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KFB har som formål å styrke  
landets beredskap ved å:

Spre opplysning om Norges  
totalforsvar og beredskap.

Arbeide for å styrke det sivile  
samfunns muligheter til å møte  
krisesituasjoner i fred eller krig.

Søke å høyne og samordne  
medlemsorganisasjonenes  
innsats i beredskapssammenheng.

Fremme samarbeidet mellom  
disse organisasjonene og  
beredskapsmyndighetene.

KFB vil arbeide for å gjøre det  
norske samfunnet mer robust  
og mindre sårbart i en krisesituasjon,  
med vekt på kvinneperspektivet.

Når filmen om Max Manus nå ruller 
over filmleretter går tankene spesielt til 
kvinnene innen motstandsbevegelsen.
Modige kvinner som utsatte seg for 
daglig livsfare krigen gjennom. De 
spilte rollen som kokker, sekretærer og 
barnepiker. Rollen gikk ut på å være 
usynelig – og på rett plass til rett tid.
 
De lyttet og speidet og fikk tilgang til 
viktige opplysninger og dokumenter 
som ble smuglet i barnevogner og un-
der bluser. Ikke minst ga de beskyt-
telse og skjul til mennesker på flukt fra 
fienden. Slik Erik Bye så treffende be-
skriver – hvor godt det var at det sto «ei 
kjerring på tunet med lykt i hand».
 

En ekstra belastning for mange av 
kvinnene var at de ble beskyldt for å 
være nazister og av tvilsom karakter. 
Det måtte være en tung bør ikke å 
kunne fortelle hva de egentlig drev 
med. Da krigen var over fikk mange 
munnkurv. Samtidig var det en utbredt 
holdning blant motstandsfolk at man 
ikke skulle skryte av sin innsats.
 
Når sporene er visket bort er det lett å 
forledes til å tro at ingen har gått der. 
En slik forvrengning av virkeligheten 
kan vi vanskelig leve med. Når kom-
mer storsatsningen om kvinner i hem-
melig tjeneste?

Hva med kvinner 
og krigen?

I denne utgaven av Trygge Samfunn tar 
vi for oss strålevern. Temaet er alvorlig 
og angår oss alle enten vi befinner oss 
hjemme, på skole, arbeidsplass eller 
ute i naturen. Farene truer overalt livet 
gjennom. Strålingsfare er ikke noe som 
startet med Albert Einstein og spalting 
av atomet. Naturlig stråling har fra 
evig tid representert en utfordring for 
alt liv på jorda. Vi kan ikke forske oss 
bort fra den. Men vi kan bruke vår 
kunnskap til å beskytte oss og be-
grense skadevirkningene.
 
Folk flest forbinder begrepet «stråling» 
med konsekvensene etter atombom-
bene som traff de japanske byene Hi-
roshima og Nagasaki. Stormaktenes 
mange prøvesprengninger under den 
kalde krigen på 60- og 70-tallet huskes 
også godt. Og i vår nære tid – trusselen 
fra Iran og Nord-Korea, konflikten mel-
lom atommaktene India og Pakistan 
setter vår fantasi i sving.
 

Verdens økende energibehov er en driv-
kraft for å bygge flere atomkraftverk. 
Lagringsbehovet for atomavfall følger i 
kjølvannet og bidrar til ytterligere hode-
pine for verdens politikere og fagfolk. 
 
Strålingsproblematikken er mangfol-
dig. Hver enkelt av oss er små brikker 
i et stort spill. Enkeltmenneskets bi-
drag til en trygg hverdag må avspeiles 
i et engasjement mot likegyldigheten 
og formeningen om at det er «noen 
andre» som ordner opp. Riktignok er 
Statens strålevern en institusjon med 
høy kompetanse og god evne til å in-
formere, men det er opp til oss selv å 
ta i mot det som formidles. Vi bør alle 
være aktive meningsbærere og ut-
trykke sunn skepsis når nye risikopro-
sjekter ligger på tegnebrettet. For bruk 
av atomkraft blir det stadig mer av.
 
Vi går alle en strålende fremtid i møte 
– bokstavelig talt.

strålende 
fremtidsperspektiver
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aktuell:	
Oberst	Britt	T.	B.	Brestrup	
Forsvarets	høgskole

– det er utfordringene 
som driver meg

Få, om noen kvinne i Forsvaret, har  
en så allsidig bakgrunn som Britt T. B. 
Brestrup. Nå er hun på farten igjen. 
Denne gang som påtroppende sjef for 
Den sivile observatørstyrken i Hebron.
– Relasjonsbygging og god dialog blir 
en vesentlig del av hverdagen. Jeg 

gleder meg til å samarbeide med nye 
mennesker i et internasjonalt miljø, 
sier hun.
Men først er det eksamen i «Menneske-
rettigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering» ved Høgskolen i 
Buskerud.

når navnet Britt T. B. Brestrup 
nevnes setter mange det i 
forbindelse med arbeidet for 

likestilling mellom menn og kvinner 
i Forsvaret. I årenes løp har hun tid-
vis vært sterkt profilert nettopp 
rundt dette temaet. For noen år si-
den ble hun tildelt Likestillingspri-
sen. Når vi kommer inn på dette 
spørsmålet, sier Britt Brestrup at 
hun syntes det var spesielt å motta 

en pris som hun selv var med på å 
lage statuttene for. Men juryen 
kunne neppe ha funnet en bedre 
kandidat.

– Jeg har aldri sett på likestillings-
spørsmålet som en kampsak i den 

forstand. Selv var jeg heldig som al-
lerede i 1979 fikk utenlandstjeneste i 
Libanon. Derved tilegnet jeg meg en 
erfaring som ikke mange andre had-
de. Verken kvinner eller menn. Dette 
gjorde nok ting lettere for meg. På det 
tidspunktet var holdningen til kvin-
ner i Forsvaret ganske så forskjellig 
fra hva det er i dag. Opp gjennom 
årene har jeg tenkt mye på kulturfor-
ståelse. Mekanismene som går på at 

kvinner og menn er ulike. Vi skal 
være glade for at det er en forskjell, 
men det innebærer ikke at bare det 
ene kjønn skal foretrekkes fremfor 
det annet når det gjelder rekruttering 
til sivile og militære lederstillinger i 

Forsvaret. Det har virket som om det 
alltid er en bedre kvalifisert mann, 
nærmest uansett. Heldigvis er den 
tiden forbi. Jeg må berømme vår nå-
værende forsvarsminister, Anne-
Grethe Strøm-Erichsen, for hennes 
oppriktige engasjement for å få en 
endelig slutt på de gamle holdnin-
gene, sier Britt T. B. Brestrup.

Hun påpeker at Forsvaret har 
mistet mange dyktige kvinner både 
til næringslivet og til statsadminis-
trasjonen.

– Det dreier seg om kvinner For-
svaret kunne hatt god bruk for i dag. 
Tenk bare på Luftforsvaret som nær-
mest mistet en hel generasjon som 
et resultat av de gunstige sluttpak-
kene som ble lansert i sin tid. Mange 
av de som sluttet den gang ville nok 
fortsatt om de hadde fått en klapp 
på skulderen. Men et slikt klapp kom 
aldri, sier hun. »

av jan erik thoresen

«Det	har	virket	som	det	alltid	er	en	bedre		
kvalifisert	mann,	uansett».
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omfaTTende uTen-
landsengasjemenT
Oberst Britt Brestrup skal i april i år 
tiltre et engasjement i Utenriksdepar-
tementet som sjef for Den sivile ob-
servatørstyrken i Hebron, foreløpig 
for 1 år. Hun er utlånt fra Forsvaret til 

Utenriksdepartementet i denne pe-
rioden. Og at observasjonsstyrken får 
en erfaren sjef er det ingen tvil om. 
Ikke bare har Brestrup tjenestegjort 
for FN i Libanon, Israel og Irak, men 
også for NATO i Bosnia og Kosovo. 
Som om ikke dette er nok hadde hun 
permisjon fra Forsvart for å hjelpe 
Røde Kors i Romania i 1990.

– Utenlandstjenesten har gitt meg 
en god ballast. Det skal bli spen-
nende å arbeide innenfor UD syste-
met, UD har alltid vært gode samar-
beidspartnere ved tjenesten i 
utlandet. Observasjonstyrken skal 
balansere mellom den israelske re-
gjering og de palestinske myndighe-
ter. Styrken består av representanter 
fra seks forskjellige nasjoner, nær-
mere bestemt, Sveits, Tyrkia, Italia, 
Sverige og Danmark foruten Norge. 
Dette blir en spennende utfordring. 
I det hele tatt er det utfordringene 
som har vært, og er, drivkraften for 
meg. Denne oppgaven er jeg virkelig 
tent på, sier oberst Brestrup.

koBler av med kunsTen
Selv om Britt Brestrup er godt kjent 
etter 30 års tjeneste i Forsvart, er det 
likevel mange som ikke vet at hun i 
tillegg er en habil kunstner og arbei-
der i et atelier på fritiden. På St. 
Hanshaugen i Oslo er hun og to an-
dre kvinner engasjert i akrylmaling 
på lerret. Selv driver hun også på 
med krakeleringsmaling på gips.

– Kunsten er ren terapi for meg. 
Jeg kan komme trett og sliten ned til 
atelieret etter en krevende arbeids-
dag og i løpet av kort tid få ny 
energi ved å male. Det er viktig å ta 
ut det kreative i seg selv. Vi har et 
inspirerende miljø i atelieret der alle 

aktuell:	Britt	T.	B.	Brestrup

tre har ulik bakgrunn, faglig sett. 
Hver høst arrangerer vi utstilling 
som vi inviterer venner og bekjente 
til. Selv ikke når jeg er på utenlands-
opphold kan jeg la være å male. 
Mange av bildene mine ble til da jeg 
var på Balkan. Nå håper jeg at også 

tjenesten i Hebron blir slik at jeg kan 
feste farger til lerretet fra tid til an-
nen. Jeg har holdt på med dette i ti 
år nå og synes det er en svært så 
positiv fritidssyssel, sier Brestrup.

skal Ta eksamener
Britt Brestrup er levende opptatt av 
det som skjer rundt om i verden. 
Interessen for å fordype seg i tidsak-

tuelle problemstillinger har ført 
henne til Høgskolen i Buskerud. Før 
hun drar til Hebron skal hun gjen-
nom to eksamener i «Menneskeret-
tigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering» ved Institutt for 
økonomi og statsvitenskap.

– Det er viktig å være oppdatert 
på temaer som ligger i ytterkant av 
det som rendyrkes i Forsvaret, men 
som likevel griper inn i den militære 
hverdag når du skal tjenestegjøre 
ute. Studiet er uhyre interessant og 
ikke minst er jeg omgitt av inspire-
rende medstudenter som har ulik 
bakgrunn, eksempelvis fra asylmot-
tak, politi og skolesektoren. Det gir 
god læring å lytte til andres erfaring. 
Vi har alle mye å lære – alltid, sier en 
engasjert oberst Britt T. B. Brestrup.

