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Psykisk helse
• Vi må leve med en viss grad av utrygghet
• Gjorde alle fordommer til skamme
• Standardisering viktig for samfunnssikkerheten

Hurra for deg
leder Anne-lise Johnsen
Dagens tema er jubileum ! Vi er kommet til den formidable alder av 60 år.
Stortingsvedtaket 9.april 1951 har
gyldighet også i dag. Det er bruk for
deg og oss alle i totalforsvaret i Norge.
I by og bygd finnes du menneske som
evner å se utover din egen nesetipp og
både evner og har vilje til å bidra i din
egen hverdag. KFB har hatt fokus på
egenberedskap og informasjon fra
oppdraget ble gitt i 1951.
Arbeidsmåten og temaene har variert med behov gjennom årene og det
har vært varierende organisasjoner
under paraplyen. Resultatet er at utrolig mange kvinner og menn har levd
med oppgavene som vi har løst gjennom årene. Ett 60-årsjubileum er jo

ikke av de store runde, men det er
viktig med stabbesteinene underveis
og at vi evner å se både fremover og
bakover. Uten historie er det vanskelig
å manøvrere i tiden som kommer. Vi
må ta med oss all kunnskap inn i jubileet og vi må kunne fortelle at dette er
oss og vi er faktisk gode på mange ting.
Aller best bør vi være på å trøste og
bære og bidra til felleskapet i kriser og
hverdag. Start med deg selv og gi av
deg selv og du får mangfold igjen i dag
som før. Om vi i dag ikke teller erteposer og rasjoneringskort så har vi utallige muligheter til å bidra til å gjøre
vårt sårbare samfunn mer robust og
det er jo vårt mål!
Gratulerer med året 2011.

Vær et medmenneske!
redaktør jan erik thoresen
I dagens samfunn er det en overfokusering på kosthold og veltrente kropper.
Begreper som slankehysteri, spisevegring og kroppsfiksering florerer daglig i
media. Samtidig lages det mat i alle
TV-kanaler der profilerte kokker og
snusende programledere får mange til
å løpe bort til kjøleskapet og tilberede
et ekstra måltid. Vår psykiske helse får
ikke den samme oppmerksomhet.
Kropp og sinn er en alen av samme
stykket. Svikter den psykiske helse, får
det følge for vår fysiske tilstand, og
omvendt. Mennesket er en finstemt
skapning. Det skal ofte lite til for at
hverdagen blir tung å bære. Vår forventning til livsløpet kan brått og
uventet bli satt på prøve. Et dramatisk
dødsfall i nær familie, tap av arbeid, et
barn som ruser seg, mobbing og sviktende helse er faktorer som utløser
angst og depresjon. Verden er ikke
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lenger et godt sted å være. Vi blir satt
ut og føler oss ensomme. Avmakt og
isolering følger ofte i kjølvannet. Det
blir lett å tenke som så at en selv er den
eneste som lider. Men slik er det ikke.
Faktisk har en av fem personer til enhver tid en psykisk lidelse. Ja, halvparten av befolkningen vil i løpet av livet
oppleve at livet slår krøll på seg. Statistisk sett utgjør rundt tyve prosent av
sykemeldingene psykiske lidelser. For
noen blir resultatet en alvorlig psykisk
diagnose, men for de fleste er enkle
hjelpetiltak nok til å bli kvitt plagene.
Som medmennesker har vil alle et
ansvar for å stoppe opp og ikke gå forbi
når vi ser at noen i vår nærhet lider. En
god samtale kan være til stor hjelp for
den det gjelder. Å vise at en bryr seg,
uttrykke sympati og forståelse og være
en god lytter kan være det som skal til
for at hverdagen blir litt enklere.
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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.

aktuell:
Forsker Torunn L. Tryggestad
Institutt for fredsforskning (PRIO)

– FNs Sikkerhetsråds
Resolusjon 1325 er
høyaktuell
10 år er gått siden resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt.
Noen synes kanskje implementeringen har gått sakte, men i den senere tid har
utviklingen skutt fart. – Stadig flere innser at den globale sikkerhet faktisk er
avhengig av at kvinner trekkes aktivt med i politiske beslutningsprosesser på
alle nivåer, både nasjonalt og internasjonalt, sier forsker Torunn L. Tryggestad
ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

av jan erik thoresen

I

kjølvannet av krigene på Balkan
og i Rwanda, der et stort antall
kvinner ble voldtatt som en del
av krigsstrategien, vedtok FNs Sikkerhetsråd «Resolusjon 1325 om
Kvinner, Fred og Sikkerhet» i oktober
2000. Begivenheten var banebrytende. For første gang diskuterte
Sikkerhetsrådet kvinners rettigheter
opp mot arbeidet for internasjonal
fred og sikkerhet. Internasjonale
kriser og kriger hadde gjort det mer
og mer klart at kvinner måtte trekkes aktivt med i de politiske prosesser, ikke bare på nasjonalt plan, men
i høyeste grad også internasjonalt.
Resolusjonen kom som en nødvendighet, ikke som et håndslag til
kvinnesak på tvers av landegrensene. Men det skulle vise seg at implementeringen ikke fikk den progresjon mange hadde håpet.
– Vi kan vel uttrykke det slik at
det ikke er blitt arbeidet nok med
resolusjonen før de senere år. Mye
av forklaringen ligger nok i selve FNsystemet der det i utgangspunktet er

få kvinnelige beslutningstakere på
høyt nivå. I tillegg er det også slik at
de enheter innefor FN-systemet som
tradisjonelt har arbeidet med kvin-

med tiårsmarkeringen av resolusjonen i Sikkerhetsrådet i oktober i fjor,
forteller Torunn L. Tryggestad.
Hun peker på at mye av fokuset

«Gradvis har flere land utarbeidet handlingsplaner for implementering»
ners rettigheter i liten eller ingen
grad har forholdt seg til de enhetene
som arbeider med sikkerhetspolitikk. Når to så vidt ulike kulturer
skal samkjøres må det nødvendigvis
ta noe tid. Parallelt med dette har FN
blitt utfordret med stadig nye kriser
og konflikter der kvinner og kvinners roller har fått søkelyset rettet
mot seg. Gradvis har flere og flere
land utarbeidet handlingsplaner for
implementering av resolusjon 1325.
Antallet er nå kommet opp i 24, og
flere er under utarbeidelse. Et annet
tegn på at 1325 er mer aktuell enn
noen gang er at det ble holdt ikke
mindre enn 86 innlegg i forbindelse

den første tiden gikk på å bekjempe
vold mot kvinner samtidig som FN
ikke hadde oppnevnt en eneste kvinnelig fredsforhandler.

Kvinner organiserer for
fred
– Vi ser tydelig forskjeller på hva
kvinner og menn prioriterer i konfliktfylte områder. Det er først og
fremst kvinnene som organiserer for
fred. De er flinke til å organisere på
tvers av religiøse og etniske ulikheter. Kvinner ønsker å skape bedre
vilkår for sine barn der utdanning og
helse er grunnleggende strukturer.
På sin side er menn mer opptatt av
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aktuell: Torunn L. Tryggestad
å bygge veier og store byggverk som
symboliserer makt. Det ville ikke
bare være diskriminerende, men
direkte uklokt om en skulle utelukke
kvinner fra de politiske beslutningsprosesser, påpeker Tryggestad.
Den internasjonale operasjonen i
Afghanistan viser verdien av å ha
kvinner i militær tjeneste. Ikke bare
er de rollemodeller for den lokale
kvinnelige befolkning, men har også
avgjørende innflytelse på bygging av
tillit mellom lokalbefolkningen og
de internasjonale styrkene.
– Økt fokus på kjønnsperspektivet
og øker den operasjonelle effektiviteten. Kvinner i uniform kommer
letter i dialog med lokalbefolkningen
og kan få tilgang til viktige opplysninger. Kvinner i konfliktfylte områder ønsker fred. Det finnes eksempler
på at de forteller om våpenlagre i håp
om at det raskere kan få slutt på krigen, mener Torunn L. Tryggestad.

ikke kvinnesak alene
I noens øyne sees 1325 på som primært en resolusjon som viderefører
kampen for kvinners rettigheter og
likestilling.

– Representanter for de tradisjonelle kvinnesaksorganisasjonene har
ofte vært ganske aggressive og lagt
skylden på mannsdominansen i FNsystemet for at implementeringen
tar tid. Mange av disse organisasjonene springer også ut av en pasifistisk tradisjon. De ser på FN og NATO
som eksponenter for økt militarisering og ønsker ikke at kvinner skal
trekkes inn i militære operasjoner.
Jeg mener kvinner har en plass også
her. Resolusjon 1325 poengterer at
kvinner skal involveres i alle tiltak
for fred og sikkerhet på alle nivå.
Dette inkluderer også det militære.

