg direkte mot de som
er mest utsatt – kvinner. Fordi det er
kvinner som i størst grad utsettes for
den grove og gjentakende partner
volden og seksualisert vold, og som
i all hovedsak er de som er ofre for
partnerdrap i Norge.
Den nye handlingsplanen mot vold i
nære relasjoner er ventet i februar
2021.
3. Eksisterende ressurser
må tas i bruk:
Det finnes allerede mange gode
ressurser for å forebygge vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner,
men de brukes i for liten grad.
		
Et eksempel er risikovurderingsverktøyet
SARA, som politiet bruker for å vurdere
gjentakelsesfaren ved vold i parforhold.
Tall fra Øst politidistrikt viser at til tross
for at politiet har verktøyet, så blir det
knapt brukt. I 2018 brukte politidistriktet
SARA i kun 168 av 680 partnervoldssaker.
– At politiet ikke tar i bruk slike verktøy,
er svært alvorlig, da vi vet at i mange
av partnerdrapene så har offeret vært i
kontakt med hjelpeapparatet opptil flere
ganger i forkant av drapet. Det er altså
varslede drap, som myndighetene kunne
satt inn tiltak for å avverge, sier Hansen.

Norsk skyggerapport
til Istanbulkonvensjonen
2020
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Sanitetsforeningen

forbereder seg til 125-årsjubileet

I februar 2021 fyller Norske Kvinners
Sanitetsforening 125 år. I anledning jubileet
har historiker Mari Jonassen jobbet med å
skrive organisasjonens siste 25 års historie.
Jubileumsboken er en oppfølger av
Sanitetskvinnenes tidligere historiebøker
«Veien til velferdssamfunnet», som ble
utgitt i to bind i anledning 100 års jubileet.
– Nå har du arbeidet med boka om
sanitetskvinnene i nesten ett år, hva har
overrasket deg mest?
Jeg må si jeg er imponert og overrasket
over den enorme bredden i samfunns
innsatsen sanitetskvinnene driver. Før jeg
gikk i gang, forbandt jeg organisasjonen
med eldre damer som solgte fastelavnsris
på det lokale senteret der jeg bor. Etter
å ha gått til kildene, forsto jeg snart at
engasjementet favner mye videre enn det.
En historikervenn leste nylig manuset,
og da hun var ferdig sendte hun meg
denne responsen: «Jeg tenkte før på
foreningen som kanskje en litt slapp sam
ling med kvister, men nå står den for meg
som et stort og friskt tre med røtter og
grener som strekker seg ut og omfavner
og gir næring til alt som er viktig å bry
seg om i samfunnet!» Det synes jeg var
veldig godt og riktig beskrevet.
– Hva er det som kjennetegner disse siste
25 årene i forhold til de første hundre?
Jeg vil si at det viktigste er spissingen av
profilen som en feministisk organisasjon.
Etter at kvinnene gikk ut i arbeidslivet
på 1980- og 90-tallet, kjente de fleste
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på tidsklemma. Et viktig spørsmål ble:
Hva kan vi gjøre for at norske kvinner
skal oppleve N.K.S. som en relevant og
interessant organisasjon fram mot og inn
i årtusenskiftet? Helt avgjørende grep ble
tatt i 1996, og i 2015 klarte dere endelig å
stanse frafallet. Det er imponerende.
– Hvordan har det vært å forske på
sanitetskvinnenes historie i den spesielle
tiden vi har hatt etter koronautbruddet.
Epidemien har gitt sine utfordringer
etter nedstengningen av Norge i mars.
De ansatte i sekretariatet kunne jeg
fortsatt kommunisere med over telefon
og mail og få tilsendt kildemateriale fra.
På Riksarkivet var det imidlertid helt
umulig få ut arkivsaker for nær 20 av de
25 årene jeg skulle skrive om. Heldigvis
fotograferte jeg både årsmeldinger og
Fredrikke for hele perioden allerede i
november 2019.
– Hvorfor tror du det var deg som
ble valgt til å skrive denne boka?
En viktig grunn er nok at jeg har skrevet
biografier om to tidlige feminister, nemlig
Ragna Nielsen og Fernanda Nissen. Begge
kjente Fredrikke Marie Qvam fra Norsk
Kvinnesaksforening.
– Parallelt med arbeidet med sanitets
kvinnenes historie har du også jobbet