«Jeg	kan	komme	trett	og	sliten	opp	på	atelieret	
etter	en	krevende	arbeidsdag	og	i	løpet	av	kort	

tid	få	ny	energi	ved	å	male».

Britt T. B. Brestrup lader batteriene.
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sjokkerende om kvinners 
kår i Liberia
Sterke vitnemål da rapporten «A situation analyses of 
women survivors of the 1989–2003 conflict in Liberia» 
ble fremlagt under en konferanse i regi av KFB og 
Fellesrådet for Afrika.

arrangementet, som fant sted i 
Krigsskolens lokaler, var 
støttet av Utenriksdeparte-

mentet. Det har lenge vært kjent at 
afrikanske kvinner lever under 
usedvanlig vanskelige forhold når 
kriger og kriser inntreffer. FNs 
Sikkerhetsråds resolusjon 1325 
uttrykker klare forventninger om 
beskyttelse av kvinner, men dette 
overholdes i alt for liten grad i mange 
konfliktfylte områder. Dette kom 
tydelig frem da Ruth O. Ochieng fra 
Isis-WICCE presenterte rapporten 
som tok for seg kvinnenes kår under 
konflikten i Liberia i tidsrommet 1989 
– 2003. Rapporten, som er bygget på 
de overlevendes egne vitnesbyrd, 
avdekket rystende beskrivelser av 
vold og overgrep. Cecilia Danuweli fra 
WAPNET/WIPNET orienterte om 
hvilke utfordringer en sto overfor og 
pekte spesielt på utdannelse og 
kommunikasjon som viktige 
bærebjelker. Hun understreket 
betydningen av at kvinners kår ble 
forankret på regjeringsplan for å få 
den nødvendige effekt.

Elisabeth Rehn fra MFA i Finland, 
som er spesialutsending for FN i 

Liberia, tegnet et bilde av den 
skjebne kvinner som hadde vært 
utsatt for voldtekt gikk i møte. 
Mange begynte med prostitusjon 
eller fikk en kriminell løpebane 
fordi det ikke var noe sikkerhets-
nett som kunne fange dem opp.

Fra regjeringshold orienterte 
statssekretær Håkon Arald Gul-
brandsen fra Utenriksdepartemen-
tet om de konkrete tiltak departe-
mentet hadde satt inn for å kunne 
gi kvinnene en bedre hverdag i 
Liberia. Han besvarte en rekke 
spørsmål fra salen.

Oberst Britt Brestrup, som har 
lang erfaring både fra Norge og 
utlandet, påpekte betydningen av et 
lands forsvar fikk kvinner i aktiv tje-
neste. Hun mente det ville bety mye 
for holdningen og respekten for 
kvinner dersom de kunne tjeneste-
gjøre på linje med menn. Brestrup 
mente at overgrep av det omfang en 
så i Liberia ikke hadde skjedd om det 
hadde vært kvinner både ved fron-
tene og ellers i systemet.

Møteledere under arrangementet 
var styreleder Gretha Thuen fra KFB 
og Sigrid Archer fra Fellesrådet.

forsvarsforeningens 
sikkerhetspolitiske 
stipend
I inneværende år skal Norges 
Forsvarsforening utdele to 
forsvarspolitiske stipendier. 
Hvert stipendium er på 10.000 
kroner og skal kunne anvendes 
som bidrag til seminar/kurs 
eller deltagelse på tilsvarende i 
Norge eller utlandet.

Seminaret/kursets hovedinn-
hold skal være å bidra til opp-
lysning om Forsvarets betydning 
og frihet og trygghet eller om 
andre vitale sikkerhetspolitiske 
spørsmål.

Søknadsfristen er 15.mai.
Full utlysningtekst på:
 www.forsvarsforeningen.no 
eller www.kfb.no under  
«Aktuelt».

sivilforsvaret utkalt 
266 ganger i fjor
Sivilforsvarets operative 
avdelinger ble i løpet av 2008 
utkalt 266 ganger.

Det dreide seg om 110 leteak-
sjoner, 74 skogbranner, 25 
industri- og boligbranner, 16 
ulykker, 13 hendelser i forbin-
delse med flom og uvær, 5 olje-
vernaksjoner og 23 hendelser 
med behov for materiellstøtte 
eller annen bistand.

sikker utleie av båt
 De som stiller båt til disposi-
sjon for turister og andre 
brukere må sørge for at sikker-
heten er ivaretatt og at det gis 
nødvendig informasjon og 
opplæring. Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) har nå utarbeidet en 
veiledning med gode råd til de 
som tilbyr slike tjenester.

Styreleder i KFB, Gretha Thuen, introduserer foredragsholder Ruth Ojiambo Ochieng. (Foto: Hanne Garder)
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norges dataforsvar 
besto prøven
Den første norske data- 
sikkerhetsøvelsen i 
Norge er gjennomført.  
I følge øvningsledelsen 
er landet robust mot 
angrep av samfunns-
kritiske objekter.

«IKT ’08» var det velklingende 
navnet på øvelsen da 400 
representanter fra 40 offentlige 
og private virksomheter øvde på 
et massivt dataangrep mot 
norske interesser. Det dreide seg 
om scenarier innenfor virus, 
trojanerangrep, tjenestenektan-
grep og helt til bortfall av 
Internett. I øvelsen inngikk også 
voldsomme angrep mot sam-
funnskritisk infrastruktur som 
telefon, flytrafikk, forsvar og 
energiforsyning.

– Det gikk veldig bra. Det vik-
tigste gikk på ansvar og rollefor-
ståelse. Samhandlingen mellom 
deltakerne fungerte etter hen-
sikten. Vi fikk belyst en del for-
hold vedrørende det eksiste-
rende planverk der noen nå har 
fått mye å arbeide videre med. 
På dette punktet var det en del 
ting vi ikke var så godt forberedt 
på i forhold til både lovverk og 
planverk, men slik vil det alltid 
være med øvelser, opplyser 
øvingsleder Tore Drtina. Han 
understreker at de ikke fant 
noen graverende svakheter.

Nøyaktig hvem som «sto bak» 
det fiktive angrepet holdt 
øvingslederne hemmelig, men 
det er gjort kjent at det dreide 
seg om «en aktør med store res-
surser». Dette kan innebære sce-
narier som velorganiserte krimi-
nelle eller fremmede makter.

Det var Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap 
(DSB) og Nasjonal sikkerhets-
myndighet (NSM) som sto bak 
øvelsen.

14 nye «finn meg» – ledere utdannet
Med økonomisk støtte fra Gjensidige-fondet har KFB 
utdannet 14 nye instruktører til «Finn meg», undervisn-
ings- og aktivitetsprogrammet for barn i alderen 4 – 10 
år. Et viktig bidrag til å skape et trygt og godt miljø.  
Elleve fylker har nå instruktører.

Barn skal oppleve det som godt og 
trygt å ferdes ute og det er de 
voksne som har ansvaret for å gi 
dem grunnlaget for de positive 
opplevelser. Hensikten med «Finn 
meg»-kurset er å formidle god 
kunnskap om ferdsel ute i naturen 
og hvordan en best mulig skal 
kunne takle situasjonen om en går 
seg bort. «Finn meg»-programmet 
er opprinnelig amerikansk og ble 
hentet til Sverige av Civilförsvars-
förbundet der det på kort tid er 
blitt meget populært. KFB har 
enerett til bruk av programmet i 
Norge etter avtale med det svenske 
forbundet.

insTrukTører i alle 
fylker
KFBs målsetting er å få «Finn 
meg»-instruktører i alle norske 
fylker. Instruktørenes oppgave er å 
lære førskolelærere, lærere og 
andre som arbeider med barn 
hvordan de skal formidle kunnskap 
om det å gå seg vill i naturen og 
hva en i så fall må gjøre. For å 
kunne igangsette «Finn meg» må 

undervisningspersonalet ha 
gjennomgått en opplæring som 
kvalifiserer til «Finn meg»-leder.

spennende insTrukTør-
kurs
På bakgrunn av bevilgede prosjekt-
midler fra Gjensidige-fondet 
arrangerte KFB et instruktørkurs på 
Sørmarka utenfor Oslo for 14 
representanter fra ulike fylker. 
Kursleder var Carina Brage, som 
representerte det svenske sivilfor-
svarsforbundet. Undervisningen 
foregikk både innendørs og 
utendørs. Under Brages entusias-
tiske ledelse måtte deltakerne ut i 
skogen for å praktisere det de 
hadde lært. De nye instruktørene 
skal i løpet av våren søke å iverk-
sette kurs for potensielle «Finn 
meg»-ledere rundt om i landet.

Det er nå «Finn meg»-intruktører 
i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, 
Hedmark, Hordaland, Oppland, 
Oslo, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-
Agder og Østfold. KFBs målsetting 
er å utdanne instruktører i samtlige 
fylker.

Kursdeltagerne måtte også omsette teori til praksis utendørs. (Foto: Hanne Garder)
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thomas Buergenthal

et lykkebarn
gutten som overlevde Holocaust 
og ble dommer i Haag
spartacus Forlag, 224 sider, ib. kr. 339,-

Da Thomas Buergenthal var 10 år 
hadde han overlevd to polske gettoer, 
Auschwitz og dødsmarsjen til Sach-
senhausen.

Dette er erindringer fra en barn-
dom som brått ble forvandelt fra 
idyll til konsentrasjonsleire. Men det 
er også den gripende historien om 
gjenforeningen med moren og letin-
gen etter redningsmannen Odd 
Nansen etter krigen.

Erfaringene fra nazistenes folke-
mord og vennskapet med Nansen le-
det Thomas Buergenthal dit han er i 
dag – til stillingen som dommer i Den 
internasjonale domstolen i Haag.

En tankevekkende og dramatisk 
beretning fra krigens virkelighet.

jan erik thoresen

en samTaLe kan redde Liv
Bodø hovedflystasjon har innledet et tett sam-
arbeid med Kirkens Bymisjon. Militært personell er 
kurset i å betjene krisetelefonen til Kirkens SOS.

På Forsvarsnett forteller Ove Ronny Haraldsen i Luftforsvaret nærmere om 
samarbeidet der hovedflystasjonen skal støtte Kirkens Bymisjon med 
aktiviteter for tidligere rusmisbrukere under rehabilitering, frivillig 
personell til telefonvakten for Kirkens SOS og med frivillige støttekontak-
ter for tidligere misbrukere i programmet «Ny giv». Til gjengjeld vil 
Kirkens Bymisjon støtte Luftforsvaret med forelesere innen selvmords-
forebyggende tiltak og rusforebygging.

I løpet av de to dagene kurset varer får deltakerne blant annet lære 
hvordan en skal få personer i kriser til å åpne seg og begynne å prate. Del-
takerne på det første kurset representerte et bredt spekter av de ansatte 
ved Bodø hovedflystasjon, så vel sivile som jagerpiloter, luftvernartilleris-
ter, militærpoliti og flyteknikere.

en vei uT av HåpløsHeTen
Krisetelefonen til Kirkens SOS mottar rundt 90.000 samtaler i året og 
forebygger hvert år flere selvmord blant innringerne. En trenger ikke å 
være kristen for å være telefonvakt; ønske og vilje til å støtte medmennes-
ker i krise er nok.