Mer fokus på effekt
– Veldig mange av de som arbeider
med implementering av 1325 i dag
har en helt annerledes tilnærming
enn den eldre generasjonen kvinnesaksaktivister. Den yngre generasjonen er kanskje mer opptatt av
effekten av å anvende kjønnsperspektiv og å involvere kvinner, enn
av rettighetsaspektet alene. Implementering av resolusjonen er noe
alle diskuterer som en nødvendig
forutsetning for bærekraftig fred og

Kvinnenes sikkerhet er utsatt i konfliktområdene. Foto: Forsvarets mediesenter.
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utvikling. I nær fremtid vil det være
viktig å få flere kvinner inn i toppledelsen i FN-systemet. FN har nylig
slått sammen eksisterende enheter
som arbeider med kvinnespørsmål
til en ny, stor enhet kalt «UN Women». Denne ledes av Michelle Bachelet, tidligere president i Chile.
Denne enheten skal blant annet
jobbe for å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Samtidig har også
medlemslandene et ansvar. De må
ikke bare lage handlingsplaner, men
også sørge for at planene blir iverksatt. Her hjemme vedtok regjeringen en handlingsplan i 2006, som et
av de første landene. En rekke prosjekter har blitt iverksatt og mye
penger har blitt bevilget, men tilsynelatende uten noen overordnet
strategi. Nå skal imidlertid handlingsplanen relanseres, med mer
spissede strategiske prioriteringer.
Blant annet økt fokus på kvinners
deltakelse i fredsprosesser. Det synes jeg er et riktig fokus. Jeg er derfor mer optimistisk enn på lenge,
sier forsker Torunn L. Tryggestad.

nytt

Havnivået forventes å stige
I løpet av det 21. århundre kan havnivået øke med 70 cm
langs sør- og vestlandskysten. Dette gir store utfordringer til
norske kystkommuner.
Satellitt- og vannstandsmålinger viser at det globale havnivået stiger på
millimetersskala fra år til år. Det skyldes oppvarming av havet og issmelting
på land. Rapportene anslår en global havstigning på 65 – 100 cm i NordNorge i år 2100, sammenliknet med år 2000. Det mest sannsynlige estimatet er 80 cm, men det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene.
I løpet av det 21. århundre kan havnivået langs norskekysten forventes å
stige med rundt 70 cm langs sør- og vestlandskysten, rundt 60 cm i NordNorge og rund 40 cm innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden, med
betydelige variasjoner.
For å finne endringen i havnivået langs kysten av Norge, er det tre faktorer
som spiller inn, nemlig endring i det globale havnivået, effekten som påvirker det lokale havnivået og landheving. Landheving er av stor betydning for
vår region. Norge har hevet seg kraftig etter at vekten av innlandsisen under
forrige istid forsvant. Landhevningen vil fortsette gjennom det 21. århundre,
men variere fra ca. 10 cm pr. år helt vest i landet til 50 cm pr. 100 år innerst
i Oslofjorden og Trondheimsfjorden. For framtiden vil det være differansen
mellom havnivåstigning og landhevning som er av praktisk interesse.
Fra springfloen i Ålesund i 2008. Foto: Ålesund kommune.

Standardisering viktig for samfunnssikkerheten
Bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner er delaktige i standardiseringsarbeidet på tvers av landegrenser.
Samfunnssikkerhet er i dag i høyeste grad et globalt anliggende som
myndighetene i de fleste land prioriterer høyt. Innenfor de internasjonale standardiseringsorganisasjonene har Standard Norge i lengre tid
arbeidet aktivt med å lage felles
standarder for samfunnssikkerhet.
Gjennom dette engasjementet blir
også norske interesser ivaretatt.
Standard Norge deltar både i den
internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske
CEN med å utvikle standarder for
samfunnssikkerhet.
Når de ulike ISO- og CEN-standardene er ferdigstilt, fastsettes de som
Norsk Standard.

Økende interesse
Standard Norge har, over lengre tid,
brukt mye tid og ressurser på å få
forståelse for hva standardisering
innenfor samfunnssikkerheten kan

bidra med for norske miljøer. Dette
arbeidet har båret frukter og avspeiler
seg i et bredt engasjement med samspill mellom privat og offentlig sektor.

Felles goder
Standarder er egentlig en form for felles goder som bidrar til at samfunnsfunksjoner virker som forutsatt. De
forsikrer oss om at produkter, prosesser, vekt, mål, maskiner etc. fungerer
eller fungerer sammen. Vi omgir oss
med standarder til enhver tid både i
arbeid og fritid, Uten standarder ville
samfunnet faktisk gått i stå. Standardenes funksjon er først og fremt å effektivisere og forenkle, ivareta krav til
helse miljø og sikkerhet, sikre kvalitet
og oppfylle krav i lover og forskrifter.

Standarder og myndighetskrav
Standarder opptrer ofte som kompletterende til lover og regler og

hjelper virksomheter og andre til å
følge myndighetskravene. På europeisk nivå er standardene viktige
virkemidler for implementering av
EUs rammedirektiver innenfor ulike
produktområder. Direktivene er innarbeidet i alle EU-/EFTA-lands nasjonale lovverk. Standardene inneholder
detaljerte tekniske spesifikasjoner
relatert til helse, miljø og sikkerhet.
Det er laget direktiver til blant annet
leketøy, byggevarer, personlig verneutstyr, trykk påkjent utstyr, medisinsk utstyr, utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og maskiner.
Det er mange eksempler på at
både nasjonale og internasjonale
virksomheter har suksess fordi de
bruker standarder bevisst i sin produktutvikling eller fordi de deltar i
standardiseringsarbeidet for å få
gjennomslag for egne ideer og bygge
nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
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«Sårbarhetskonferansen 2010»

Kompleksiteten er den største utfordring
Konferansen, som ble arrangert af Kvinners Frivillige Beredskap og Norges Forsvarsforening,
satte søkelyset på dagens situasjon innen helse, miljø og sikkerhet.
På bakgrunn av den teknologiske
utvikling og varslede klimaendringer må samfunnet sette seg i stand
til å møte nye utfordringer i en stadig mer sårbar hverdag. Fremtredende fagpersoner innen helse, miljø
og sikkerhet ga en tankevekkende
oversikt over landets beredskapssituasjon.
Svineinfluensaen ble ikke så omfattende som helsemyndighetene
fryktet, men håndteringen av pandemisituasjonen avdekket svakheter.
Forbedringspotensialet ble nedfelt i

en rapport med 25 forslag til tiltak.
Direktør Pål Prestrud i Cicero
understreket den store fare verden
står overfor dersom CO2-utslippene
fører til en temperaturøkning opp
mot 3 grader. Flom og skred vil sette
store krav til den nasjonale beredskap og samarbeidet mellom sivile
og militære aktører. Det ble uttrykt
dyp bekymring for de budsjettmessige kutt som svekker Sivilforsvarets
og Heimevernets mulighet til å trene
sine mannskaper.
Tidligere statsminister Kåre Wil-

loch, formann i Sårbarhetsutvalget,
påpekte den avhengighet samfunnet
har når det gjelder IKT og energiforsyning og etterlyste mer konkrete
tiltak fra myndighetenes side. Han
stoppet også opp ved landets forsyningsberedskap og mente at Norge
raskt ville få en krise om matforsyningen sviktet. Willoch beklaget at
utvalgets rapport i for liten grad var
fulgt opp i de ti år som var gått siden
den var fremlagt.
Mer om «Sårbarhetskonferansen
2010» kan du lese på www.kfb.no

Krevende øvelse for sanitetspersonellet
En militær forsynings kolonne med over 30 personer rammes av en veibombe. Litt av en utfordring for Heimevernets sanitetselement.
Øvelse Gjallarhorn, som ble gjennomført like før nyttår, ble en prøvelse både for sanitetspersonellet og
markørene. Det var like over klokken
19 at det kom melding om den dramatiske hendelsen. Bombeangrepet
mot kolonnen drepte og lemlestet.
Heimevernets sanitetselement ble
omgående sendt ut på et særdeles
krevende oppdrag. Ikke mindre enn
35 frivillige markører fra Arendal
Røde Kors spilte sine roller på en
meget realistisk måte og var avgjørende for at saniteten kunne øve på
det dramatiske scenariet.
En slik hendelse omfattes naturligvis av en rekke omfattende personellskader som må tas hånd om på
skadestedet. Blant de utfordringer
saniteten møtte var bl.a. splintskade
i hodet, mann med avrevet hånd, alvorlige brannskader, blødende kutt,
indre blødninger, nakke- og ryggskader, og sjokkskader, for å nevne noen.
Øvelse Gjallarhorn ble en svært
nyttig og realistisk øvelse.
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Realistisk rollespill. Foto: Forsvarets mediesenter.