Mari Jonassen skriver Sanitetsforeningen
sin jubileumsbok, som tar for seg de siste
25 årene av historien. Boken er klar til 125-års
feiringen i 2021. (Foto: Markus Falao Jonassen)

med å avslutte et verk om de norske
kvinnenes innsats under andre
verdenskrig. Du er kanskje spesielt
opptatt av å skrive om kvinner?
Jeg har alltid vært feminist og synes det
er viktig å løfte fram kvinnene. På samme
måte som N.K.S. har arbeidet for å fylle
ut de hvite flekkene i kvinnemedisinsk
forskning de siste 25 årene, har jeg ønsket
å fylle ut tilsvarende hvite flekker i norsk
historie. Kvinnene har vært oversett som
aktører under andre verdenskrig. Med
Norske kvinner i krig vil ingen kunne
hevde at kvinnene ikke deltok på linje med
mennene i denne dramatiske tiden.
– Har du noen framtidsvisjon for
Norske Kvinners Sanitetsforening de
neste 25 årene?
Det er vanskelig å spå i framtiden,
men jeg tror delmottoet «nytenkende»
er sentralt. N.K.S. har gjennom hele
sin 125 års historie tatt samtiden på
pulsen. Sanitetskvinnene har alltid sett
og forstått hvilke behov som finnes og
handlet ut fra det. Dette er en viktig egen
skap som dere bør fortsette å dyrke, for
på den måten å alltid sørge for å være en
relevant organisasjon for kvinner.

Gjør mer av det du har lyst
til med Esso Mastercard.
Bruk ditt Esso Mastercard og få 50 øre rabatt per liter drivstoff når du tanker
hos Esso – for deg som er medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening.
Effektiv rente 31,13 %, kr 15 000 o/12 mnd. Kostnad: kr 2 232, totalt kr 17 232*.
Søk på essomastercard.no/nks

*Full utnyttelse av fordeler forutsetter at utestående betales ved forfall slik at det ikke påløper rente. Gjelder ved bruk at Esso Mastercard på Esso stasjoner i Norge. © 2017 ExxonMobil.
Esso, Esso Oval Device og Fuel Technology Synergy er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper. Andre varemerker som
vises tilhører sine respektive eiere.
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N.K.S. 125 års
Det nærmer seg jubileumsåret, og det feirer vi med
sang og dans, generasjonsfestival for store og små,
Jubileumsbok og Kløverstafett. Det er bare å glede seg!
TEKST: VIBECHE JARUD FOTO: NRK

I forbindelse med 125 års jubileet
neste år skal det avholdes et to dagers
arrangement på Clarion Hotel The Hub.
På stiftelsesdagen for N.K.S. den 26.
februar arrangerer vi en fagkonferanse
med noen av landets fremste forskere for
sine felt på talerstolen.
Lørdag 27. februar starter vi dagen med
utdeling av Fredrikkeprisen, og etter lunsj
går vi over til jubileumsinnhold, med blant
annet Sanitetskvinnene i bilder, utdrag fra
Jubileumsboken, lansering av en nasjonal
kampanje, Kick Off av Kløverstafetten og
innslag av musikk og dansere underveis
gjennom dagen.
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Generasjonsfestival
Gjennom jubileumsåret skal det
gjennomføres fire generasjonsfestivaler
– nærmere bestemt i Drammen,
Stavanger, Trondheim og Bodø.
– Vi har inngått samarbeid med NRK
Super som har show fra sin nye festival
buss, og selvsagt er også Fantorangen
med, det blir BliMe dans og sang,
forteller Vibeche Jarud, prosjektleder for
125-års jubileet.
Alle lokalforeninger oppfordres til å
planlegge egne arrangementer gjennom
jubileumsåret.
– På stiftelsesdagen starter vi opp
med en landsomfattende Kløverstafett
som starter i Fredrikstad, og ender
opp i Tromsø 26. september. Med dette
tiltaket ønsker vi å sosialisere ensomme,
og aktivere befolkningen. Målet er å
samle 5000 barn, voksne og eldre til en
nasjonal gåtur. Vi oppfordrer foreningene
til å invitere politikere, media og lokale
kjendiser til å bli med på turen, sier Jarud.
Turboken følger turen der foreningene
skal dokumentere turen og stemningen.
Her oppfordrer vi foreningene til å invitere
lokale politikere, kjente profiler og
media til å stille opp, sier Vibeche Jarud,
prosjektleder 125 års jubileet.

