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Modig, 
nytenkende 
og likestilt

I de små ting frihet 
 

I de store ting enighet 
 

I alle ting kjærlighet

Formålsparagraf: 

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

FNs bærekraftsmål:  

N.K.S. har siden 1896 jobbet for kvinners 
helse og levekår lokalt, nasjonalt og 
globalt. 

I 2015 vedtok FN 17 mål for en bærekraftig 
utvikling innen 2030. Sanitetskvinnenes 
arbeid i strategiperioden skal bygge opp 
under bærekraftsmålene, men med særlig 
fokus på å sikre kvinners likestilling, helse 
og livsvilkår.
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Våre innsatsområder og mål 
PRIORITERTE OMRÅDER I STRATEGIPERIODEN: MODIGE OG NYTENKENDE! 

1. Fremme kvinners helse og livsvilkår 

Vi jobber for: 
• å sikre kvinner likeverdig tilgang til 

helsetjenester 
• å sikre kvinners reproduktive og seksuelle  

helse og rettigheter 
• å bidra til en trygg og god alderdom 
• at minoritetskvinner skal delta aktivt  

i samfunnet 
• å forebygge vold mot kvinner og å sikre hjelp  

og bistand til kvinner som utsettes for vold
• å gi veiledning, anerkjennelse og støtte  

til pårørende til sårbare grupper 

2. Bidra til en trygg og inkluderende 
 oppvekst  

Vi jobber for: 
• at barn og unge inkluderes og får delta  

på like vilkår i meningsfylte aktiviteter
• at jenters selvbilde styrkes slik at de kan  

ta egne trygge valg
• å ivareta barn og unge som pårørende  

i vanskelige livssituasjoner

Sanitetskvinner jobber med aktuelle saker og 
konkrete aktiviteter i sitt nærmiljø. Som landets 
største kvinneorganisasjon tilpasser vi oss endringer  
i samfunnet og tilrettelegger for økt frivillig innsats. 

Sanitetskvinnene skal styrke sin innsats og 
tilstedeværelse gjennom tre strategiske grep: 

• Fra gavmildhet til aktivitet. Vi dekker lokale 
behov gjennom utvikling av frivillige aktiviteter.

• Fra møte til medlemskap. Å invitere inn i vårt 
fellesskap og oppfordre til medlemskap. 

• Modige og nytenkende. Gjennom samarbeid  
og nytenkning skal vi utvikle oss, samtidig som 
vi er stolte av vår historie.

Vi skal jobbe for de prioriterte satsnings
områdene i den strategisk planen ved å: 
• tilby åpne og inkluderende fellesskap og 

nettverk i lokalmiljøene slik at alle føler 
seg velkommen og ivaretatt. Vi skal heie på 
hverandre og gjøre hverandre gode

• være en synlig og sterk pådriver overfor 
politiske myndigheter og samfunnet 

• tette kunnskapshull og være en initiativtaker og 
økonomisk bidragsyter til kunnskapsutvikling 
og forskning på kvinnehelse

• styrke organisasjonen og prioritere felles 
opplæring og enhetlig ledelse

•	 sikre	finansering	av	aktiviteter	og	prosjekter
• støtte utviklingen av en bærekraftig 

søsterorganisasjon i Etiopia for å styrke 
kvinners muligheter og mestringsevne  

3. Skape trygge lokalsamfunn 

Vi jobber for: 
• at våre medlemmer i beredskap samarbeider 

med kommuner og andre beredskapsaktører 
og er et viktig supplement for å bidra til trygge 
lokalsamfunn

• å være en innovativ og aktiv ideell aktør som 
avdekker og utvikler tilbud som sikrer helse og 
omsorgstjenester for sårbare grupper 

• å være en inkluderende arena og stimulere til 
samfunnsdeltakelse og arbeidstrening gjennom 
frivilligheten og våre ideelle virksomheter 

 