gjesteskribenten: Sverre Lagerløv

KFB – den sprekeste
dama på 60 jeg kjenner!
Det bør ikke gå upåaktet at Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) kan markere at organisasjonen er 60 år den
9. april i år. Det er med glede jeg har merket meg hvordan den sprekeste dama på 60 jeg kjenner bidrar til et
trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. KFB driver
en omfattende informasjons- og opplæringsvirksomhet
om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor de landsomfattende humanitære, kulturelle og faglige organisasjonene som KFB består av, og i samfunnet generelt.
Kvinners Frivillige Beredskap avgir gjerne høringsuttalelser til lovutkast som angår samfunnssikkerhet og
beredskap. KFB har også gitt uttalelse til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) som trådde i kraft
1. januar 2011. Det har vært en lang prosess som har ført
fram til en lov som det hos mange knytter seg store
forventninger til.
Det forholder seg fra 1. januar i år – kort sammenfattet
– slik at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe, og sammenstille resultatet
av arbeidet i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse). ROS-analysen skal legges til grunn for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og
bygningsloven og ved utarbeidelse av en beredskapsplan. Planen skal som et minimum bestå av en plan for
kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Kommunen skal sørge for at planen
blir løpende oppdatert, og at den blir jevnlig øvet.
Nå må vi ikke glemme at kommunene i sin alminnelighet har drevet et godt beredskapsarbeid uten noen
overbyggende lov å forholde seg til. Det er også hyggelig å merke seg at flere av dem har trukket veksler på
KFB ved at organisasjonen har vært representert i kommunens beredskapsråd. De innspill som er blitt gitt av
KFB har ofte speilet en annen erfaringsbakgrunn enn de

Sverre Lagerløv er direktør ved Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og
beredskap (www.nusb.no). Han er utdannet
c.polit. og har bakgrunn fra Politiskolen,
Politiets sikkerhetstjeneste og Justisdepartementet. Lagerløv sitter i Landsstyret for
Norges Røde Kors, hvor han leder komiteen
for samfunnssikkerhet og beredskap.

som tradisjonelt har deltatt i beredskapsrådet, og jeg
har et bestemt inntrykk av at innspillene har blitt positivt mottatt.
Det kommunale beredskapsrådet ble ikke omtalt i loven. KFB hadde i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at
det er et klart behov for det, og at det er ønskelig at de
frivillige organisasjonene trekkes sterkere inn i kommunenes planarbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble spesielt påpekt at de frivillige organisasjonene må ha en selvskreven plass i kommunens
beredskapsråd, hvilket jeg – med min bakgrunn i Norges
Røde Kors – gir min uforbeholdne støtte til.
Kvinners Frivillige Beredskap hadde også flere andre
merknader i sin uttalelse til lovutkastet. Det kan være
flere grunner til at Justisdepartementet heller ikke ønsket å følge opp disse, men jeg antar at den viktigste –
kanskje eneste – grunnen var at departementet fant det
mer hensiktsmessig at nærmere detaljer blir innarbeidet
i forskrifter. Den 25. juni 2010 ble det i statsråd vedtatt
å delegere departementets myndighet til å gi forskrifter
etter lov om kommunal beredskapsplikt til Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB har gitt
arbeidet med forskrifter etter loven høyeste prioritet, og
har signalisert at det før sommeren også vil foreligge en
egen veileder i kommunal beredskapsplikt.
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og
beredskap (NUSB) har allerede tatt opp flere av de forhold som ligger i kommunenes beredskapsplikt i sin
løpende utdanningsvirksomhet. Vi vil i vårsemesteret
også arrangere et eget seminar om emnet. Den primære målgruppen er personer i kommunen som vil ha
en sentral oppgave i oppfølging av loven, tilsatte hos
fylkesmennene som fører tilsyn med kommunene og
tilsatte i DSB som fører tilsyn med fylkesmennene, men
jeg vil selvfølgelig også å finne plass til den sprekeste
dama på 60 jeg kjenner, og hun vil bli ønsket velkommen med NUSB og klem!
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tema:

psykisk helse
Et trygt samfunn må bygges på trygge mennesker. En harmonisk hverdag
er utgangspunktet for at vi kan yte vårt beste, det være seg på skole, arbeid
eller hjemme. Vår psykiske helse trenger vedlikehold, pleie og omsorg i
likhet med den fysiske. Når livet går på skinner er det lett å glemme at
tilværelsen består både av opp- og nedturer. Kanskje burde vi se oss rundt
og rekke ut en hjelpende hånd til medmennesker som sliter. Brått kan det

Foto: Mikkel Østergaard/Samfoto

være oss selv det gjelder.

tema: psykisk helse
En langvarig tristhet

Foto: iStock

Depresjon er en langvarig
tristhet som ikke er en naturlig sorgreaksjon. Å mestre
depresjonsfølelsen er en utfordring for svært mange.

Psykisk helse i Norge
Alle har en psykisk helse på samme måte som alle har en
fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter
i løpet av livet. En av fem har til enhver tid en psykisk sykdom i Norge.
For noen få resulterer dette en alvorlig psykisk diagnose, men for de fleste
skal det forholdsvis enkle hjelpetiltak til for at en blir kvitt plagene. Når
symptomene er så alvorlige at en kan stille en diagnose, kan en snakke om
en psykisk lidelse. Ca. halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve at de har
en psykisk lidelse. En av fem personer har til enhver tid en psykisk sykdom.
Slike helseproblemer er årsak til nær 20 prosent av alle sykemeldinger. Angst
og depresjon står for brorparten av disse med nesten 10 prosent av alle sykemeldinger. 10–15 prosent av befolkningen har det en kan karakterisere som
en alvorlig psykisk sykdom.

Depresjon mest utbredt
Depresjon er den mest utbredte psykiske sykdommen blant voksne nordmenn.
Beregninger viser at depresjon koster det norske samfunn rundt 44 milliarder
kroner hvert år i tapte arbeidsinntekter og sykefravær. Mellom 15–20 prosent
av barn i Norge har psykiske plager som påvirker dem i hverdagen. I følge
undersøkelser foretatt i mars 2009 oppgir unge at de mener mobbing er den
viktigste årsak.

Sammenheng med levekårene
Menn med høy inntekt har sjeldnere psykiske helseproblemer enn menn med
lav inntekt. Det samme gjelder kvinner, selv om utdanning i større grad påvirker kvinners psykiske helse enn inntekt.
Å ha noen å betro seg til er svært viktig for den psykiske helsen. Har en ingen
fortrolige er sannsynligheten dobbelt så høy for at en får en psykisk sykdom.

Foto: Mikkel Østergaard/Samfoto

Behandling
Behandling av psykiske helseproblemer varier etter sykdom og alvorlighetsgrad.
De viktigste behandlingsformene er samtalebehandling (psykoterapi) og
medikamentell behandling (psykofarmaka). De fleste behandlinger foregår uten
at pasienten legges inn på sykehus eller institusjon. 90 prosent av all behandling
av psykiske plager foregår hos fastlegen. Når fastlegen ser at det kreves annen
behandling vil pasienten bli henvist til spesialisthelsetjenesten, også kalt distriktspsykriatisk senter (DPS).
De aller fleste som opplever å ha en psykiske helseproblemer en eller flere
ganger i livet blir helt friske. Det avgjørende er at en behandles tidligst mulig.

Depresjon defineres gjerne som en
vedvarende nedstemthet med tap av
interesse for vanlige aktiviteter og at
en føler mindre eller ingen glede eller lyst i livet. Den kan utløses av tap,
for eksempel at en mister sitt arbeid,
blir skilt eller at noen en er glad i
dør. Alt som gjør fremtidsutsiktene
vår dårligere kan gjøre oss sårbare
for depresjon. Noen ganger finner en
kanskje ikke noe som har utløst depresjonen. Måten en tenker på forandrer seg og negative tanker får
mye større plass, uten at en bare kan
ta seg samen ved for eksempel å
bestemme seg for å tenke positivt.

Symptomer
I tillegg til nedtrykt humør kan nedsatt aktivitetsnivå eller negative tanker om seg selv og fremtiden være
vanlig ved depresjon. I tillegg kan
eksempelvis søvn og matlyst forstyrres, og det kan oppleves som et ork å
utføre daglige oppgaver som tidligere
gikk greit. Noen tenker også på å ta
sitt eget liv. Det er ikke uvanlig å ha
depresjon og angst samtidig, en kan
også bli deprimert i tillegg til, eller
som følge av, andre psykiske problemer. En kan også bli deprimert som
følge av alvorlig somatisk sykdom, for
eksempel kreft.