NRK Super stiller opp med show og byr opp til
Blime dansen fra sin splitter nye festivalbuss.

Ny kampanje
Fra uke ni lanseres den landsomfattende
kampanjen "Likestilling i 2021 handler
om kvinners helse" på plakater og i
sosiale medier. Det blir også nye flotte
jubileumsprodukter i nettbutikken, som
armbånd, pins og mobilring.

jubileum
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Æresmedlemmer
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Brattvær sanitetsforening har
i dag utnevnt Edel Neerland til
æresmedlem i foreningen.

Tordis Romsås ble utnevnt til æres
medlem av Sørumsand sanitetsforening
under foreningens årsmøte 2020.

Edel har vært en engasjert, stødig og
nytenkende leder gjennom 18 år, og
tittelen var derfor meget godt fortjent.
Foreningens leder kunne overrekke
det nye æresmedlemmet, flott kakefat
fra N.K.S, diplom og blomster.

Tordis har lang fartstid i sanitets
foreningen, har hatt diverse verv og har
deltatt i de fleste komiteer.
Hun er svært kunnskapsrik og forteller
gjerne artige episoder fra lokalforen
ingens historie og fra det lokale miljø.
Tordis er nesten «født inn i» saniteten.
Hennes mor var medlem i 70 år og betalte
tidlig kontingent for Tordis mens hun
studerte, selv ble hun aktiv sent 60 tidlig
70-tall.
Som barn var med på turer og juletre
fester i regi av saniteten. Medlemsmøtene
foregikk på dagtid den gangen og da var
ungene med.
Hun har vært og er aktiv i håndarbeids
gruppa og blir av og til tilkalt som
«håndarbeidskonsulent».
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YS´ likestillingspris 2020 til sanitetskvinnene for

Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, og Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS´ likestillingspris.
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arbeidet med kvinnehelse
Norske Kvinners Sanitetsforening har bidratt til forskning
på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden
vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om
det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det,
sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.
TEKST OG FOTO: YS

– I verdens mest likestilte land har vi
fortsatt ikke likestilling innen helse. YS’
likestillingspris er en anerkjennelse av
Sanitetsk vinnenes langsiktig arbeid for å
sikre likeverdige helsetjenester. På vegne
av landets 42 000 sanitetsk vinner vil jeg
ydmykt få takke for tilliten, sier Grete
Herlofson, generalsekretær i Norske
Kvinners Sanitetsforening.
Det forskes mindre på kvinnehelse og
kvinnesykdommer enn på menns helse
problemer. Dessuten mangler mye av
forskningen et kjønnsperspektiv som kan
synligg jøre hvordan den samme sykdom
men kan arte seg forskjellig hos kvin
ner og menn. Dermed tas ikke kvinners
symptomer på alvor. Kvinner får ikke
likeverdig behandling med menn og diag
noser stilles for sent.
– Likestilt tilgang til helsetjenester er
en forutsetning for likestilt deltakelse i
arbeidslivet. Kvinner har generelt høyere
sykefravær enn menn, er overrepresen
tert i statistikken over langtidsfravær og
blir hyppigere uføre enn menn. Kroniske
lidelser og smertetilstander rammer i
større grad kvinner. Derfor er det helt

avgjørende å øke kunnskapen om kvin
ners helse, sier Skjæggerud.
I 2018 lanserte Norske Kvinners
Sanitetsforening og Kilden kjønnsforsk
ning rapporten «Hva vet vi om kvinners
helse?». Rapporten var ikke bare et
viktig bidrag til å kartlegge hva som fin
nes av kunnskap om kvinnehelse. Omfat
tende kunnskapshull ble dokumentert og
viktige kjønnsforskjeller synliggjort.
– Fortsatt er vi avhengige av frivillig
innsats i arbeidet for likeverdig tilgang
til helsetjenester. Sanitetsk vinnene er
den største aktøren innen kvinnehelse
forskning. Hvert år bidrar vi med 20-25
millioner kroner til forskning på kvinners
helse. Pengene kommer fra salg av faste
lavnsris, basarer og loppemarked. Denne
prisen gir oss enda mer motivasjon til
å kjempe for denne viktige saken, sier
Herlofson.
YS’ likestillingspris, som har vært delt
ut siden 1988, skal stimulere til økt inn
sats i arbeidet for å fremme likestilling
og like muligheter for alle. Selve prisen
består av et bilde laget spesielt for YS av
kunstneren Gro Hege Bergan.