Major Paal Henriksrud er en av de som har meldt seg frivillig til tjeneste.
– Jeg er med fordi jeg ønsker å gi noe tilbake til samfunnet gjennom 

samtale med mennesker som har det vanskelig. Jeg er overbevist om at jeg 
vil vokse både som person og som leder i Luftforsvaret. Oppgaven som 
telefonvakt er å hjelpe folk til å finne en vei ut av håpløsheten i stedet for 
å grave seg ned i sorg og fortvilelse, sier han.

inTernasjonale operasjoner
Alt militært personell i Luftforsvaret må påregne tjeneste i internasjonale 
operasjoner. Selv har major Paal Henriksrud vært et halvt år i Darfur og 
reiser på nytt oppdrag til Afghanistan i løpet av høsten.

– Ute i internasjonale operasjoner møter en mange ulike menneske typer. 
Som telefonvakt hos Kirkens SOS får en god innsikt i ulike problemer folk 
kan slite med, slik som vold, incest, selvmordstanker, ensomhet og lengsel.  
Ved å prate med folk som lever på samfunnets skyggeside, vil en få et mer 
reflektert syn på ulike grupper. Det vil igjen gjøre det lettere å kommunisere 
når en tjenestegjør under fremmede himmelstrøk, sier Paal Henriksrud.

Major Paal Henriksrud er en av de frivillige. (Foto: Forsvarets m ediesenter)
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innkallingen kom litt overras-
kende, men det blir nok bra dette. 
Lenge siden sist jeg tok i en AG3, 

smiler Marit Bjerkan, som akkurat 
nå er hjemmeværende med to små 
barn. Hun avtjente sin førstegangs-
tjeneste på Skjold i 2002, og fikk 
med seg en kontingent i Kosovo.

flere jenTer på vei inn
De senere årene har det vært en 
økning i antall jenter som avtjener 
førstegangstjenesten på HVUV og i 
resten av Forsvaret. Nå kommer 
mange av disse jentene tilbake til 
tjeneste som HV-soldater. Like før 
årsskiftet møtte 40 jenter og 30 
gutter på Værnes for å få utlevert 
våpen og uniform (oppkledning). 
De nye jentene vil i årene som 

kommer tjenestegjøre som soldater 
og befal i HV-12, som pr. i dag har 
innrullert ca. 60 kvinner. Totalt er 
6200 HV-soldater i trønderfylkene. 
Det er ingen tvil om at de nye 
jentene er en velkommen ressurs 
for Heimevernet i oppdraget med å 
beskytte mennesker og viktige 
infrastruktur i Trøndelag.

spennende Bakgrunn
For Heimevernet er det viktig at de 
nye soldatene innkalles så raskt som 
mulig etter avtjent førstegangstje-
neste. Mange av de nye jentene 
hadde en variert og spennende 
militær bakgrunn. Eirin Heggevold 
fra Oppdal ble dimmitert for to 
måneder siden, og er nettopp 
kommet hjem fra Afghanistan.

– Jeg var der som medic og 
vognkommandør. Det var en spen-
nende tid, sier hun. Under første-
gangstjenesten tjenestegjorde hun 
i Sanitetsbataljonen og jobber nå 
på ambulanse i det sivile. – Vil 
gjerne prøve meg på noe helt annet 
enn sanitet når jeg nå blir HV-sol-
dat, sier hun.

Thea Bolme dimmet i januar og 
har sin bakgrunn fra GSV, hun er 
student ved NTNU.

– Overraskende dette med inn-
kalling til HV. Men det er vel bare å 
ta det positivt, og gjøre det beste ut 
av det, smiler hun.

HV12 har fått et stort og viktig påfyll av kvinner. 40 jenter fikk utlevert våpen 
og utstyr for å bli HV-soldater. Dette var en av de sjeldne situasjonene i Fors-
varet der jentene var i flertall. av rune haarstad

jenteinvasjon i hv

nytt

Studentene intervjuer innsatsleder Geir Olsen. Foto: Rune Haarstad.

LUA PASSER: Totalt ble det utlevert 68 militære effekter 
til hver enkelt. Alltid flott med et gjensyn med den 
gamle og gode BFen.. (Foto: Forsvarets mediesenter.)
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Årene etter tusenårsskiftet har vært dramatiske i inter-
nasjonal politikk. Det vi har opplevd hittil på 2000-tal-
let har vært like begivenhetsrikt som de årene på slutten 
av 1980-tallet som ledet til avslutningen av den kalde 
krigen og konfrontasjonen mellom øst og vest. Ved siden 
av terrorangrepene mot USA i september 2001, har vi 
sett en omlegging av amerikansk utenrikspolitikk i mer 
unilateral (ensidig) retning, og en langt større politisk 
avstand over Atlanterhavet. I tillegg ser vi et langt mer 
autonomt EU i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørs-
mål. NATO som allianse og som det primære transatlan-
tiske organet for konsultasjoner om sikkerhetsspørsmål, 
har blitt tilsvarende svekket. 

Krigen eller kampen mot internasjonal terrorisme har 
likevel ledet NATO i mer global retning ved at Alliansens 
tyngste militære engasjement er å finne i Afghanistan. 
Det er videre noen som knytter denne såkalte ISAF-
operasjonen til NATOs videre eksistensberettigelse. Ikke 
minst knyttes dette utsagnet til de formidable oppga-
vene NATO og det internasjonale samfunnet står overfor  
Jeg er imidlertid ikke villig til å gå så langt som å sette 
likhetstegn mellom ISAFs fremtid og NATOs fremtid. Det 
som er den største oppgaven er å knytte de ulike virke-
midlene (både de sivile og de militære) bedre sammen. 
Målet er et Afghanistan med en sterk nok stat som har 
kontroll over sitt eget territorium. Det er dette målet 
som også er NATOs exitstrategi fra landet.

Det man imidlertid må stille spørsmålstegn ved, er om 
den politiske avstanden som har oppstått over Atlan-
terhavet bare var et midlertidig tilbakeslag som følge av 
en egenrådig republikansk presidentadministrasjon og 
om en ny demokratisk administrasjon vil føre det gode 
gamle NATO tilbake på den politiske banen igjen og å 
reetablere Alliansen som det primære transatlantiske 
konsultasjonsforum. 

Selv om mange i dagens Norge setter store forhåpninger 
til Barack Obama og hva han vil være i stand til å ut-
rette som USAs 44. president, må vi imidlertid inn-
rømme at Bush-administrasjonen har satt dype og til 
dels varige spor etter seg  som det vil være svært van-
skelig å overvinne. Det som imidlertid ville være en 

gledelig utvikling er at vi vil se en administrasjon som 
vil legge større vekt på internasjonale organisasjoner, 
herunder også en institusjon som NATO. Åtte år med et 
amerikansk utenrikspolitisk overmot vil bli erstattet av 
en administrasjon som innser at også en supermakt har 
samarbeidsbehov og som vil se at egeninteresser best 
vil ivaretas innenfor kollektive rammer. 

Det vi imidlertid må være klar over er at amerikanerne 
nå vil flytte sin sikkerhetspolitiske fokus mot Afghanis-
tan og oppmuntre de europeiske allierte til å øke sitt 
engasjement i landet. Selv om det vil være vanskeligere 
for europeere flest å si nei til Obama enn å si nei til 
Bush, ser vi et Europa som langt på vei er militært over-
strukket. Man har med andre ord ikke store kapasiteter 
til å øke engasjementet i landet. Konsekvensen vil 
kunne bli et noe mer forsuret forhold mellom USA og 
flere europeiske NATO-allierte. 

Ved siden av dette øker også forventningene om at Eu-
ropa må styrke sin utenriks- og sikkerhetspolitiske di-
mensjon uavhengig av de nye orienteringspunktene i 
amerikansk utenrikspolitikk. Hvis EUs Lisboa-traktat 
trer i kraft senere i år, vil dette nettopp bidra til å styrke 
EU som utenriksaktør og igjen føre til at Europa blir 
politisk sett mer autonomt i forholdet til USA. 

Konsekvensen av dette er at det oppstår et transatlan-
tisk paradoks som på den ene siden innebærer at for-
holdet mellom USA og Europa generelt sett blir langt 
bedre enn det som hittil har vært tilfelle på 2000-tallet. 
Samtidig vil en større grad av utenrikspolitisk autonomi 
for EU i utenrikspolitiske spørsmål på den andre siden 
innebære at den politiske avstanden likevel vil kunne 
øke noe. Det en vil kunne konkludere med er at det 
transatlantiske sikkerhetsfellesskapet vil bestå, men at 
NATO ikke lenger nødvendigvis vil være det primære 
organet for transatlantiske relasjoner. I stedet vil vi 
kunne oppleve at forholdet mellom USA og Europa sna-
rere organiseres innenfor en USA-EU ramme enn innen-
for en NATO-ramme som uansett er for snever, gitt det 
omfanget som de transatlantiske relasjonene etter hvert 
har fått. 

Bjørn Olav Knutsen er utdannet som 
statsviter og har vært seniorådgiver på 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) siden 
1993. Han var i en periode utenrikspolitisk 
rådgiver for Høyre og er kjent som en 
aktiv foredragsholder og forfatter av KFBs 
krisespill på Linderudseminaret.

Bedre utsikter for  
de transatlantiske 
relasjonene

gjesteskribenten:	Bjørn	Olav	Knutsen
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Fra	tidenes	morgen	har	planter,	dyr	og	mennesker	vært	utsatt	for	stråling	
fra	naturens	side.	Sola,	lufta,	jorda	vi	bor	på	–	ja,	til	og	med	vår	egen	kropp	
sender	fortløpende	ut	stråling	av	ulike	slag.
Etter	hvert	som	den	tekniske	og	vitenskapelige	utvikling	la	grunnlaget	for	
fremstilling	av	ulike	typer	kunstige	strålekilder,	fant	en	ut	at	for	mye	
stråling	kunne	være	helsefarlig.	I	1930-årene	ble	de	grunnleggende	eks-
perimentene	for	forståelse	av	atomkjernens	struktur	utført.	Bombingen	
av	Hiroshima	og	Nakasaki	satte	for	alvor	fortgang	i	forskning	på	strålings-
fare	med	påfølgende	lovgivning	av	begrensende	karakter.
I	dag	er	strålevern	et	eget	forvaltningsområde.	Kjernekraftverk	og	atom-
våpen	representerer	i	ytterste	konsekvens	en	fare	for	menneskeheten.
Strålingsproblematikken	griper	inn	i	enkeltmenneskets	hverdag.	Vi	
trenger	derfor	kunnskap	om	hvordan	vi	kan	verne	oss.

tema:

strålevern  
angår oss alle 
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selv om sikkerhetskravene både 
til eksisterende og nye kjerne-
kraftverk er optimalt strenge 

kan det ikke utelukkes at visse hen-
delser kan medføre lekkasje av radio-
aktivitet til omgivelsene. Oppmerk-
somheten rundt dette kommer og 
går, men fokuset rettes i stor grad 
mot andre scenarier og hendelser 
både nasjonalt og internasjonalt. Jeg 
tror ikke alle er klar over at det pågår 
en til dels kraftig utbygging av kjer-
nekraftverk rundt om i verden. Både 
i Finland og i Frankrike, men også i 
land som Kina og India er en i ferd 
med å bygge nye. Også i USA og Russ-
land planlegges det nå nye, store 
anlegg for å dekke det økende ener-
gibehovet, mens England for tiden er 
i tenkeboksen, forteller Ole Harbitz.