Flere former
Depresjon kan deles i mild, moderat
og alvorlig depresjon og forekommer ofte. Både barn og voksne kan
bli deprimerte, og ikke minst eldre
kan bli rammet. En depresjon varer
gjerne i et halvt år, men heldigvis
kommer de fleste ut av depresjonene. Behandling kan bidra til at en er
deprimert i kortere tid. Både samtalebehandling og medikamenter kan
hjelpe. En kan også selv gripe fatt i
utløste hendelser og forsøke å gjøre
noe med dem.
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Alle kan rammes
En kan ikke bestemme seg for en livsstil som garanterer god psykisk helse, men det går an
å gjøre noe for å redusere muligheten for å bli rammet.
I utgangspunktet er det viktig å
gjøre ting som bidrar til at en har det
bra. Å være sammen med folk, gjøre
aktiviteter en liker og er god til,
spise god og sunn mat, forsøke å ha
et normalt søvnmønster og være i
aktivitet er eksempler på forhold
som kan gi positive løft i hverdagen.

Bryte ensomheten
Alle trenger å ha mennesker rundt
seg som en kan ha det hyggelig
sammen med og som kan være til
støtte om livet er vanskelig. Er en
alene kan det være vanskelig å finne
ut av ensomheten. Desto viktigere
er det derfor å forsøke å holde kontakt med familie, kolleger og venner,
også i perioder hvor en kanskje
helst ville være for seg selv. Motsatt
bør vi alle være oppmerksomme
overfor mennesker rundt oss som

har det vanskelig i perioder og ikke
slutte å ta kontakt. En tekstmelding
eller en telefon til en som er deprimert eller har opplevd en livskrise
kan være svært viktig for den det
gjelder.

Den gylne middelvei
Helsemyndighetenes råd om å spise
sunt, mosjonere og unngå alkohol
oppleves av mange som noe moralistisk. Men uansett er dette råd som
faktisk kan gjøre en forskjell. Det
dreier seg ikke om og leve som en
asket, men å finne en god balanse i
tilværelsen. Å trene behøver eksempelvis ikke innebære at en skal gå
Birkebeineren eller løpe maraton. En
daglig spasertur, et balansert kosthold og moderat omgang med alkohol kan være det som skal til.

Samtaler og støtte
Om en føler at en har psykiske plager
utover livets vanlige svingninger, kan
det være fornuftig å søke hjelp raskt.
Da er utsiktene gode for at problemene ikke skal vare så lenge. Det er
først og fremst fastlegen som skal
kontaktes. Mange får både samtalehjelp og eventuelle medisiner hos sin
vanlige lege. Han eller hun vil vurdere om det er behov for videre henvisning til spesialist. Det kan også
være aktuelt å bli med i selvhjelpsgrupper, eksempelvis kurs i depresjonsmestring eller samtalegrupper
for støtte ved skilsmisser. Svært
mange kommer gjennom livskriser
eller lettere psykiske problemer gjennom samtaler og støtte fra folk i sine
nære omgivelse. Det er ikke alltid at
profesjonell, spesialisert hjelp er det
beste og eneste som hjelper.

– Vi må leve med en passende
mengde utrygghet
– Det vil alltid være oppturer og nedturer i ethvert menneskes liv. Vi lærer ikke å mestre hvis
vi aldri får prøve oss i risikosonen. Overbeskyttelsen i vårt velferdssamfunn gjør oss svake og
sårbare, sier professor i sosialmedisin ved Universitet i Oslo, Per Fugelli.
– For å oppleve trygghet må vi akseptere farer, mener han.
av jan erik thoresen

I norsk helsedebatt fremstår professor Per Fugelli med forfriskende
meninger, som bryter med de nulltoleranser myndigheter og moralforkjempere forfekter. Både i bøker og
foredrag imøtegår han formyndermentaliteten som kamuflerer seg bak
edle motiver. Han nevner en rekke
eksempler: Statsministeren lover
null-toleranse for mobbing, helseministeren forkynner null-toleranse for
røyking, justisministeren forkynner
null-toleranse for vold og skolene
ønsker seg null-toleranse for stygge
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ord i klasserommet. På en overbevisende måte klargjør Fugelli hvordan
null-visjonen kan skade både menneskets og samfunnets helse.

Et trygt menneske
- For å bli et trygt menneske må en
bli sett og godtatt som den en er.
Dernest er det viktig å føle en styringsrett i sitt eget liv og oppleve
tilhørighet i det fellesskap en tilhører. Gjennom liver vil vi alle møte
kriser og uventede hendelser som
brått snur opp ned på den tilværelse

vi vanligvis mestrer. Da blir forvissningen om at vi ikke er alene betydningsfull. Forleden holdt jeg et foredrag for landets brannmenn. Der
fortalte en brannsjef om noen av de
spesielt vanskelige situasjoner de
kunne stå overfor; for eksempel å
hente ut et dødt barn fra brannruinene. Men de brukte ikke fagpersoner til å bearbeide inntrykkene. Da
oppdraget var sluttført satte alle
brannfolkene seg sammen og snakket ut om sine tanker og følelser med
hverandre som arbeidskolleger. De

tema: psykisk helse
og helse. Fordi sykdom gir lov til ro
og fred. Sykdom skaper et nytt rom
for tenking der mennesker oppdager
nye verdier. Noen begynner å plukke
blomster i stedet for aksjer. Også i de
geografiske utkantene er der en påfallende tetthet av kloke mennesker.
Folk i utkanten har rom for samtale
og tid for ettertanke. Isolasjonen er
verdifull Den gir beskyttelse mot
tanketyver og tidsrøvere – og, ikke
minst, utviklingshjelp til den selvstendige dømmekraften. Vi må stole
mer på det nære folkevettet. Folk
som er nær livet er best egnet til å
vurdere tiltak og erfare konsekvenser. Nærhet til livet lærer folk helhetstenkning og nøkternhet, påpeker
Fugelli.

Dyrke fellesskapet

Professor Per Fugelli er en aktiv samfunnsdebattant.

var sine egne beste hjelpere. Her ser
vi hvordan medmenneskeligheten og
fellesskapet kan fungere som den
beste medisin. Hos fiskerne på Værøy
og Røst er det likedan. De støtter
hverandre når kriser oppstår og er
nok mer på bølgelengde enn om en
fagperson skulle blande seg inn. Fagpersoner er selvsagt både viktige og
nødvendige i mange sammenheng,
men ofte er det viktigere å være omgitt av omsorgsfulle medmennesker,
påpeker professor Fugelli.

Mer robuste før
– Vi oppdras til at alt skal være så
trygt og sikkert. Alle slags påbud,
ombud, forbud og fokuseringen på
vellykkethet bidrar til å skape urealistiske forventninger til livet. Vi blir
påpasset og beskyttet i en grad som
frarøver oss nyttig fare. Vi lærer ikke
å mestre hvis vi aldri får prøve oss i
risikosonen. Mot, mestringsevne og
erfaringer som kan gjøre oss til robuste mennesker blir ikke utviklet.
Slik kan overbeskyttelsen virke motsatt. I stedet for å bli trygge, blir vi
svake og sårbare. Den velorganiserte
påpassing vi opplever i samfunnet
gjør oss mer eller mindre udugelige

for livet ved å flytte ansvar og kyndighet fra vanlige folk til ekspertssystemene. Byråkratiske, teknologiske og profesjonelle systemer tar
mer og mer av hverdagslivet. Allmennkompetansen svinner, spesialkompetansen vinner. Denne utviklingen fører menneskene inn i
klientifisering og lært hjelpeløshet,
mener professor Per Fugelli.

Fordype oss i oss selv
Fugelli mener vi bør bli bevisste på
at forbuds-, ombuds og påbudssamfunnet ikke ukritisk er til det beste
for oss.
– Skal vi kunne bygge en beredskap i vår mentale helse må vi av og
til fordype oss i oss selv. Vi må kunne
trekke oss tilbake til et fredsrom
hvor vi kan kjenne etter, klargjøre

Vi har rikelig med forskning som
dokumenterer fellesskapets betydning for helse og livskvalitet.
– Ja, sier professor Fugelli. – Vennskap, tilhørighet, sosialt nettverk,
gode familierelasjoner og kjærlighet
fremmer helsen. Ensomhet og utstøting skaper sykdom, uførhet og tidlig
død. Tenk deg om du bor bak en dør
ingen banker på, en telefon som aldri ringer, en postkasse som alltid er
tom, et nabolag der ingen hilser eller
en arbeidsplass der ingen ser deg.
Det er i det personlige møtet livet
oppstår. Mennesket er skapt til å
være sosiale vesener. Vi trenger
hverandre i den daglige pendling
mellom plikt og arbeid. Det er farlig
hvis det går for fort hele tiden slik at
vi løper fra oss selv. De gamle greske
filosofer var opptatt av ekvilibrium
– likevekt i livet. For å oppnå trygghet og psykisk balanse må vi lete
etter oss selv og være trofast mot
det. Går vi inn i en annen rolle som
ikke er oss selv, blir vi utrygge. Vi
blir den vi er i et samspill med andre