Fakta om YS’ likestillingspris
• Formålet med prisen er å stimulere
til økt innsats i arbeidet for å fremme
likestilling og like muligheter for alle.
• Med likestilling mener vi alle tiltak som
virker til å rette opp skjevheter når
det gjelder muligheter til samfunns
deltakelse, utdanning, arbeid og faglig
utvikling.
• Prisen kan gis til enkeltpersoner,
grupper, organisasjoner samt private
eller offentlige virksomheter, og både
innen- og utenlands.
• Prismottaker må ha gjort en fortjen
estefull innsats innenfor ett eller flere
av disse områdene. Det forutsettes
at prismottaker har en helhetlig til
nærming til likestilling.
Juryen for YS’ likestillingspris
Hans-Erik Skjæggerud (leder), Julie
Njåstad Nynes (AVYO), Even Mølmshaug
(BFO), Else Marie Brodshaug (Delta),
Nanna Ringstad (Finansforbundet), Lill
J. Fischer (Parat), Rønnaug Mathiassen
Retterås (Likestillings- og diskriminerings
ombudet) og Hege Herø (sekretær).
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Prisdryss til nytenkende foreninger

Hélen Botnevik og Marte Janssen
fra Bergen sanitetsforening.

Wenche Stokkeland og Svanhill Eilertsen Lervik
fra Kvinesdal sanitetsforening.

Inger Furmyr og Trude Hetty Askeland
fra Lørenskog sanitetsforening.

Hvert år hedres lokale sanitetsforeninger for sitt arbeid
i lokalsamfunnet. Gratulerer til Bergen sanitetsforening som
Årets forening, til Kvinesdal sanitetsforening for Årets prosjekt
og til Lørenskog sanitetsforening for Årets Verver.
TEKST: LIV HUKSET WANG

For å vinne må det være en tett sammen
heng til Sanitetskvinnenes strategiske
plan. Frivillig innsats tillegges stor vekt, og
være et godt forbilde for andre foreninger.
Alle vinnerne mottok et diplom og kr.
10.000 til frivillig innsats for lokalmiljøet.
Årets forening
– Det er til stor inspirasjon og oppmunt
ring å bli sett og evaluert til Årets
forening, sa leder Hélen Botnevik under
prisutdelingen, som i år ikke foregikk
til en fullsatt sal, men som et digitalt
nettarrangement. Bergen sanitets
forening har de siste årene startet opp
med mange nye aktiviteter. De har et
stort engasjement for psykisk helse
blant ungdom, og har startet et eget
prosjekt på ungdomsskoler i byen, og
med dette prosjektet nådd 500 ungdom
mer og foreldre. På byens biblioteker
har de samarbeidet om forelesninger for
diskusjon og refleksjon rundt psykisk
helse, og startet opp med aktiviteten
Sisterhood som er nettverksgrupper for
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unge jenter. I tillegg har de bidratt med
6,5 millioner kroner til etableringen av
et unikt kvinnehjertesenter knyttet til
Kvinneklinikken i Bergen.
– Bergen sanitetsforening er inspirert
av våre formødre som fant løsninger der
staten eller samfunnet ikke hadde tilbud
til innbyggerne. Historien kan vi alle,
for oss er det fremtiden som gjelder,
sa Botnevik i sin takketale.
Årets prosjekt
Prisen for Årets prosjekt gikk til Kvinesdal
sanitetsforening for prosjektet 100 nye
medlemmer til 100-års jubileet!
Vinneren har vist at det å sette seg
ambisiøse mål kan føre til imponerende
resultater. I 2019 fylte foreningen 100
år, og i den anledning besluttet styret å
benytte jubileumsåret til å få like mange
nye medlemmer som de fylte år. Prisen fikk
de for å ha nådd det ambisiøse målet om å
gå fra 200 til 300 medlemmer kun på et år.
– Vi måtte jo gjøre noe i forbindelse
med jubileet som satt igjen i bygda. Da