Han er øverste leder for Statens 
strålevern som er landets fagmyn-
dighet innen strålevern og atomsik-
kerhet. Strålevernet har ikke bare 
ansvaret for oppbygging og vedlike-
hold av atomberedskap i Norge, men 
fører også tilsyn med all bruk av 
strålekilder som kan medføre risiko 
for arbeidstakere, sykehuspasienter 
og befolkningen forøvrig. Et annet 
viktig virkeområde er den årlige 
overvåking av natur og matvarer.

kunnskap med Bred 
forankring
Med sin forankring i en rekke nasjo-
nale og internasjonale forsknings-
prosjekter er Strålevernet nærmest å 
betrakte som en kunnskapsbedrift. 

Det dreier seg om EU-prosjekter så 
vel som nordiske og nasjonale pro-
sjekter. Direktør Harbitz legger sterk 
vekt på at Strålevernet skal kunne 
formidle forskningsresultatene på en 
forståelig og tjenlig måte overfor alle 
relevante målgrupper i samfunnet.

– Prosjektene har stor spennvidde. 
De dreier seg blant annet om virk-
ninger av radioaktiv forurensning i 
miljøet, identifisering av områder 
som er sårbare for ulike kilder og 
ulykker, utvikling av modeller for 
spredning av radioaktiv forurensning 
i atmosfæren og i det marine miljø 
og vurdering av stråledoser til lan-
dets befolkning, opplyser Harbitz.

Han kan også fortelle at det er en 
økende grad av arbeidsdeling mel-
lom ulike land blant annet gjennom 
internasjonalt koordinerte fors-
kningsprogrammer.

– Vi legger sterk vekt på det inter-
nasjonale samarbeidet. Statens strå-
levern er tungt inne i en lang rekke 
aktiviteter i regi av FN-organet IAEA 

(Det internasjonale atomenergibyrå-
et), som er en drivende kraft på atom-
sikkerhetsområdet, med fokus både 
på sikkerhet ved kjernekraftverk og 
forskningsreaktorer. I oktober 2008 
ledet Harbitz et stort IAEA-møte i 

Wien der alle land med forskningsre-
aktorer drøftet felles sikkerhetsutfor-
dringer og behov for samarbeid og 
åpenhet. IAEA er også førende i det 
internasjonale samarbeidet om atom-
beredskap. I tillegg har Den interna-
sjonale strålevernkommisjonen (ICRP) 
stor faglig autoritet gjennom utvikling 
av risikovurderinger og forslag til 
grenseverdier og normer. Jeg vil også 

nevne det nordiske samarbeidet gjen-
nom Nordisk kjernesikkerhetsfors-
kning (NKS) og det årlige sjefsmøtet 
der strålevern- og atomsikkerhets-
myndighetene i de nordiske land 
møtes. Der utvikles felles syn i sen-

Fo
to

: iS
to

ck

Økt energibehov:

kjernekraften har fått en renessanse

Den kalde krigen skapte stor oppmerksomhet og debatt rundt bruk av atomkraft. 
Er alt så sikkert som vi tror det er?
– Det pågår betydelig utbygging av kjernekraftverk. Verden er forledet til å tro at 
alt vil gå så bra, men det er naivt. Vi må alle bidra til en trygg fremtid, sier direk-
tør Ole Harbitz i Statens strålevern. Han mener at økt kunnskap hos både beslut-
ningstakere og samfunnet generelt er nødvendig.
 av jan erik thoresen

tema:	strålevern

«Strålevernets	engasjement	er	vidtfavnende		
og	spenner	fra	tannlegens	røntgenapparat		

til	atomtrusler».
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OLE HARBITZ
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trale spørsmål og videreutvikling av 
nordisk beredskap, forteller Strålever-
nets direktør.

rådgiver for regjering 
og deparTemenTer
Statens strålevern ble opprettet i 1993 
etter en sammenslutning av Statens 
Atomtilsyn og Statens institutt for 
strålehygiene. Etaten ligger under 
Helse- og omsorgsdepartementet og 
har egne avtaler med Utenriksdepar-
tementet og Miljøverndepartementet. 
Dessuten bistår Strålevernet andre 
departementer i spørsmål som angår 
stråling og atomsikkerhet.

For å oppnå en effektiv og hurtig 

håndtering i akuttfasen av en atom-
hendelse og kunne gi faglig tilfreds-
stillende behandling i det løpende 
beredskapsarbeidet, er Kriseutvalget 
for atomberedskap nedsatt. Det ledes 
av Strålevernet direktør og er sam-
mensatt av representanter fra Direk-
toratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB), Forsvarsdeparte-

mentet (FD), Politidirektoratet (PD), 
Helsedirektoratet (Hdir), Mattilsynet 
og Statens strålevern. Sistnevnte er 
sekretariat for Kriseutvalget.

sTor spennvidde
– Strålevernets engasjement er vidt-
favnende og går fra tannlegens rønt-
genapparat til atomtrusler. Generelt 
registrerer nok ikke folk flest bred-
den i vårt omfattende arbeid på na-
sjonalt og internasjonalt nivå, men 
forbinder oss helst i spørsmål med 
tilknytning til mer allmenne forhold 
som soling, bruk av mobiltelefon og 
radonfaren i hus, for å nevne noe. 
Tilsyn og overvåking er sentrale be-

greper. Strålevernet fører tilsyn med 
all bruk av strålekilder i medisin, 
industri og forskning i Norge og ikke 
å forglemme norske atomanlegg 
som forskningsreaktorene i Halden 
og på Kjeller. Og så overvåker vi ul-
trafiolett stråling fra solen. Et UV-
nettverk gir data for langtidstrender 
overfor miljø- og helsemyndigheter. 

Vi har også ansvaret for et landsdek-
kende nettverk av målestasjoner 
som løpende måler radioaktivitet i 
omgivelsene og varsler hvis nivåene 
stiger.  Når det gjelder overvåking av 
radonforekomster har Strålevernet 
betydelige oppgaver i å bistå kom-
muner med kartlegging og rådgiv-
ning om nødvendige tiltak, opplyser 
direktør Ole Harbitz.

faren fra øsT
Eldre mennesker som bor i Finnmark 
glemmer nok aldri de atmosfæriske 
prøvesprengningene utenfor Novaya 
Zemlya og det etterfølgende nedfall 
som skapte så store problemer for 
reinbeitet. Også Tsjernobylulykken i 
1986 vil stå friskt i minnet hos 
mange. Etter Sovjetunionens fall i 
1992 dukket det opp et nytt problem 
– de atomdrevne ubåter som etter 
hvert ble tatt ut av tjeneste og hver i 
sær representerte en miljøfare. Norske 
myndigheter har gjennom årenes 
løp investert betydelige beløp for å 
sikre at farlige stoffer ikke skulle 
komme på avveie, og har blant annet 
bidratt til opphugging av de utran-
gerte ubåtene. Strålevernet er tungt 
inne i denne problematikken og er 
særlig opptatt av tett samarbeid med 
ansvarlige russiske myndigheter. For 
eksempel ble det for kort tid siden 
inngått en formell samarbeidsavtale 
mellom Statens Strålevern og det 
russiske FMBA (Federal Medical-
Biological Agency) på vegne av de to 
lands helsedepartementer.

– Denne avtalen legger grunnla-
get for det videre samarbeid om 
blant annet regelverksutvikling og 
beredskapsøvelser. Det er lagt et 
godt grunnlag for formelt samarbeid 
for å bedre myndighetskontroll og 
for å redusere risikoen for utslipp av 
radioaktive stoffer ved kjernekraft-
anlegg, opplyser Harbitz.

Med økt aktivitet i Nordområdene 
vil også Strålevernets engasjement 
måtte øke tilsvarende, ikke minst 
med utgangspunkt i Strålevernets to 
nordnorske enheter i Tromsø og Sør-
Varanger.

«Selv	om	sikkerhetskravene	til	kjernekraftverk	
er	ekstremt	strenge,	kan	lekkasjer	ikke		

utelukkes»..

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet 
undertegner direktør Ole Harbitz i Statens strålevern en 
samarbeidsavtale med FMBA (Federal Medical-Biologi-
cal Agency) i Russland.
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tema:	strålevern

Hva er sTråling?
Enkelt sagt kan stråling beskrives som en mekanisme for overføring av 
energi fra en strålekilde til et materiale. Med strålekilden menes selve 
innretningen eller stoffet der strålen produseres og sendes ut. Det kan 
eksempelvis være sola, et røntgenapparat, en lampe, radioaktivt stoff 
eller en radio/TV-sender.
Når stråling treffer et objekt, skjer en vekselvirkning med materialet som 
igjen fører til at strålingen overfører energi til materialet, at energien 
passerer gjennom det eller strålingen spres og forandrer retning i mate-
rialet.
Forholdet mellom disse tre prosessene avhenger av strålingstype og 
materialet som bestråles.

Hvilke sTrålingsTyper snakker vi om?
Det er vanlig å sette et hovedskille mellom ioniserende og ikke-ionise-
rende stråling.

ioniserende sTråling
Ioner kan føre til kjemiske og biokjemiske forandringer. Typiske eksem-
pler på  ioniserende stråling er røntgenstråling og stråling fra radioak-
tive stoffer.

ikke-ioniserende sTråling
Denne type stråling kan resultere i endringer av helsemessig betydning. 
Et eksempel er ultrafiolett stråling (UV) som regnes for å være en viktig 
faktor i utviklingen av hudkreft.

naTurlige og kunsTige sTrålingskilder
Eksempler på naturlig stråling er kosmisk stråling fra verdensrommet, 
sola og naturlig forekommende radioaktive stoffer som uran i berggrun-
nen. Stråling fra røntgenapparater eller ulike fremstilte radioaktive 
stoffer er eksempler på kunstig fremstilt stråling.

de vanligsTe sTråleTypene
Her skilles det mellom alfa-, beta-, gamma- og røntgenstråling foruten 
nøytronstråling.

• Alfastrålingen trenger ikke gjennom det ytre hudlaget hos mennesker, 
men er mest skadelig når den kommer inn i kroppen ved inntak eller 
innånding.

• Betastråling kan som regel stoppes ved hjelp av brilleglass og tykke 
klær. Ved kraftig bestråling av ubeskyttet hud oppstår brannskader. Den 
største risikoen er imidlertid forbundet ved inntak eller innånding.