«Sykdom skaper et nytt rom for tenking der
mennesker oppdager nye verdier»
valgmuligheter og planlegge forandring. Hvor finner vi de klokeste menneskene i Norge i dag? Jeg finner de
ofte blant pasienter. Sykdom blir en
kilde til klokskap, bedre livskvalitet

mennesker. I Håvalmål kan vi lese at
«Mennesket er menneskets glede».
Det er et visdomsord det er bra å ta
med seg på veien gjennom liver,
avslutter professor Per Fugelli.
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Foto: iStock

– Mennesker er mer enn en diagnose
Foto: iStock

– For mennesker som sliter med en psykisk sykdom er det viktig å bli sett og tatt
på alvor. Det beste et menneske kan ha er et annet menneske som evner å lytte
og vise empati, sier informasjonsleder Birgitte Finne Høifødt i Mental Helse.

av jan erik thoresen

– Liver er omskiftelig. Jeg sammenligner det med å balansere på toppen av
Besseggen. Noen kraftige vindkast kan

mental helse
Mental Helse er en interesseorganisasjon som arbeider for økt åpenhet
om psykisk helse, forebygging og et
bedre psykisk helsetilbud.
Organisasjonen har fylkeslag i alle
fylker og lokallag som dekker mer
enn 300 kommuner. Mental Helse har
10 000 medlemmer.
Mental Helses hjelpetelefon: 11 61 23
Arbeidslivstelefonen: 81 54 45 44
post@mentalhelse.no
www.mentalhelse.no

12

TRYGGE SAMFUNN 1 • 2 0 1 1

fort bli en påminnelse om hvor sårbart
alt er. Hvor lite det skal til før vi kan
komme ut av kurs. Kommer vi først ut
av kurs, er det for mange ikke lett å
komme på rett kjøl igjen uten å måtte
kjempe hardt for det. Det er når livet
virker lammende at vi kan snakke om
en psykisk sykdom. Når sofaen blir det
tryggeste sted i tilværelsen og kontakt
med andre oppleves som skremmende er det viktig å bli sett og tatt på alvor, sier Birgitte Finne Høifødt.
Som informasjonsleder i Mental
Helse er hun mye på farten rundt om
i organisasjonens mange fylkeslag.
Der treffer hun mennesker som av
ulike årsaker sliter i hverdagen.

Åpenhet
– Mental Helse er en interesseorganisasjon som arbeider for større
åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et

bedre psykisk helsetilbud, forteller
informasjonslederen.
Hun understreker at organisasjonen er til for alle mennesker, enten
de har psykiske helseproblemer eller ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet Mental Helse gjør.
– Vi ønsker å være en brobygger
mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Medlemmene i våre fylkeslag besitter en unik
brukerkompetanse som kan nyttiggjøres både av helsepersonell og
politikere. Et viktig mål for oss er å
kunne være rådgivere med utgangspunkt i selvopplevd erfaring. Dette
er en ressurs som så absolutt må
brukes og lyttes til, påpeker Birgitte
Finne høifødt. Hun forteller om møter med mange mennesker som har
imponert henne.
– Årsakene til psykiske helseproblemer er mange og sammensatte.

tema: psykisk helse
Mennesker er ulike. Veien tilbake til
en harmonisk hverdag kan være
tung og vanskelig for noen, men
enklere for andre. Mennesker som
har hatt en vanskelig barndom og
vært utsatt for overgrep har mye å
bearbeide. Jeg må si jeg er både glad
og stolt når jeg ser mennesker med
en så belastet bakgrunn reise seg og
bli taleføre og engasjerte. Å overvinne sorg, angst og depresjon og
kjempe seg tilbake til livet, så å si,
dreier seg ikke bare om vilje og pågangsmot, men også om kjærlighet
til livet selv, understreker informasjonslederen.

Alt å vinne
– De fleste av oss får perioder i livet
der vi sliter psykisk. For de fleste
«går det seg til», men ikke for alle.
Imidlertid har en alt å vinne ved å
erkjenne at en ikke alltid kan takle
alt på egenhånd. At en trenger noen
å snakke med. Støtte seg til. Jo før en
gjør noe med sin egen situasjon, jo
bedre er mulighetene for at problemene kan løses. Det er ikke alltid lett
å være menneske. For så vidt har det
egentlig aldri vært lett. Men det er
noe med dagens samfunnsutvikling
og de krav og det forventningspress
som legges på folk – og særlig de
unge. Å være «vellykket» innebærer
så mye. Blant annet skal de unge
leve opp til rollemodeller som omgir
seg med glamour og luksus. Vellykkethet måles i stor grad i penger. Når
de unge en dag står på egne ben, kan
hverdagen oppleves overveldende.
Gjeldsproblemer, tap av arbeid, utbrenthet og bristende forventninger
kan gi seg sterke utslag.
I Mental Helse har vi en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon, Mental
Helse Ungdom, som har fylkes- og
lokallag over hele landet. Målgruppen er primært ungdom som har,
eller har hatt, psykiske problemer. Vi
er opptatt av at barn og unge har
krav på tjenester som fremmer evnen til å mestre egne liv. At åpenhet
og synlighet om psykiske lidelser
læres i ung alder er en fordel for hele
samfunnet, sier informasjonsleder
Birgitte Finne Høifødt.

Angst er en naturlig reaksjon
Men når vi lar den overta kontrollen og styringen, blir den et
problem.
Angst og redsel er naturlige reaksjoner hos alle mennesker. Redsel er nyttige reaksjoner på signaler om fare, som gjør at vi skjerper oss og tilpasser
oss pressede situasjoner når vi utsettes for en utfordring eller en trussel.
Angst som psykisk lidelse oppstår når redselen er overdimensjonert, langvarig og kommer uten at det egentlig er fare på ferde. Overdimensjonert
eller langvarig redsel kan bli en angstlidelse. Det ansees som en lidelse når
angsten går utover menneskers daglige funksjon.
Angst kan oppleves svært forskjellig og gir seg utslag i ulike symptomer
– alt fra engstelse til psykisk katastrofefølelse, skjelving, hjertebank, kaldsvette, hetetokter, svimmelhet, pustevansker, spiseproblemer og muskelspenninger er symptomer som følger med. Opplevelsen er svært ofte personlig.
Mens noen opplever en aldri hvilende urofølelse, kan andre ha mageproblemer. Selv om det er mange fellestrekk i angstens fysiske kjennetegn, er det
erfaringsmessig ikke slik at mennesker opplever angst i samme type situasjoner. Erfaring viser at bak den enkelte «situasjon» beskriver mange de indre
følelsene med stor likhet; maktesløshet, følelsen av ikke å strekke til, udugelighet eller følelsen av ikke å bli sett.

Selvmord er en bevisst og ønsket handling
Biologiske, psykologiske og samfunnsmessige faktorer er
grunnleggende når noen vil ta sitt eget liv. Isolasjon, fremmedgjøring og manglende nettverk, krenking, mobbing og
skam øker selvmordsfaren.
Alle langvarige psykiske tilstander medfører økt selvmordsrisiko. Også langvarige kroniske kroppslige lidelser og store smertetilstander medfører økt
fare. Selvmord er en bevisst og ønsket handling som personer foretar seg for
å skade seg selv, og hvor skaden har ført til døden. Tanker om å ta sitt eget
liv er noe de fleste mennesker har en eller annen gang i løpet av livet uten
at det blir omsatt til handling. Det er et langt skritt fra det til å ta beslutningen og gjennomføre prosessen.
I 2006 ble det registrert 532 selvmord i Norge, fordelt på 391 menn og
141 kvinner. Tallet vil, naturlig nok, variere, men 1988 fremstår som et
toppår med over 700. 9 av 10 selvmord skyldes at vedkommende hadde en
bakenforliggende psykisk sykdom eller rusmisbruk. Fagfolk vet ennå ikke
nok om hvilke prosesser som fører til at noen tar livet sitt, men tror at årsaken er sammensatt av biologiske, psykologiske og samfunnsmessige
faktorer. Også individuelle risikofaktorer spiller inn. Det kan dreie seg om
at den det gjelder har en psykisk lidelse, tap av en nær person, eller at vedkommende lider av en alvorlig kroppslig sykdom. Andre faktorer kan være
misbruk av alkohol, medikamenter og stoff eller at vedkommende bor alene
med liten eller igjen kontakt med andre mennesker.
Dersom en alvorlig bakenforliggende psykisk lidelse blir diagnostisert,
og vedkommende får rett behandling, er prognosen god. Det er de færreste
som kommer inn under behandling, som tar livet av seg. Utfordringen ligger
ofte i å kunne fange opp signaler i forkant.
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Ensomhet er et ikke-tema
Behandlingsapparatet rundt den psykisk syke som bor alene
svikter. Venner, familie og naboer har en oppgave.
Forsker Brita Nilsson har i sin doktoravhandling avslørt at det ofte er et stort
nettverk rundt den syke, men at fagpersonene ikke tar seg tid til å snakke
om ensomheten. Gjentatte møter med åtte personer, alle med diagnosen
schizofreni, danner grunnlaget i studien. Nilsson underviser i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo.
– Ensomhet er lidelse. Flere mennesker i dag opplever at det er flaut å
snakke om ensomhet. Alle bærer vi med oss en «dybdeensomhet», men det
er bare hvis den får dominere at vi blir syke av den, sier Brita Nilsson.
Historiene til de åtte spurte er noen eksempler på hvordan samfunnet lar
alvorlige syke mennesker bo alene uten å følge opp med annet enn praktisk
bistand i hverdagen.
– Det er inhumant å plassere pasienter alene i ett- og tomromsleiligheter
uten et helhetlig tilsyn. Beboerne burde være sikre på at det er folk i nærheten, både fagpersoner og andre som de kan kommunisere med, påpeker
Nilsson.
Hennes doktoravhandling viser til fulle at det er behov for medmenneskelighet. Ikke alle har familie eller venner som bryr seg. Da vil tidligere naboer kunne bli et viktig bidrag til en bedre hverdag for den syke.