jeg la dette frem for styret, tror jeg de
tenkte at det hadde rabla for meg.100
nye medlemmer går ikke an i den lille
bygda vår. Men jeg gav meg ikke, sa leder
Wenche Stokkeland. Og oppskriften var å
snakke med folk, det var slik foreningen
vervet flest nye. Mange hadde tenkt på å
bli medlem, og da de ble spurt sa de ja.
Årets verver
Prisen for Årets Verver ble gitt til den
foreningen som har økt prosentvis mest
i antall medlemmer i 2019, og gikk til
Lørenskog Sanitetsforening som hadde
en imponerende 82 prosent vekst!
– Det var en forening i Lørenskog som
dessverre ble lagt ned i 2000. Vi fikk
startet opp igjen i 2018 etter at en kvinne
som hadde flyttet til Norge fra Jemen
tok initiativet, sa leder Inger Furmyr. De
har satt i gang aktivitetene ressursvenn
og språkvenn, og er i gang med å starte
opp Omsorgsberedskap, Kløverturer og
Motherhood.

Årets julegave!
“Mammas livskvalitet har blitt snudd på hodet siden vi installerte KOMP.
Dette er et helt fantastisk produkt!” - Datter av KOMP-bruker

Et krevende år
Året 2020 har vært spesielt for alle. Vi møtes
mindre, vi møter færre og noen av oss møter
nesten ingen. Sosial isolasjon og ensomhet er
et stort problem som rammer mange, spesielt
nå, men også når det ikke herjer pandemi.
No Isolation er en norsk oppstartsbedrift
som lager teknologi for å knytte mennesker
sammen, særskilt de som av ulike årsaker
sliter med ensomhet eller sosial isolasjon.

NKS-samarbeid
I løpet av høsten og vinteren leverer No Isolation 150 KOMP til Norske Kvinners Sanitetsforening
sine lokallag. Samarbeidet er et resultat av midler fra Orkla til NKS, og på disse KOMPene skal
mer eller mindre isolerte eldre få bilder, meldinger og videosamtaler fra sine pårørende og
nettvenner i en tid hvor alternativet hadde vært kun telefonsamtaler.

KOMP kobler generasjoner
KOMP kobler analoge seniorer med deres mer
digitale familier. Bak det enkle og elegante designet
finner man en datamaskin med kun én knapp, som
er koblet opp til en app på telefonen til brukerens
venner og familie. Fra deres egne telefoner kan barn,
barnebarn og venner sende bilder, meldinger og
gjennomføre toveis videosamtaler med bestemor
eller bestefar sin KOMP.
Nå kan man kjøpe KOMP med innebygd 4G, som
gjør KOMP like enkel å installere som den er å bruke.
KOMP er utviklet med personvern i fokus, det er
et trygt, privat og lukket sosialt nettverk for hele
familien.

Kjøp KOMP nå på www.komp.shop og få den levert før jul.
Om du du taster inn kode Fredrikke2020 når du bestiller KOMP,
får du tre måneders gratis internett med på kjøpet.
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Visste du at…
Fredrikke Marie Qvam var klar på at skulle man sikre
forutsigbare tilbud måtte Sanitetskvinnene selv stå for
bærekraftige inntektskilder, noe som gjorde henne til
landets første sosiale entreprenør. I tillegg til Fastelavn,
julemerke, Lykkeskillingen og Maiblomsten er lokale
tombolaer, lotterier og andre former for loddsalg god
«butikk», og sørger for at millioner av kroner triller inn
under Kløveren.
Sanitetskvinnenes julebasar er fortsatt stedet der du
prøver lykken i håp om å vinne noe fint, og som kanskje
skal gis bort i gave. Du er et lodd unna kvalitetsstrikk og
nydelig hekling, sirlig broderte juleduker, og ikke minst
dukker med håndlaget garderobe.
Det har aldri manglet på kreativitet for å sikre
foreningene solide inntekter, der hver krone har gått
til å lage en bedre morgendag for store og små. Enten
det gjelder bidrag til forskning på kvinners helse, eller
aktiviteter for et tryggere lokalmiljø for alle.

Her er det Østfold krets som støper N.K.S. lys som skal loddes ut.
Året er 1958.