• Gammastråling og røntgenstråling er beslektet med radiobølger og 
synlig lys. Jod og cesium er eksempler på stoffer som sender ut gam-
mastråling. Røntgenstråling kommer fra et røntgenapparat mens gam-
mastråling stammer fra en radioaktiv kilde. Gammastråling har lang 
rekkevidde og går lett gjennom levende vev. Den kan stoppes ved hjelp 
av et blyllag, desimetertykk betong eller flere meter med vann. For 
røntgenstråling som anvendes på sykehusene er det som regel nok med 
noen millimeter bly.

nøyTron sTråling
Den stoppes av noen meter vann. Ved kjernevåpeneksplosjoner kan 
nøytronstrålingen stå for en betydelig del av stråleskadene.

vekTlegger øvelser
Direktør Ole Harbitz understreker 
betydningen av å drive realistiske 
øvelser.

– Å øve er tvingende nødvendig. 
Uten det vil ting ikke fungere om det 
blir alvor en dag. Bare i den senere 
tid har vi gjennomført to store øvel-
ser. En med utgangspunkt i et atom-
drevet fartøy som fikk store proble-
mer. Vi arbeidet med i overkant av 
hundre personer fra en rekke be-
rørte departementer i et stort rom, 
Kriseutvalget for atomberedskap 
innbefattet. Også Regjeringens kri-
seråd møttes som et ledd i øvelsen. 
Dagen før selve krisespillet ble det 
også gjennomført en varslingsøvelse. 
Den andre øvelsen var i nordisk regi 
der scenariet gikk ut på å takle en 
eksplosjon i et finsk atomkraftverk. 
Og i september skal vi delta i Barents 
Rescue, opplyser Strålevernets di-
rektør.

oppTaTT av kommunene
Med sine hundre ansatte vil det tross 
alt være grenser for Strålevernets 
muligheter til å intervenere i vårt 
langstrakte land. På beredskapsom-
rådet er Fylkesmannen ansvarlig for 
regional koordinering og for videre-
formidling til kommunene. Kom-
munene har ellers på sin side lovpå-
lagte plikter når det bl.a. gjelder å 
føre kontroll og tilsyn med solarier 
og for å informere om risikobildet 
blant annet fra radon.

– Mange norske kommuner er 
små og har begrensede ressurser og 
muligheter til å utøve disse viktige 
oppgavene. Mange steder mangler 
det dessuten de nødvendige kunn-
skaper som kreves. Strålevernet er 
derfor opptatt av sin veilednings-
plikt overfor kommunene sier direk-
tør Ole Harbitz.

TS_1-09_3.korr.indd   13 23-02-09   09:25:59



1 4  t r y g g e  s a m f u n n  1 • 2 0 0 9 t r y g g e  s a m f u n n  1 • 2 0 0 9  15 

solen – både til glede og bekymring

Vi forbinder solen med overskudd, livsglede og nødvendige vitaminer, men ufor-
nuftig soling og gjentatte solforbrenninger øker risikoen for skader. Det er viktig 
å følge med på UV-varslene og ta hensyn til intensiteten fra solstrålene.

Ondartet føflekkreft er en av kreft-
formene som har økt raskest her i 
landet. Faktisk ligger Norge på ver-
denstoppen i antall tilfeller. Den 
viktigste årsaken til denne økningen 
antas å være overdreven soling, me-
ner ekspertene. Statens strålevern 
har tatt konsekvensen av dette og 
presenterer daglige UV-varsler (UV 
står for ultrafiolette stråler) og fort-
løpende målinger av UV-strålingen 
fra sola. Hensikten er at folk flest 
skal kunne forholde seg til solinten-
siteten på en god måte.

Hva forTeller målingene?
Strålevernets UV-varsling forteller 
hvor sterk UV-stråling det forventes 
midt på dagen. Intensiteten i UV-
strålingen presenteres som en UV-
indeks (UVI) ved en skala som går 

fra 1–20. Høyere UV-indeks innebæ-
rer sterkere stråling og større behov 
for beskyttelse. Prognosene er utar-
beidet av Meteorologisk institutt i 
samarbeid med Strålevernet, Kreft-
foreningen og Norsk Institutt for 
Luftforskning. Prognosene er tilgjen-
gelige på Internett (www.met.no og 
www.luftkvalitet.no) eller på sms. 
Dessuten presenterer Strålevernet 
daglige UV-målinger på sine hjem-
mesider (www.stralevernet.no). I 
forbindelse med påsken og sommer-
ferien er UV-prognosene også å finne 
i ulike former for værmelding.

Hva er normalT?
UV-strålingens intensitet er avhen-
gig av en rekke forhold.

Når solen står høyt på himmelen 
har strålene kortere vei gjennom 

atmosfæren enn når den står lavere. 
UV-nivået varierer derfor med bred-
degraden, årstiden og tid på dagen.

Variasjoner i skytetthet og ozon 
kan ha stor innvirkning på enkeltda-
ger. Intensiteten kan endre seg med 
pluss minus 20 prosent fra en dag til 
den neste, selv om dagene ellers ser 
ut til å være like.

Om sommeren rundt St. Hans, 
ligger UV-indeksen i Norge ved klar-
vær normalt mellom 4 og 6 i lavlan-
det og 6 og 8 i høyfjellet, mens den i 
januar bare når opp mot 0,5.

inTensT i syden
For nordmenn som ferierer på syd-
lige breddegrader er det viktig å 
være klar over at vintersolen på Ka-
nariøyene eksempelvis er like sterk 
som høysommersol i Sør-Norge. Om 
sommeren er UV-intensiteten i Mid-
delhavet svært høy. En vanlig som-
merdag ligger indeksen rundt 9, helt 
opp mot 15 nær ekvator. Snø, vann 
og sand reflekterer UV-strålingen og 
gjør det nødvendig med ekstra god 
beskyttelse, ikke minst for øynene. 
Strålingen er på sitt sterkeste mel-
lom klokken 11 og 15.

alvorlige Helseskader
Hudkreft er den alvorligste langtids-
effekten av UV-stråling. Intens soling 
og gjentatt episoder med kraftig 
forbrenning, spesielt i barneårene, 
er en viktig faktor med tanke på 
utvikling av hudkreft senere i livet. 
Den vanligste akutte effekten på hud 
er førstegrads solforbrenning. Det er 
en betennelsesaktig reaksjon med 
blodkarutvidelse i huden, hevelse og 
svie. Ytterligere soling kan gi ster-
kere forbrenninger med bl.a. blem-
mer og sår.
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tema:	strålevern

røntgenapparater:

kan skade både helsepersonell 
og pasienter

I Norge er det rundt 32 helseforetak med 1.500 rønt-
genapparater for diagnostikk. Det finnes omtrent 500 
mindre røntgenanlegg ved legesentre, kiropraktorer 
og veterinærer og mange tusen installasjoner hos 
tannleger. Alt dette må kontrolleres.

For å kunne stille visse typer diagnoser, benytter helsevesenet seg av ulike 
typer røntgenapparater. Jo sterkere strålingen er, jo bedre bilde får legen til 
rådighet for å kunne fastslå om det dreier seg om en sykdom eller ikke. Det 
sier seg selv at røntgenlegen og annet helsepersonell som arbeider med 
denne type apparatur er utsatt for skader i større grad enn pasientene, selv 
om det er de sistnevnte som mottar den direkte strålingen. De senere år har 
den samlede stråledose økt på grunn av utvidet CT-bruk som gir særdeles 
gode bilder (CT er en røntgenbasert metode som ikke bare kan ta tverrsnitt-
bilder, men som også kan omformatere bilder i alle plan).

Det er Statens strålevern som godkjenner apparatene og fører tilsyn med 
dem. Her samarbeides det med andre tilsynsetater. Selve tilsynet varsles på 
forhånd og kan omfatte intervjuer med ledere, strålevernansvarlig og fagfolk 
på ulike nivåer foruten gjennomgang av protokoller, dokumentasjon av 
opplæring og stikkontroller på apparatur og laboratorier.

Det gis strenge pålegg ved brudd på forskriftskravene.

trådløse nettverk:

ikke belegg for  
helseskader
teknologien som benyttes i 
trådløse nettverk følger en inter-
nasjonal utvikling. det pågår en 
fortløpende vurdering av helse-
effekten.

Trådløse nettverk (Wireless Local 
Area Networks – WLAN) blir i 
økende grad installert i private hjem, 
kontorer, skoler og bysentra. PC-er 
kommuniserer med hverandre i 
nettverk ved hjelp av radiosignaler. 
Søkelyset er særlig rett mot det 
offentlige rom. Flere steder er en i 
gang med å gjøre bysentrene 
trådløse. Trondheim er første by ut i 
Norge. Etableringen har medført at 
en del mennesker er bekymret for 
stråling fra nettverket, men målinger 
som er foretatt har vist at feltnivåene 
er svært lave der mennesker ferdes. 
Ut fra dagens kunnskap er det derfor 
ingen grunn til å være bekymret for 
negative helseeffekter.

I likhet med det fleste vestlige 
land følger Norge grenseverdien 
som er anbefalt av WHO (World 
Health Organzation).

Generelt innen strålevern gjel-
der at all eksponering skal holdes 
så lavt som mulig. Statens stråle-
vern anbefaler derfor at montering 
av en basestasjon enten bør gjøres 
høyt oppe på veggen eller i et min-
dre brukt rom. En bør unngå barne-
rom, soverom eller umiddelbar 
nærhet av hodeenden på sengen. 
Og, påpeker Strålevernet, unngå å 
plassere en bærbar PC direkte på 
fanget.

stadig flere får stråle-
behandling
Gjennom «Norsk Kreftplan» (1997) 
ble det vedtatt å øke kapasiteten 
for strålebehandling vesentlig. Det 
har medført en utbygging av antall 
stråleterapimaskiner i landet med 
påfølgende rekruttering av fagfolk. 
I dag behandles over 10.000 
pasienter .

Røntgenapparater må kontrolleres jevnlig. (Foto: Statens strålevern.)
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eT folkeHelseproBlem:

radon – en viktig årsak til lungekreft

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått at radongass er den viktigste årsak 
til lungekreft nest etter røyking. Norge er et av de landene i verden som har de 
høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft. Men det går an å sikre seg.

Radongassen, som er en naturgass, 
kan verken sees, luktes eller smakes, 
men er like fullt det største strålings-
problemet vi har i Norge. Årsaken til 
dette ligger hovedsakelig i våre geo-
logiske og klimatiske forhold. Mel-
lom 100.000 og 150.000 hus i den 
norske boligmassen har radonkon-
sentrasjoner over 200 Bg/m3, som er 
grensen for når spesielle tiltak bør 
iverksettes. Vi oppholder oss innen-
dørs nesten 90 prosent av våre liv, 
det være seg på skole, arbeid og i 
hjemmet. Da sier det seg selv at det 
er nødvendig å ta radon på alvor.

radon i Hus
Radongassen har liten evne til å 
binde seg til andre kjemiske stoffer 
og kan derfor lett trenge inn i byg-
ningene sammen med jordluft, da 
gjerne i sprekker i grunnmuren. 
Konsentrasjonen av radongass i 

jordluft kan vær svært høy. Mange 
spør seg om en bor i et «radonhus». 
Den eneste måten å finne ut det på 
er å foreta målinger.