– Se på mennesket bak!
– Når noen skader seg selv må en konsentrere seg om mennesket som skader seg og ikke selve skadene han eller hun
har påført seg, sier førsteamanuensis Mette Ystgaard ved
Universitetet i Oslo.
– Det kan se ut som om selvskading er et nytt og økende uttrykk for å ha det
vanskelig på linje med spiseforstyrrelser, sier Ystgaard som arbeider i Seksjon for selvmordsforskning og forebygging. Hun holder forelesninger om
selvskading for lærere og helsepersonell over hele landet.
– Som regel er det uttrykk for flere og sammensatte problemer. Ungdommer som skader seg har gjerne opplevde større problemer enn annen ungdom, som for eksempel mobbing, overgrep eller kontakt med politiet. Den
gjennomgående grunnen til skadingen er at den fysiske skaden overstiger
den psykiske. Den vanligste måte å skade seg på er å kutte seg. Som nummer
to kommer overdose av medikamenter. Mange vil ”komme bort” for en stund,
mens andre igjen forsøker å ta sitt eget liv. En undersøkelse viser at det er
få som skader seg for å få oppmerksomhet eller skremme noen, forteller
Mette Ystgaard. Hun understreker at skolen spiller en viktig rolle for å fange
opp signalene tidlig.
– Unge som ikke blir møtt eller sett er i risikogruppen. Hvis de møter en
voksen som tar dem på alvor, kan det ofte være en lettelse i seg selv. Det
krever at en ikke fordømmer eller tar avstand fra skadingen, men prøver å
finne ut hvorfor han eller hun skader seg. I mange tilfelle er samtaler med
en voksen støtteperson tilstrekkelig, andre ganger er det nødvendig med
faglig hjelp, påpeker førsteamanuensis Ystgaard.
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Arbeid er en helsefaktor
Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Helsedirektoratet
og NAV har alle satt et inkluderende arbeidsliv på sin
dagsorden.
Økt åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen er bra for alle. Det vil
både kunne redusere sykefraværet,
hjelpe folk tilbake og sikre bedrifter
og offentlig sektor arbeidskraft.
– Med større fokus på et inkluderende arbeidsmiljø og engasjement
fra ledere og kolleger tror vi at mange
som ellers blir langvarig borte fra
arbeidslivet kunne komme raskere
tilbake til jobb. Det er god økonomi
både for virksomheten og for samfunnet dersom vi kan redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet, samtidig som det er viktig for oss alle
med meningsfylt innhold i hverdagen. Og i arbeidslivet får vi mange av
de arenaene og det sosiale samspillet
som gir oss positive livsopplevelser,
sier Werner Fredriksen.
– På en arbeidsplass er det nesten
alltid noen som er i en vanskelig
livsfase. Ta initiativ til en samtale
hvis du tror at en kollega sliter, eller
hvis du selv har det vanskelig og det
går ut over det arbeid du gjør. Åpenhet gjør det lettere å være på jobb og
lettere å legge til rette for en god
arbeidssituasjon, mener Bjørn Guldvog, assistrende direktør i Helsedirektoratet.
– Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og
holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker
gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet, sier han.
I en kommentar fra Mental Helse
legges det vekt på at arbeidsgiverne
i sterkere grad må se fordelene ved
at flere med psykiske helseproblemer er i jobb.

tema: psykisk helse

Barn er spesielt sårbare
Avgjørende at voksne klarer å skape forutsetninger for at de kan bearbeide
tanker og følelser.
Det er også viktig å ha kjennskap til
hvordan barna tenker rundt det som
skjedde og hvordan de opplevde de
voksnes reaksjoner.
Det er naturlig at barn som har
vært sterkt eksponert for en katastrofe, vil vise en del reaksjoner den
første tiden. Dersom stressreaksjonene ikke avtar eller tiltar i tiden
etter hendelsen, er det viktig å kontakte personell med spesifikk traumekompetanse.

Spesielt fokus

To behov

Hos barn som opplever en ulykke
eller katastrofe bør en ha spesielt
fokus på om de har vært alene uten
foreldre eller om andre voksne tok
vare på dem. En må også bringe på
det rene om foreldrene var ute av
stand til å ta vare på dem, eksempelvis av psykiske årsaker, eller om de
har sett foreldre eller søsken forsvinne, bli skadet eller omkommet.

I tiden etter en dramatisk hendelse
er det nødvendig å balansere mellom to vesentlige behov – behovet
for å forholde seg til selve hendelsen
og behovet for å komme i gang med
hverdag og mestring.
Barna vil ha behov for å snakke
om det de har opplevd. Foreldre må
være tydelige og åpne og ikke bagatellisere eller avvise barnas spørsmål

eller initiativ. En bør bruke mye tid
og forklare dem at det er greit både
å stille spørsmål og fortelle hva de
tenker.
På en forsiktig måte må barna
utfordres til gradvis å gjenoppta sitt
vanlige liv med fritidsaktiviteter og
venner i tillegg til skole eller barnehage. Dersom media i lang tid er
opptatt av katastrofen og sender
billedreportarsjer fra hendelsen må
en legge vekt på å fortelle hvilken
hjelp andre som er rammet har fått.
Tiden det tar å bearbeide hendelsene, vil være avhengig av hvor alvorlig opplevelsene var og ikke minst
skader og tap. Noen familier kan
vende tilbake til vanlige rutiner i et
intakt hjem mens andre vil måtte
forholde seg til å ha mistet et familiemedlem. Barn vil trenge tid til å
forstå og bearbeide tap.

Foto: iStock

Barn er spesielt sårbare fordi de er
grunnleggende avhengige av sine
omsorgsgivere og familien. De minste barna kan likevel være beskyttet
mot traumatisering fordi de har en
begrenset evne til fullt ut å forstå og
ha oversikt over en krisesituasjon.
Generelt sett har barn bedre tilhelingsevne enn voksne, men mye vil
være avhengig av hvordan foreldre
og andre nærstående personer mestrer situasjonen.
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Det finnes ingen «riktig» måte
å sørge på
Sorg er en individuell følelsesmessig prosess. Det er ikke noen oppskrift på
hvordan mennesker bør reagere i sorg. Som medmenneske er det viktig å ta
kontakt med de sørgende.
Mange finner det vanskelig og føler
seg derfor maktesløse. Frykten for å
være påtrengende og ikke vite hva
en skal si kan føre til at en trekker
seg unna, ofte med den følge at en
får dårlig samvittighet. Egentlig vil
en gjerne hjelpe, men en vet bare
ikke hvordan. Dette er et utbredt
fenomen. Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) igangsetter nå kurs over
hele landet i «Psykisk førstehjelp»
der en blant annet kan lære hvordan
en kan nærme seg den som lider.

Flere faser
Et brått og uventet dødsfall av et
familiemedlem er en av de største
påkjenningene mennesker kan oppleve. Sorg er en pris de pårørende
må betale for kjærlighet og vennskap, og tapet er derfor særdeles
smertefullt. De etterlatte vil i sjokk-

fasen få en følelse av uvirkelighet. En
klarer ikke å ta virkeligheten innover
seg. Følelsene blir overveldende og
blokkerer vårt vanlige psykologiske
reaksjonsmønster og vår mestringsevne. Alt konsentrerer seg om tapet
av den som er død. I denne fasen er
et viktig at dersom en i sorg får en
følelsesmessig avreagering. All den
psykiske spenningen som bygger seg
opp, må utlades. Dette skjer best ved
å være sammen med andre mennesker som en føler nærhet til. Det gjør
godt å få gitt uttrykk for tanker og
følelser, gråte ut sin fortvilelse og
hjelpesløshet.
Det å få snakke med andre om
den som er død, dele minner, dele
sorgen og derigjennom oppleve støtten i det å ha andre som bryr seg om
en, og som brydde seg om den som
er død.