Da som nå. Basarer krever forberedelser. Dette er sannsynligvis fra Egersund sanitetsforening.
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Kanskje kommer kongen?
Med sik, sei og lyr med blåbærsirup på
menyen var det mange som smattet høylytt,
og satte ekstra pris på middagen som ble
servert på grendehuset i Vrådal.
TEKST: ANNE BENTE STIGEN

– Det å komme til ferdig dekket bord,
spise god mat sammen med andre, det
gjør noe med matlysten og trivsel. Når
man sitter hjemme alene, så spiser man
fordi man må og ikke for matlysten. Men
på disse kveldene spiser vi oss mette,
sier Anlaug Straand, mens hun ler og
klapper seg på magen.
Også en av de andre gjestene ved
langbordet sier seg enig i at maten
smaker så mye bedre sammen med
andre.
– Å lage til måltid for de eldre i Vrådal,
har kommet for å bli. Det eneste som
kan stoppe oss nå er usikkerheten rundt
pandemien, men vi klarer fortsatt å
gjennomføre etter gjeldende smittevern
reglene, sier leder Nina Krossli i Vrådal
Sanitetsforening.
Siden prosjektet «Kanskje kommer
kongen» er blitt så populært i den lille
bygda ved Nisser i Telemark, er den
høytidelige skriftlige invitasjonen i
postkassen veldig kjærkommen hos de

eldre i bygda hver gang den dukker opp.
– Det er vi i styret som er arrangører,
men det er alltid noen av medlemmene
som blir med å steller i stand enten på
den lokale kafeen, på klubbhuset, eller
som nå i kveld, på grendehuset. Er det
noen som trenger transport så hjelper vi
selvsagt til med det også, forteller hun.
Stort sett lager Vrådal sanitets
forening maten selv, men denne kvelden
er maten sponset av Vrådal Panorama
og det er kokken Frank Schmidt som står
for matlagingen.
– De syntes dette var er et så flott
arrangement at de ville sponse oss i kveld.
Ikke rart jeg blir rørt, sier Nina Krossli.
Vrådal Sanitetsforening er en av de 23
lokalforeningen som ble med i prosjektet
da N.K.S. fikk midler fra Helsedirektoratet
i 2019 til å starte opp med «Kanskje
kommer kongen». Royalstiftelsen har gitt
N.K.S. 1 mill. kroner i gave til videreføring
av prosjektet, og det er Nina Krossli
veldig glad for.

Frank Schmidt fra Vrådal Panorama disket opp
med herlige retter til det fine selskapet.

Gjestene er på plass ved det festpyntede
bordet.

– Jeg søkte på midler i høst og fikk
tildelt 25.000,- kroner. Det blir mange
hyggelige middager for de enslige eldre
i bygda vår framover, sier hun.

Å lage til måltid for de eldre i Vrådal, har kommet
for å bli. Det eneste som kan stoppe oss nå er
usikkerheten rundt pandemien, men vi klarer fortsatt
å gjennomføre etter gjeldende smittevernreglene
NINA KROSSLI, LEDER I VRÅDAL SANITETSFORENING
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Åpent
informasjonsmøte
Den 29. oktober inviterte vi til et
åpent informasjonsmøte for alle i
Klingenberg kino, hvor gjester var
assisterende helsedirektør Espen
Rostrup Nakstad, Stian Slotterøy
Johnsen (Frivillighet Norge), Brit
Olssøn (N.K.S.) og møteleder Lene
Rønning-Arnesen (nestleder i N.K.S.
Oslo) ledet møtet elegant.

Trofast i 80 år
Marie Gorseth fylte 100 år i
oktober og alle vi i Løkken Verk
sanitetsforening hyller et trofast
medlem av vår kvinneorganisasjon
i over 80 år. Takk for innsatsen og
det arbeidet du har lagt ned i alle
disse årene! Gratulerer med dagen
til vår trofaste veteran.

Tildelt
frivillighetsprisen

Søndre Skjeberg sanitetsforening
er tildelt Sarpsborg kommunes
frivillighetspris for 2019, for deres
mange aktiviteter i nærmiljøet.
Foreningen Hjørgunn Gård bidrar
med midler til kreftforskning,
forskning på kvinnehelse, samt til
barn og unge.
Det var tre stolte sanitetsdamer
som mottok prisen ved nyåpningen
av Folkets hus.