Hvem Bør måle?
Statens strålevern anbefaler alle bo-
ligeiere å foreta en måling av radon. 
Dessuten bør det også gjennomføres 
måling i forbindelse med eier skifte, 
ved vesentlig ombygging, rehabilite-
ring eller oppussing, ved forandring 
av ventilasjonsforhold eller ved an-
nen bruksendring av bolig. Radon-
konsentrasjonen kan endre seg over 
tid og det bør derfor gjennomføres 
måling med jevne mellomrom.

sporfilm
Sporfilm er den mest økonomiske 
måten å måle radonkonsentrasjonen 
på. En sporfilmboks har størrelse 
som en fyrstikkeske og kan sendes 

som brevpost mellom målested og 
laboratorium. En måling beløper seg 
til 250 – 500 kroner. For å vurdere 
helserisiko og behov for tiltak må 
måling gjennomføres over minimum 
to måneder Det er en fordel å måle i 
tidsrommet fra midten av oktober til 
midten av mai, fordi innemiljøet er 
mest stabilt i vinterhalvåret.

radon i vann
Høye radonkonsentrasjoner i vann 
forekommer først og fremst i vann fra 
grunnvannskilder, spesielt borebrøn-
ner i fast fjell. Husstander som har 
sinn vannforsyning fra en slik kilde 
bør derfor måle radoninnholdet. Sta-
tens strålevern og enkelte private 
aktører kan utføre slik måling. Bolig-
innehavere kan selv ta vannprøver, 
men det kreves spesialutstyr som kan 
skaffes til veie av Statens strålevern 
eller et lokalt laboratorium.

slik går du frem for å måle radon i din Bolig

Kontakt firma som tilbyr måling av radon.1.	
Bestill sporfilmbokser for måling i minimum to oppholdsrom.  2.	
Målinger bør gjennomføres i perioden mellom oktober og april.
Du mottar sporfilmer som postforsendelse. Retningslinjer følger  3.	
vedlagt.
Måleperiode er minimum to måneder.4.	
Returner sporfilmboksene til laboratorium for analyse.5.	
Du mottar måleresultatene etter noen uker.6.	

Staten strålevern anbefaler alle å måle.

300 dør årlig
Verdens helseorganisasjon (WHO) legger til grunn tall som viser at 
radon er ansvarlig for mellom 6 og 15 prosent av alle tilfeller av lunge-
kreft på verdensbasis. WHO konkluderer med at en av 1000 som 
utsettes for radonkonsentrasjon på 100 bequerell pr. kubikkmeter  
(Bq/m3) vil få lungekreft før fylte 75 år.
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tema:	strålevern

mobiltelefonen må brukes  
med fornuft

Nærmere 90 prosent av befolkningen bruker mobil-
telefon. Det er mye usikkerhet rundt helserisikoen 
tross mye forskning. Unge mobilbrukere oppfordres 
til særlig forsiktighet.

Dagens forskning gir ingen klare svar på om det er grunn til bekymring for 
helseskader ved mobilbruk. På den annen side har vi ennå ikke hatt mobil-
telefoner lenge nok til å konkludere om konsekvensene på lang sikt. Nyere 
forskning indikerer at svake magnetfelt kan påvirke celler og cellesystemer, 
men det er fortsatt usikkert om dette kan føre til noen form for helseskade. 
Spesielt har det vært spekulert om risikoen for hjernesvult øker med lang 
tids bruk av mobiltelefon, men det er ikke forsket nok til å kunne trekke 
endelige konklusjoner.

er Barn mesT uTsaTT?
Dette spørsmålet er det også knyttet mye usikkerhet til, men vi skal huske 
at hjernen til barn og unge er under utvikling og at de har et langt liv med 
mobilbruk foran seg. Faktum er at stadig flere barn får mobiltelefon. Under-
søkelser Telenor har foretatt viser at nærmere 90 prosent av barn i 10 – 11 
års alder nå har mobiltelefon. Selv om det ennå er uklart om barn er mer 
utsatt for helseskader enn voksne, maner Strålevernet til forsiktighet og 
tilrår et bevisst forhold til bruken.

felles nordisk vurdering
De nordiske strålevernmyndighetene støtter seg på retningslinjene fra den 
internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). 
Så lenge disse retningslinjene ikke overskrides, vurderes det ikke som hel-
seskadelig å bruke mobiltelefon. Men en ser på den annen side ikke bort fra 
at selv en lav risiko vil kunne få konsekvenser for folkehelsen. Derfor mener 
de nordiske myndighetene at det er fornuftig å anvende hands free-sett, noe 
som i betydelig grad reduserer strålingen i hodet.

Farlig	å	bo	nær	et	
høyspentanlegg?

Det er ikke påvist noen sammenheng 
mellom det å bo nær høyspentled-
ning og forekomster av kreft, gene-
relt sett. Men internasjonal forskning 
indikerer at barn som vokser opp i 
boliger med magnetfelt over en viss 
størrelsesgrad kan ha en økt risiko 
for å utvikle leukemi, som er en ond-
artet sykdom i kroppens blodceller. 
Årlig får om lag 30 barn i Norge leu-
kemi, men den absolutte risikoen for 
å utvikle leukemi grunnet magnet-
felt vurderes som lavt av Verdens 
helseorganisasjons institutt for 
kreftforsking (IARC). Det er ikke på-
vist at andre kreftformer hos barn og 
voksne kan knyttes til det å bo nær 
høyspentanlegg, ei heller andre for-
mer for helseskade.

Er	solarium	farlig-
ere	enn	sola?

Dette spørsmålet er det mange som 
stiller. Vi får i prinsippet de samme 
UV-strålene fra et solarium som fra 
solen. Men UV-strålingen fra et til-
latt solarium er mer intens enn 
norsk sommersol. Solarium kan gi 
opp til 50 prosent mer UVB enn 
norsk sommersol og 2-4 ganger så 
mye UVA. Det er også verdet å merke 
seg at hele kroppen soles på en gang 
i solarium, mens maksimalt halve 
kroppen er ute i solen.
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riktignok hadde hun en far 
som seilte utenriks og hadde 
tjenestegjort på u-båt, men 

hun bedyrer at beslutningen om å 
søke seg til Forsvaret var tilfeldig. 
Som ungdommer flest var hun noe 
usikker på veivalget da hun gikk på 
videregående, men ett var sikkert: 
Enten seile eller fly!

Og så ble det fly. I 1988 begynte 
Anne Katrine Reiersølmoen på flysko-
len. Lite ante hun den gang om at hun 
etter hvert skulle skrive historie, men 
det viste seg raskt at hun var kommet 
i sitt rette element. Etter flyskole og 
navigatørutdanning i USA gikk ferden 
nordover til Andøya som navigatør på 
P-3 C Orion. Så ble det Luftkrigsskolen 
i 1991 før hun igjen landet på Andøya 
og ble der til 1997.

– Det har vært mange spennende 
og begivenhetsrike perioder. Opp-
holdet i USA varte i halvannet år 
med grunnleggende flyutdanning i 
Pensicola i Florida, og navigatørut-
danning i San Jose i California. Jeg 
var også innom Etterretningstjenes-
ten en kort periode før det ble stabs-

skole og stasjonering i Rygge. Jeg var 
da blitt major, forteller Reiersølmo-
en.

BrøT en Barriere
I mars 2003 ble det brutt en barriere 
i Luftforsvaret. For første gang ble 
det utnevnt en kvinnelig operativ 
skvadronsjef i fast stilling. Anne Ka-
trine Reiersølmoen ble gitt stillingen 
som sjef for flyskvadronen oppsatt 
med seks C 130 H Hercules med base 
på Gardermoen flystasjon. Og det 
var ingen tvil om at valget var riktig. 
Den nye skvadronsjefen behersket 
rollen til fulle; ikke minst kom de 
mange timer hun hadde tilbrakt i 
luftrommet på jakt etter russiske 
ubåter til sin rett.

– Dessverre er det alt for få kvin-
ner som søker seg til operativ tje-
neste innen Forsvaret. Langt de 
fleste velger å gå inn i administrative 
stillinger. Det er synd fordi en går 
glipp av mange spennende og inter-
essante utfordringer som virkelig 
setter en på prøve, fremhever Reie-
rsølmoen.

sTorT engasjemenT
– Jeg mener det er mange godt kva-
lifiserte kvinner i Forsvaret og at det 
er de faglige kvalifikasjoner som skal 
være avgjørende når en stilling skal 
besettes enten en er kvinne eller 
mann. Den nåværende forsvarsmi-
nister har gjort en fremragende 
innsats for likestilling, en holdning 
som får sterkere og sterkere grobunn 
på alle nivåer. 

Ikke minst i Luftforsvaret er en 
kommet langt på likestillingsfronten 
både når det gjelder holdninger og 
bevisstgjøring i hele organisasjonen. 
Selv har jeg aldri hatt følelsen av å 
bli motarbeidet eller forskjellsbe-
handlet fordi jeg er kvinne. Slik jeg 
ser det, er det opp til kvinner selv å 
ta de utfordringer Forsvaret byr på. 
Jeg har aldri angret på at jeg valgte 
en militær løpebane. Tvert om me-
ner jeg en skal lete lenge for å finne 
en arbeidsgiver som kan tilby så 
mange spennende og varierte opp-
gaver, det være seg både i Norge og 
utlandet. Det å kunne få ansvar i ung 
alder gir selvtillit og trygghet og bi-

Luftforsvarets første kvinnelige skvadronsjef er 
ikke bare glødende opptatt av det som foregår i 
Forsvaret, men også det som skjer i verden forøvrig.
– Vi har en tendens til å fremskrive et bilde av 
fremtiden som likner det vi har i dag, men vi vil 
nok komme til å ta feil på mange områder, sier 
Anne Katrine Reiersølmoen.

av jan erik thoresen

– det blir  
vanskeligere å spå 

om fremtiden

profilen
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drar til at en kan gjøre en god jobb. 
Jeg synes Forsvaret har lykkes i å 
skape et godt arbeidsmiljø blant sine 
mange medarbeidere, sier Anne Ka-
trine Reiersølmoen.

Og når vi spør henne om hun kan 
anbefale unge jenter å søke seg til 
Forsvaret, nøler hun ikke et sekund 
med å svare:

– Ja, så absolutt!

ikke enig i alT
Norges første kvinnelige skvadron-
sjef er imidlertid ikke enig i alt som 
er besluttet når det gjelder den på-
gående omstillingsprosessen. Særlig 
er hun betenkt på utflyttingen av 
generalinspektørene og mener at det 
står i sterk kontrast til å kunne opp-
tre som en samlet ledelse.