Etter sjokket
Fra å være følelsmessig lammet og
mangle erkjennelse av hva som har
skjedd, kommer reaksjonsfasen. Da
går det opp for de pårørende at det
uvirkelige er virkelig. Det smertefulle
tapet går opp for en og de følelsesmessige reaksjoner setter inn med
full styrke. For de fleste er reaksjonsfasen den tyngste og mest smertefulle fasen i en sorgprosess. Livet
oppleves nærmest som uutholdelig.
Mange beskriver hverdagen som et
åpent, verkende sår. Tilstanden er
energitappende og i den første delen
av reaksjonsfasen vil en føle seg fysisk og psykisk utmattet. Søvnproblemer, irritabilitet og en kan gå i en
konstant spenningstilstand. Samtaler
med fortrolige venner og fagpersoner
er av stor betydning.

Bearbeiding og
nyorientering

Foto: iStock

I bearbeidingsfasen vil både sorgen
og symptomene fortsatt være der,
men symptomene er ikke lenger så
intense. En har kommet til et stadium der en mer aktivt klarer å bearbeide sorgen samtidig som en gradvis begynner å orientere livet sitt
mot en ny virkelighet uten at den
døde er en vesentlig og viktig del av
det daglige liv. Periodevis vil en oppleve en viss glede over livet og gradvis komme til krefter igjen.
Nyorienteringsfasen danner avslutningen på en gjennomgått sorgprosess. En er nå kommet over i en
fase hvor en bevisst orienterer seg
mot et nytt liv. De psykiske sårene
etter tapet vil aldri helt bli borte,
men de er ikke lenger åpne og smertefulle. Riktignok kan mange i lang
tid få visse depressive reaksjoner i
forbindelse med årsdager, høytider
og andre merkedager, men dette er
helt naturlige reaksjoner.
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tema: psykisk helse

Stadig flere menn søker hjelp
– Det er ofte vanskeligere for menn enn for kvinner å sitte ansikt til ansikt og
snakke, sier Kim Karlsen og Lars Ekeland, psykologer ved Vinderen Distriktspsykiatriske Senters ruspoliklinikk i Oslo. De er begge engasjert i et prosjekt
som skal rekruttere flere unge menn til å gå i terapi.

av jan erik thoresen

– Særlig i samtalens innledende
fase prøver jeg å tenke fleksibelt om
innhold, form og arenaer for kontakten. Eksempelvis kan vi løse praktiske oppgaver som det å betale
regninger sammen eller rett og slett
gå en tur. Jeg tror vi kan komme
langt med å praktisere handling og
ikke bare snakke om det, fremhever
Kim Karlsen.

Mann til mann

Lars Ekeland og Kim Karlsen, psykologer ved Vinderen Distriktspsykiatriske Senters ruspoliklinikk i Oslo.

All erfaring viser at menn oppsøker
sjeldnere hjelp, dropper oftere ut av
terapi og snakker i mindre grad om
psykiske problemer enn kvinner.
Årsakene er mange og sammensatte.
Det dreier seg ikke bare om å bryte et
tradisjonelt mønster basert på maskuline verdier, men også fordi det
kanskje mangler faglige tilbud som
kan rekruttere menn til terapi. I mai
2008 startet prosjektet «Raskere tilbake» som rette seg mot sykemeldte.
I utgangspunktet var det 8 terapeuter
i prosjektet, men det vokste raskt til
25. Hver terapeut har ansvar for 4
klienter. Kurs i mestring av depresjon
arrangeres to kvelder i uken.

På menns premisser
– For å kunne rekruttere flere menn
til behandling har det vært nødvendig å finne nye veier som kan gi disse
mennene grunner til å komme tilbake og altså ikke droppe ut. Vårt
hovedpoeng er ikke å snakke om følelser, men å bruke dem. Det handlingsrelaterte er mer i menns gate og
i tråd med tradisjonelle maskuline
verdier som selvkontroll, styrke og
mestring. Menn føler seg fremmedgjort når det graves for mye i barn-

dom, følelser og tårer. Jeg opplever at
mange menn forstår meg bedre når
jeg snakker om kroppens signalsystem og om reaksjoner enn om føleri
og affekt. Når menn først kommer til
terapitimene opplever faktisk de
fleste etter hvert det motsatte av å
miste kontroll. Moderne terapi handler om et relativt aktivt samarbeid
om å forstå sammenhenger og finne
fleksible mestringsstrategier, sier
Kim Karlsen.

Positiv maskulinitet
Lars Ekeland påpeker at det er
mange av de tradisjonelle maskuline
verdiene som er godt egnet for terapi og nevner fokus, struktur, selvdisiplin, respekt for egne og andres
grenser og ikke minst behovet for å
utforske og forstå.
– På den annen side er ikke dette
en egenskap som utelukkende kan
tilegnes menn. Imidlertid dreier det
seg om egenskaper som ligger innbakt
i den tradisjonelle maskulinitet og
derfor kan noe mange menn ha i sterkere grad enn kvinner. Men der kvinner er gode på å sitte ansikt til ansikt
og snakke, er dette ofte mye vanskeligere for menn, forteller Ekeland.

Både Karlsen og Ekeland understreker betydningen av å snakke om
psykiske lidelser. Slike samtaler trenger nødvendigvis ikke å involvere en
fagperson.
– Gjør det, om nødvendig, på
menns vis. Å være en god kompis
innebærer at du gjerne må bry deg
når du ser noen slite. Si at du opplever ham trist eller stresset. Si at du
er der for ham om han trenger noe
og tilby ham å snakke om det. Samvær er god medisin. Foreslå gjerne
fysiske aktiviteter. Forskning viser at
dette har positiv effekt på psykiske
plager, understreker psykologene.

Mannsrollen har endret
seg
Uttrykket «å ta det som en mann» er
fremdeles dypt rotfestet hos mange,
selv om mannsrollen har endret seg
mye de siste tiårene. Angst og depresjon er så langt fra noe som bare
rammer kvinner.
– Tvert i mot er disse lidelsene de
vanligste problemene, også for menn.
Dessuten har menn lenge hatt høyere
risiko enn kvinner for utagerende
problemer som rusmisbruk, vold og
aggresjon, kriminalitet og ADHD. Det
er ofte disse som preger medienes
beskrivelse av maskulinitet. De triste
og engstelig mennene hører vi ikke så
mye om, påpeker Karlsen og Ekeland.
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Å operere i krigssonen i Afganistan er en stor mental belastning. Foto: Forsvarets mediesenter.

Lovfestet rett til oppfølging
Norges internasjonale engasjement
i konfliktfylte områder setter stadig
søkelyset på de store belastninger
det militære personellet utsettes for.
Forsvarets Sanitet (FSAN) har for
lengst tatt konsekvensen av dette og
arbeider aktivt for å hjelpe både det
militære personellet og deres pårørende.
Sentralt står Nasjonalt Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP), Kontor
for Psykiatri og Stressmestring (KPS)
og Forsvarets krisetelefon.
KPS representer psykiatrisk kompetanse med naturlig vekt på militærpsykiatri. Kontoret har spesiell
kompetanse på psykiske skader

forårsaket av alvorlige psykiske belastninger i forbindelse med militær
tjeneste. En viktig del av virksomheten er å utarbeide sakkyndige erklæringer etter oppdrag fra Statens
pensjonskasse som forvalter den
gjeldende forsikringsordning. Videre
har KPS faglig ansvar for den kliniske
behandling av psykiske lidelser ved
NMP og Forsvarets regionale stressmestringsteam.
Forsvarets krisetelefon har grønn
linje (gratis fra fasttelefon). Den kan
benyttes av alt Forsvarets personell
og deres familier under full anonymitet og diskresjon.
Nummeret er 800 30 445

Noen viktige begreper
Krise En avgrenset tidsperiode med psykisk ubalanse hos en person
som blir konfrontrert med en uforutsett og vanskelig hendelse som vedkommende på det aktuelle tidspunkt verken kan flykte fra eller løse ved
hjelp av sine vanlige problemløsende krefter.
Stress En psykologisk reaksjon som inntreffer når en persons evne til
å mestre en belastning overskrides.
Katastrofe En øyeblikkelig hjelpesituasjon hvor det er så mange personer som blir rammet, at behandlingsbehovet langt overskrider de
tilgjengelige ressurser som finnes i nærområdet av katastrofen.
Traume Skade oppstått ved ytre vold, sjelelig påkjenning, psykologisk
sjokk o.l. Et traume kan således være rent fysisk, psykologisk eller en
kombinasjon av begge deler.
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Førstehjelp ved
selvmordsfare
Alle ansatte ved Forsvarets veteransenter har gjennomgått kurset «Førstehjelp ved Selvmordsfare».
Kurset er internasjonalt anerkjent
og bidrar til at deltakerne får større
trygghet og kompetanse til å møte
mennesker som går med selvordstanker. Kurset ble gjennomført i
form av forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.
De ansatte ved veteransenteret
lærte å bli mer lydhøre overfor personer i selvmordsfare, evne og stille
direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelper personer til å snakke om
det som er vanskelig, gjøre en vurdering av selvmordsfaren, lag og
iverksette en plan for vedkommende
hvor målet er å berge livet, samt å
knytte vedkommende til lokale ressurser i krisehjelp.
Ledelsen ved Forsvarets veteransenter mener det er helt nødvendig
å sette selvmordsfaren på dagsorden.
Erfaringene fra kurset er gode og det
er bebudet et en-dags oppfølgingskurs. Psykolog Trine Bergersen og
seniorkonsulent Elisabeth Næss var
veiledere under førstehjelpskurset.