Kløvertur på Ekne

– Møtet ble veldig bra, men vi skulle
gjerne hadde mange flere besøk
ende, men mange er redde for å gå
ut på grunn av pandemien, selv om
alle smittevernstiltak var på plass
i kinoen. Vi hadde faste plasser i
salen, og bruk av munnbind i felles
områdene, sier Toril Gulbrandsen,
Bygdøy sanitetsforening.
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Ekne sanitetsforening og Spiren
sanitetsforening markerte Sanitetens
uke med å arrangere en lokal kløvertur.
I fjor fikk vi gode tilbakemeldinger
på vår felles kløvertur, og derfor
gikk turen på Ekne også i år langs
Falstadstien. Det var godt oppmøte
av deltakere i alle aldre, og for flere
var det første gang de gikk den flotte
Falstadstien.
Turløypa er en kilometer lang og
går på en barnevognvennlig, gruslagt
sti i lett terreng.
Barna fikk deltakerpremie, og
i tillegg ble det trukket ut noen
hovedpremier blant alle deltakerne.
Servering av kaffe, saft og hjemme
bakst ved innkomsten i skogen skapte
en uformell, romslig og god møteplass
for små og store.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er
med sine 42 000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon.

Likestilling handler om
kvinnehelse

I Norge er det ikke likestilling innen helse.
Kvinnehelse blir fortsatt underprioritert,
derfor er Sanitetskvinnene den fremste
bidragsyteren til forskning på kvinners
helse for å rette opp skjevhetene.
Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse
og livsvilkår, bidrar til en inkluderende
oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn.
Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning,
politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Medlem eller aktiv frivillig?

Du bestemmer om du vil være aktiv
frivillig eller ikke. Har du lyst til å være
aktiv bestemmer du selv hvor mye tid du
vil bruke på å være frivillig. Foreningene
har mange forskjellige aktiviteter der din
innsats gjør en forskjell for andre. Sjekk
med din lokale Sanitetsforening om
hvilke aktiviteter de har.

Ta gjerne kontakt med oss!
Medlemsservice – ring:

995 02 795

Sentralbordet – ring:

24 11 56 20

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

Eller skriv til oss – epost:

Sanitetskvinnene er Norges største kvinne
organisasjon med 42.000 medlemmer
fordelt på 620 lokalforeninger. I 125 år har
våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter
og fellesskap, og stått i front for kvinneliv
og folkehelse.

Bli bedre kjent med oss!

Postadressen er:

Har du lyst til å bli medlem?

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

Gjennom et medlemskap støtter du
Sanitetskvinnenes arbeid lokalt,
nasjonalt og globalt. Ønsker du å bli
medlem så kan du gjøre det på vår
hjemmeside: sanitetskvinnene.no

Besøk oss på nettsiden
sanitetskvinnene.no, og følg oss
på Facebook Norske Kvinners
Sanitetsforening

Er du allerede medlem?

medlemsservice@sanitetskvinnene.no
info@sanitetskvinnene.no

Kirkegata 15, 0153 Oslo

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

Ønsker du å støtte vårt arbeid, bruk
kontonummer: 6005. 05. 69244
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Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

Bidra til at barn får en fin julefeiring
Ikke alle barn i Norge gleder seg til jul. For hvert år øker antall barn som lever i familier med svak økonomi.
For barn og unge som lever i familier med vedvarende lav
inntekt er det en belastning at dårlig familieøkonomi ikke
tillater en julefeiring slik de fleste av oss opplever. I 2016
ble Sanitetskvinnenes julegavefond opprettet for å tette
et eget behov for å hjelpe barn i juletiden. Siden 2016 har
lokale sanitetskvinner og sanitetsforeninger donert penger
til julegavefondet for å sørge for at barn i lavinntektsfamilier
også skal kunne glede seg til jul. Over 100 barn har hittil
fått gaver gjennom Sanitetskvinnenes årlige juleinnsamling.
For disse barna gir et økonomisk tilskudd muligheten
for en julefeiring på lik linje med andre barn. På grunn av
deres donasjoner til Sanitetskvinnenes Julegavefond har vi
blant annet bidratt til at:
-	 En farmor med gjeld på grunn av sin rusavhengig sønn

fikk mulighet til å kjøpe en julegave til sitt barnebarn.
-	 Gutt (10) fikk en ny sykkel slik at han kan være med på tur
med vennene sine uten å måtte låne en sykkel fra andre.
-	 Tre søsken fikk en julefeiring på lik linje med andre barn
med nye klær, mat og julegave fra mor som er alene med
barna.
-	 Jente (5) får julefeiring og gave slik som vennene.
Ønsker du å donere penger til neste års julegavefond?
Bruk giroen som ligger vedlagt i magasinet eller
Vipps et valgfritt beløp til 40297 merke gaven med
«julegavefondet».
Ta kontakt med oss på info@sanitetskvinnene.no
for spørsmål.