– Slik jeg ser det skal Forsvaret nå 
driftes som enhver annen bedrift. Vi 
skal ikke tjene penger, men bruke de 
midler vi får til rådighet til beste for 
samfunnet. En nær sagt kontinuerlig 
omorganisering gjør det vanskelig å 
få ut gode produkter, Ting må få 
sette seg. Når det snakkes om stor-
driftsfordeler er det grunn til å 
spørre: I forhold til hva? Vi må se 
konsekvensene av det vi gjør og 
stille oss selv spørsmålene om ikke 
noe av det vi beslutter endret i dag 
må reverseres senere. Og vi må hel-
ler ikke glemme at alle endringer 
koster penger. Mye penger, påpeker 
Reiersølmoen.

fremTidens kriser og 
konflikTer
– Jeg er opptatt av å se Forsvarets 
rolle i en stadig mer uforutsigbar 
fremtid. Ser vi rundt oss i dag er det 
kriser og konflikter nær sagt over alt. 
Riktignok er det media som i økende 
grad setter dagsorden. Medias inn-
flytelse er enorm. Mange ganger kan 
det synes som om morgennyhetene 
på NRK Radio eller forsideoppslaget 
i Dagbladet setter normen for hva 
som er viktigst den og den dagen. 
Det kan være vanskelig å få synlig-
gjort mer komplekse saker, selv om 
de vil kunne være langt viktigere for 
folk flest. De gode og positive nyhe-
ter kommer enten i bakgrunnen eller 
nevnes ikke i det hele tatt. Som sam-
funn burde vi være mer opptatt av 

hvordan verden rundt oss ser ut om 
ti, tyve år. Med vårt utgangspunkt 
som velferdsnasjon har vi lett for å 
fremskrive et bilde som ligner det vi 
har i dag. Men risikobildet endrer 
seg raskt. Forskerne peker jo på at vi 
får mer ekstremvær, ikke bare hos 
oss her i Norden, men kanskje i enda 
større grad i andre deler av verden. 
Med naturutløste katastrofer følger 
situasjoner som også vil påvirke oss 
her hjemme. Verden er sammenvevd 
av raser, kulturer og religioner med 
ulik fordeling av naturressurser og 
muligheter for velstand. Vi er avhen-
gig av hverandre på en helt annen 
måte enn før. Tenk bare på hvilke 
problemer som plutselig oppsto da 
russerne stengte gasskranene som 
forsynte Ukraina og en rekke EU-
land. Det er et eksempel på hvilken 
makt de nasjoner har som sitter på 
naturressurser som olje og gass. Her 
ligger jo kimen til langt de fleste 
konflikter rundt om i verden. Fryk-
ten for ikke å ha nok drivstoff er 
utgangspunktet for storpolitisk kon-
frontasjon stater i mellom. 

Derfor er selvsagt manges øyne 
rettet mot lille Norge på godt og 
vondt. Forsvarets rolle vil sannsyn-
ligvis bli ennå viktigere i årene som 
kommer. Nordområdene vil spille en 
enda mer markant rolle. Mulighe-
tene for ulike typer konflikter om 
olje, gass og fisk vil måtte øke. Ulike 

typer hendelser vil kunne komme 
over oss raskere enn vi kanskje tror. 
Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om 
vi begraver oss i velstanden og ikke 
forbereder oss på at ikke alt vil gå på 
skinner uansett hva som skjer andre 
steder i verden. Terror, naturressur-
ser, politikk, religion og krig er be-
greper vi i stigende grad må forholde 
oss til, sier Reiersølmoen engasjert.

mange akTiviTeTer
Anne Katrine Reiersølmoen er også 
svært aktiv i ulike organisasjoner. 
Hun er sentralstyremedlem i KOL og 
i Oslo Forsvarsforening. Og selvsagt 
er hun med i Nettverk for Kvinnelig 
Befal. Da Forsvarsstudien ’07 ble 
påbegynt var Reiersølmoen også 
engasjert der. Alle spørsmål rundt 
fremtidig luftvernkapasitet havnet 
på hennes bord. Nå, i kraft av å være 
Senior Stabsoffiser i Forsvarsdepar-
tementet, er hun leder for en gruppe 
innen det nordiske luftvernsamar-
beid og departementets represen-
tant i en arbeidsgruppe som tar for 
seg styrkeplanlegging innen NATO.

Ikke rart at hun selv mener å ha 
mange spennende utfordringer. At 
hun har perspektiv både på Forsvaret 
og livet forøvrig, skyldes ikke minst at 
hun opplevde de enorme ødeleggelser 
Tsunamien i Sør-Øst Asia på nært hold 
– både fra luften og på bakkenivå.

Det glemmer hun aldri.

Anne Katrine Reiersølmoen triver med luft under vingene. (Foto: Forsvarets mediesenter)
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NYTT	fra	KFB

DiSKuSjoNSAFteNer om ForSvA-
retS FremtiD
Sammen med Norges forsvarsforening, 
Folk og Forsvar, NroF, Norges Lottefor-
bund, Forsvarets Pensjonistforbund, 
institutt for Forsvarsopplysning, Den 
Norske Atlanterhavskomitè, FN-vetera-
nenes Landsforbund og Det Frivillige 
Skyttervesen har KFB arrangert disku-
sjonsaftener i fire byer. med utgangs-
punkt i Forsvarets nasjonale, sikkerhets-
politiske bakteppe ble Langtidsplanen 
for Forsvaret 2009 – 2012 gått nærmere 
etter i sømmene. oppslutningen varierte 
noe, men var stedvis meget bra.
Arrangementene fant sted i Bodø, trond-
heim, Bergen og Sandefjord.

ÅPeNt møte i KFB øStFoLD
KFB østfold har arrangert et åpent møte 
der biodrivstoff sto på dagsorden. 
Andreas Bratland fra Norsk Bioenergi-
forening holdt et interessant foredrag 
der også den fremtidige matvareproduk-
sjon var berørt. i etterkant ble det stilt 
mange spørsmål. møtedeltakerne ga 
samlet uttrykk for att det burde produse-
res mer mat i Norge enn hva tilfelle var 
med tanke på beredskapen. møtet 
hadde samlet 35 deltakere.

KFBS LANDSKoNFerANSe ’09
Årets Landskonferanse arrangeres på 
Sørmarka utenfor oslo i tidsrommet  
15. – 16.mars. Konferansens tema er 
«energiberedskap». Foruten selve den 
faglige konferanse blir det avholdt  
Årsmøte for KFB.

KFB BuSKeruD PÅ øveLSe
Nasjonalt utdanningssenter for sam-
funnssikkerhet og beredskap (NuSB) 
trengte markører til en avsluttende 
prøve for elever ved sin skole på Heg-
gedal. De rettet en forespørsel til KFB 
Buskerud som raskt skaffet til veie 27 
personer fra tre ulike kommuner i fylket. 
øvelsen, som fant sted i skogen ved 
Heistadmoen ble meget vellykket. 

vellykkeT linderudseminar ’08
Tradisjonen tro fant Linderudseminaret ’08 sted på Krigsskolen der forsvars-
sjef Sverre Diesen holdt hovedforedraget under temaet «Økt aktivitet i 
Nordområdene – hva innebærer det av utfordringer for Forsvaret?»

Forsvarssjefen ga en interessant og fyldig redegjørelse og tok seg senere 
god tid til å besvare en rekke spørsmål fra engasjerte tilhørere. Hans fore-
drag var høyaktuelt som opptakt til krisespillet som ble gjennomført 
under seminarets andre dag. Avdelingsdirektør Ørjan N. Karlsson, Direkto-
ratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), foredro om hvordan sik-
kerheten best kunne ivaretas ved økt aktivitet i Nordområdene.

Krisespillet var utviklet i et samarbeid med KFB og seniorforsker Bjørn 
Olav Knutsen ved forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det tok utgangs-
punkt i at et norsk registrert cruiseskip får motorhavari i et omstridt 
område utenfor norskekysten. Deretter inntreffer en rekke dramatiske 
hendelser der bl.a. evakuering, ressurskonflikt og ukontrollert oljeutslipp 
fører til en militær konfrontasjon som ender opp i FNs Sikkerhetsråd.

De 40 deltakerne fikk rik anledning til å øke sin kunnskap om sivilmili-
tær krisehåndtering gjennom aktivt rollespill i grupper som representerte 
regjeringen.

Evalueringen for Linderudseminaret ’08 ga tydelig uttrykk for at delta-
kerne var fornøyd med arrangementet.

varmere, villere, våTere!
Oppland fylkesforum har arrangert et åpent møte om ekstremvær under 
tittelen «Varmere, villere, våtere» på Leira.

Adm. direktør Bjørg Brestad i Valdres Energiverk A/S var foredragsholder. 
Hun orienterte om virksomheten og at verket øvde beredskap sammen 
med politi og brannvesen. Brestad påpekte at nettet var godt vedlikeholdt 
og at de hadde avtale med Statskog om å holde linjene ryddet for trær.

En engasjert forsamling stilte deretter en rekke spørsmål, som ble 
besvart.

Det åpne møtet fungerte også som medlemsmøte. Anne Irene Aaberg 
fra KFB Oppland orienterte om prosjektet «Finn meg».

Lederen for KFB Oppland, Wenche Rolstad, fortalte om organisasjonens 
arbeid. Til Trygge Samfunn sier Rolstad at arrangementet var svært vellykket.

Fra venstre: Seniorrådgiver Bjørn Olav Knutsen, FFI, sjef på Krigsskolen, oberst Odin Johannessen, styreleder i KFB, 
Gretha Thuen og forsvarssjef Sverre Diesen. (Foto: Hanne Garder.)
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suksess for ganefarT
Norges bondekvinnelag (NBK) har hatt stor suksess med sitt tiltak, 
«Ganefart», som er en kåring av landets beste spisested langs veien. Ikke 
mindre enn 173 påmeldte restauranter fra alle landets fylker, 2000 tips fra 
reisende fra hele landet om gode spisesteder, stor mediedekning i radio, 
TV og i mange av landets aviser og oppslag på nettsteder og i fagblader 
viser at «Ganefart 2008» slo an og skapte stor interesse.

Ingers kro og restaurant, Hovet i Hallingdal, gikk av med seieren. Stats-
sekretær Ola. T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet og leder i 
NBK, Kathrine Kleveland sto, for utdeling av premien, som er på 50.000 
kroner fra Innovasjon Norge. Kåringen fant sted under Mat- og reiselivs-
konferansen på Røros.

miljøHilsen Til negoTia
Negotias administrasjon driver tilrettelegging for å bli sertifisert som 
miljøfyrtårnsbedrift. I forbindelse med Negotias landsmøte kom det en 
hilsen fra miljøvernminister Erik Solheim. I sitt brev skriver han bl.a.:

«Alle kan ikke gjøre alt for å redde verden, men alle kan gjøre litt. Økt 
kildesorting, redusert papirforbruk og miljøvennlig transport er viktige 
tiltak på veien mot et lavutslippsamfunn.

Hvis vi politikere ikke klarer å mobilisere brede folkebevegelser som 
fagbevegelsen, kirken og frivillig sektor, kommer vi ingen vei. Jo sterkere 
trykk nedenfra, jo lettere er det å få gjennomslag for en ambisiøs klima- 
og miljøpolitikk. Fortsett å gå foran og still krav til oss politikere om å 
legge forholdene til rette for at dere kan foreta mest mulig miljøvennlige 
handlinger i hverdagen».

I brevet takket miljøvernministeren Negotia for drahjelpen.

krever graTis frukT og grønT
Norges Kvinne- og Familieforbund (K & F) er ikke fornøyd med statsbud-
sjettet for inneværende år. Reaksjonen går på at forskjellsbehandlingen av 
skoleelever skal fortsette i 2009.

K & F mener at frukt og grønt i skolen skal være en del av samfunnets 
investering i bedre kosthold for hele befolkningen og at en ordning med 
gratis frukt og grønt må komme alle skolebarn til gode.

I dag får alle skoler med ungdomstrinn gratis frukt og grønt, men det 
gjelder ikke skoler med kun barnetrinn.

LotteForBuNDet LANSerer  
eLeKtroNiSK NyHetSBrev
«Lottenytt» er navnet på Lotteforbun-
dets nyhetsbrev som nå er lansert som 
en avtaker etter «Lottebladet» som for-
bundet nedla i fjor sommer. målsettin-
gen er å gi lotter, samarbeidspartnere 
og andre interesserte informasjon om 
Norges Lotteforbunds arbeid, så vel 
sentralt som ute i lokalforeningene.
i en kommentar til lanseringen påpeker 
forbundsleder Anne-jorunn Bech at det 
er nødvendig å konsentrere aktivitetene.
– Fra våre oppdragsgivere stilles stadig 
strengere krav til kompetanse og rele-
vans innenfor de ulike fagområdene. 
man skal fremstå som tydelig. Det er 
derfor helt nødvendig at Norges Lot-
teforbund konsentrer virksomheten og 
at vi gjør mer og bedre det vi allerede er 
gode på, sier forbundslederen.

reDNiNgSSeLSKAPet FiKK  
50.000 KroNer i gAve
rederiene Aker Seafood ASA – Finn-
marks Havfiske A/S, Hammerfest indus-
trifiske A/S og Nordland Havfiske A/S 
har gitt 50.000 kroner til redningssel-
skapet.
rederiene ga avkall på julegavene og 
besluttet i stedet å gi en håndsrekning 
til det viktige arbeid redningskøytene 
gjør langs vår langstrakte kyst.
Den kjærkomne gaven ble overrakt av 
hovedtillitsvalgt i Finnmark og styre-
medlem i Aker Seafood ASA, Ann jorun 
olsen. i forbindelse med overrekkelsen 
sa hun at Staten bidrar skuffende lite 
for å opprettholde beredskapen langs 
kysten og at det var en av grunnene til 
at rederiet ønsket å støtte rednings-
selskapet.

«HjerteveNNLig mAtmArKeriNg» 
FiKK eXtrA-PriS
Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk 
tildelt andreplassen av eXtrA-prisen 
for 2008 for forebyggingsprosjektet 
«Hjertevennlig matmerking». Prosjektet 
konkurrerte med 252 andre forebyg-
gingsprosjekter.
– vi mener dette prosjektet viser betyd-
ningen for offentlige beslutninger på 
forebyggingsområde, noe som igjen får 
betydning for hele befolkningen. riktig 
valg av mat forebygger en rekke livs-
tidssykdommer, sier Carina Alm ved 
Nasjonalforeningens Hjertelinje.Inger og datteren Lene Berg er fornøyd med at familiebedriften vant konkurransen. (Foto: Peter Mac Callum.)
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H.m. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

Høye BeskyTTer

HovedsTyreT
leder  
gretha Thuen    
gretha.thuen@kfb.no

nestleder 
anne-Lise johnsen    
anne-lise@eideprestegjeld.no

MedleMMer  
anne-sophie bondeson (k&f)    
bondeson@frisurf.no

målfrid kvarteig (nff)    
birger.kvarteig@roros.net

anne Hatlevik (nfk)    
annehatl@haugnett.no

eva arntzen (nLf)   
morarntzen@yahoo.no

synnøve Lohne-knudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

may britt manin (nssr)    
maybritt.manin@maricom.no

Patricia flakstad (nvkb)    
patflak@online.no/pflakstad@mil.no 

reidun sørlie (nbk)    
radiv@c2i.net

inger Løwen (Pefo)    
inger.løwen@pefo.no

kFB er et samarbeidsorgan  
for følgende landsomfattende 
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:

nasjonalforeningen  
for folkeHelsen (nff) 

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges Bygdekvinnelag (nBk)

norges fiskarkvinnelag (nfk)

norges kvinne- og  
familieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

redningsselskapeT (nssr)

personellforBundeT (pefo)

sekreTariaTeT

org. sekr. / daglig leder
Hanne guro garder    
hanne.garder@kfb.no

kontor-/ 
ProsjektMedarBeider
monica H. andresen    
monica.andresen@kfb.no

redaktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no
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fylkesledere SogN og FjorDANe 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

Sør-trøNDeLAg 
Liv Aasen mjelde 
905 38 051 
liv.mjelde@smartcall.no

teLemArK 
Åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

tromS 
emmy iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AuSt-AgDer
margit eikesnes 
928 32 922 
margit@gat.no

BuSKeruD 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HeDmArK 
Aud engum 
992 76 217 
ka-stem@online.no

HorDALAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

møre og romSDAL 
Anne-Lise johnsen 
412 48 664 
anne-lise@
eideprestegjeld.no

NorDLAND 
Lillian grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

NorD-trøNDeLAg 
toril Bjørken Skjørholm
906 37 592
torbis@online.no

oPPLAND 
Wenche rollstad 
402 44 896 
twencher@start.no 

oSLo og AKerSHuS 
Åse marie Pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

rogALAND 
Bodil Løge Wiig 
913 94 668 
bodil.wiig@kleppnett.no

veSt-AgDer 
Borghild Allende 
994 78 353 
ballende@broadpark.no

veStFoLD 
inger-Lise grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

øStFoLD 
inger rognehaug 
908 56 626 
rognehau@online.no
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Følgende er til salgs gjennom sekretariatet. 
send bestilling på email: kfb@kfb.no 

eller til postadresse kFB, Pb 796 sentrum 0106 oslo
husk å spesifisere størrelse ved kjøp av piqueskjorte.

profileringsarTikler 

piqueskjorte med kfB-logo 
s,m,l,Xl,XXl  160,-

Caps (blå) 55,-

Tursekk, stor (sort) 220,-
Tursekk, liten (sort,blå) 200,-

sett med lommelykt og kniv 212,-
mini maglite aa (14,5 cm) 175,-

førstehjelpsveske  70,-
førstehjelpsboks m/plaster 15,-

Handlevognmynt 10,-
leppepomade 15,-
refleks «snapper» 15,-
kulepenn 10,-

Bøker 

kvinnenes forsvarshistorie – 
værnø og sveri 175,-

kvinners frivillige 
Beredskap 50 år 50,-

gaver i Tinn fra askvoll Brug 

drikkebeger 
(2. stk i gaveeske m/logo) 325,-
kammerstake (m/logo) 275,-
lyseslukker 200,-

PiqueskjorTe 160,- og Tursekk 220,-

med kfb-Logomed kfb-L

caPs 55,- 

  
fØrsTeHjeLPsveske 70,-.
kan feste på beltet. inneholder bl.a. :plaster, 
kompresser, elastisk bandasje og saks.

t r y g g e  s a m f u n n  4 • 2 0 0 8  23 

TS_1-09_3.korr.indd   23 23-02-09   09:26:50



H
e

LT TiL s
Lu

TT

Hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no

returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 oslo

Vil	beholde	
verneplikten

En	meningsmåling	Opinion	har	
gjennomført	for	Folk	og	
Forsvar	viser	at	82	prosent	av	
befolkningen	vil	beholde	
verneplikten.	Hele	75	prosent	
mener	det	er	riktig	av	Norge	å	
delta	i	FN-operasjoner.

Den årlige undersøkelse fra Folk og For-
svar viser en stabil oppslutning om 
NATO. Hele 76 prosent av de spurte 
menn mener at NATO-medlemskapet 
trygger landet, men kvinner er noe mer 
skeptiske (60 prosent). 66 prosent av de 
spurte mener at Norge bør delta i sik-
kerhetspolitisk samarbeid i EU-regi, noe 
som er en betydelig nedgang fra året 
før (81 prosent).

Når det gjelder størrelsen på forsva-
ret mener 33 prosent at det er passe 
stort mens 54 prosent mener det er for 
lite. 5 prosent mener den er for stor. På 
spørsmålet om budsjettet gjenspeiler 
de oppgaver Forsvaret er satt til å løse, 
mener 50 prosent at forsvarsbudsjettet 
er for lite. 58 prosent av de spurte me-
ner at verneplikten burde være lik for 
kvinner og menn.

Tryggere	samfunn	for	alle
En	ny	lov	vil	forby	diskriminering	av	personer	med	funksjons-	og	
utviklingshemming.	Alle	skal	sikres	like	muligheter	og	rettigheter.
–	Likestilling	og	likeverd	sikrer	et	tryggere	samfunn	for	alle,	sier	
likestillings-	og	diskrimineringsombud	Beate	Gangås.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslo-
ven trådte i kraft 1. januar og markerer 
at Norge for alvor er blitt et romslig 
samfunn. Den nye loven skal bidra til å 
bygge ned barrierer på alle samfunns-
områder. Det blir nå forbudt å diskrimi-
nere personer på grunn av nedsatt 
funksjonsevne på alle samfunnsområ-
der. Tidligere har funksjonshemmede 
kun hatt et slikt vern i arbeidslivet.

TilgjENgEligHET
– jeg ser frem til at tersklene skal byg-
ges ned på mer enn en måte. Noen bar-
rierer hindrer rullestolbrukere å komme 
inn på skoler og i butikker. Men tilgjen-
gelighet handler også om at døve skal 
kunne ringe et nødnummer, sier Beate 
gangås. Hun er opptatt av at personer 
med usynlige funksjonsnedsettelser blir 
diskriminert.

– Når en diabetiker blir nektet opp-
tak til en skole på grunn av en helseat-
test, kan det være diskriminering hvis 
sykdommen hans eller hennes ikke har 
noen betydning for utdannelsen og den 
fremtidige jobben, mener ombudet.

SkOlENE Blir PrøvESTEiNEr
Beate gangås tror at skolene blir viktige 
prøvesteiner. Allerede fra januar i år 
skal alle vesentlige funksjoner på sko-
lene være tilgjengelige for flest mulig. 
Det betyr ikke uten videre at alle rom 
skal være universelt utformet, men at 
alle skoler skal eksempelvis ha gymnas-
tikksaler og musikkrom som er tilgjen-
gelig for alle.

øNSkEr klAgESAkEr
– vi vil bruke vår erfaring i arbeidet mot 
diskriminering på dette nye feltet. Den 
nye loven er et skritt i riktig retning. Nå 
gjelder det å bruke den. For å få prøvet 
den ut ønsker vi klagesaker. Men loven 
vil også i seg selv kunne ha en ønsket ef-
fekt i og med at mange nå må skjerpe 
seg kraftig. Alle klagesaker vil bli grundig 
undersøkt for å kunne bringe på det rene 
om det dreier seg om et reelt lovbrudd. 
Utover dette har ombudet selvsagt an-
ledning til å kritisere forhold som virker 
urimelige, selv om disse ikke er omfattet 
av loven, påpeker Beate gangås.
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