NYTT fra KFB
Spennende Linderudkonferanse

Extra-midler til
«Psykisk førstehjelp»
ExtraStiftelsen Helse – og Rehabilitering har bevilget 392.000
kroner til prosjektet «Psykisk førstehjelp» for inneværende år.
«Psykisk helse» skal være et hovedsatsningsområde for KFB
både i år og i 2012 der både fylkes- og kommunefora sterkt
oppfordres til å arrangere kurset
«Psykisk førstehjelp». Allerede nå
er det klart at flere fylkesfora er i
full gang med planleggingen.
Midlene fra ExtraStiftelsen
kommer i tillegg til de regionale
og lokale arrangementer i KFBforaenes egen regi. I henhold til
søknaden skal KFB sentral
arrangere kurs i «Psykisk førstehjelp» i fem fylker; Rogaland,
Telemark, Østfold, Sør-Trøndelag
og Troms. Praktisk sett vil disse,
naturlig nok, innebære et nært
samarbeid med de regionale og
lokale fora.
Mer om Extra-midlene på
www.kfb.no

I november arrangerte KFB, tradisjonen tro, den årlige Linderudkonferansen.
40 deltakere var aktivt med på et krisespill med utgangspunkt i et uvær av
enorme dimensjoner som satte store krav, ikke bare til de berørte kommuner
i Rogaland fylke der ekstremværet slo til, men også fylket selv, redningstjenesten og ikke minst det sivilmilitære samarbeidet.
Også denne gang kunne KFB varte opp med førsteklasses foredragsholdere. Oberst Per Rønning, Regjeringens krisestøtteenhet, og distriktssjef i
Hafslund Nett, Even Ungersness, hold de faglige foredrag under dag 1. Dag
2 ble innledet av oberstløytnant Ingvill Eidsvåg, Heimevernet, og inspektør
Trond Åsheim, Sivilforsvaret, før selve spillet kunne begynne.
Nærmere omtale av Linderudkonferansen er lagt ut på www.kfb.no

Stor interesse for beredskapsmøte
Nærmere 130 personer var tilstede da Råde Bygdekvinnelags Beredskapsutvalg og Råde KFUK forleden arrangerte møte om «Psykisk Beredskap». Møtet
ble ledet av Reidun Sørlie fra Bygdekvinnelagt og Berit Trandem fra KFUK.
Førstnevnte er også sterkt engasjert i KFB.
Foredragholdere var rådgiver i NAV Østfold, Gitte Gedø, og biskop Helga
H. Byfuglien. Førstnevnte snakket om oppturer og nedturer i livet og Byfuglien kåserte om refleksjoner rundt livet og de gledene en bør ta vare på.
Hensikten med møtet var å måle interessen for å arrangere kurs i «Psykisk
førstehjelp», noe som definitivt vil bli bekreftet.

Veien videre for KFB
Den 9. april fyller KFB 60 år. Det er naturlig å ta en gjennomgang av den
struktur organisasjonen har hatt nærmest uavbrutt siden oppstarten i 1951.
På det årlige kontaktmøtet med medlemsorganisasjonene ble det besluttet
å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeid et forslag til eventuelle endringer som er nødvendige for at KFB skal kunne fungere mer effektivt og tidsmessig. En skal bl.a. se nærmere på ordningen med fylkes- og
kommunefora, organisasjonens navn og samarbeidet med medlemsorganisasjonene.
Saken blir nærmere behandlet på KFBs landsmøte 8. april.

KFBs Beredskapspris til Bjarnhild Hodneland og Henning Skøien
Blant mange kandidater til KFBs
Beredskapspris for 2010 falt juryens
valg på Bjarnhild Hodneland (sivil
sektor) og oberstløytnant Henning
Skøien (militær sektor).
Begge prisevinnerne har arbeidet
aktivt for beredskapssaken på ulike
nivåer og skapt bevissthet i forhold
til katastrofer og kriser. Prisutdelingen fant sted på Linderudseminaret.
Mer om utdelinger på www.kfb.no
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profilen

Det manglet ikke på kritiske røster da major
Beathe Kristin Andestad, som første kvinne, fikk
stillingen som liaison i den internasjonale MFOFoto: Forsvarets mediesenter

styrken på Sinai halvøya i Egypt. Men så godt
løste hun oppgaven at hun ble tildelt Force
Commanders Certificate of Appreciation.
av jan erik thoresen

Gjorde alle
fordommer til
skamme

O

pprinnelig hadde Beathe
Kristin Andestad tenkt å begynne på Politihøgskolen,
men etter at hun fikk yrkesveiledning på Folkehøgskolen fikk hun
øynene opp for Forsvaret. Hun ble
kalt inn til opptak i juni 1977 og
fullførte aspirantperioden. Så ble det
Befalsskolen.
– Imidlertid ble jeg litt frustrert da
de tilsynelatende ikke visste hva de
skulle med oss kvinner. Det mest
naturlige ville ha vært å sende oss til
Brigade Nord, men det var tydeligvis
for «farlig». Så det ble i stedet å tjene

let mange stilte seg var om jeg kunne
klare de strenge kravene, ikke minst
fysisk. Utfordringene sto i kø, men jeg
lå hele tiden over gjennomsnittet på
kullet. Belastningen var stor, ikke minst
psykisk. Som eneste kvinne hadde jeg
ingen arena å «puste» i, forteller Beathe
Kristin Andestad.
Hun var blant de første kvinner i
UNIFIL i Libanon i 1982–83 og kom
senere til Bardufoss (lagertroppen i
teknisk kompani). Så ble det Helgelandsmoen før hun ble den første
kvinnelige troppssjef i Libanon i perioden 1988–89. Det er verdt å merke

«Personer høyt oppe i systemet advarte meg
mot å reise nedover, men dette så jeg bare på
som en utfordring»
som sersjant ved tropp. Det kom en
periode da jeg lurte på om jeg skulle
slutte i Forsvart, men så stålsatte jeg
meg og søkte, som eneste kvinne,
Befalsskolens øverste avdeling. Der
ble det mye knallhard jobbing. Alles
øyne var rettet mot meg og spørsmå-
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seg at hun var den eneste kvinne som
hadde lederstilling der i de 20 årene
UNIFIL engasjerte seg i Libanon.

Solid bakgrunn
– Igjen ble det Helgelandsmoen,
denne gang som offiser på mobilise-

ringssiden og senere kontorsjefsstilling for personell i FLO (Forsvarets
logistikktjeneste). Nok en gang ble
det Libanon, denne gang som observatør sammen med representanter
fra 11 ulike nasjoner i 2005–06, forteller major Andestad.
I 2008 kom hun til Forsvarets personelltjeneste og i 2009 søkte hun
stilling som liaisonoffiser i Sinai. Den
fikk hun.

Mange fordommer
En liaison er et koordinerende ledd
mellom de involverte parter og sivilbefolkningen. Styrken i Sinai har
vært der siden 1982 og har som
oppgave å kontrollere at Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt
overholdes.
– Det ble nærmest ramaskrik da jeg
ble tildelt oppdraget. Selv om jeg var
den best kvalifiserte søkeren ble det
hevdet at det ville skape store samarbeidsproblemer med egypterne om
det kom en kvinnelig leder. Personer
høyt oppe i systemet advarte meg mot
å reise nedover, men dette så jeg bare
på som en utfordring, sier Andestad.

Et av motargumentene var at kvinnesynet var ganske så forskjellig. I det
egyptiske miljøet går damene tildekket med slør. Riktignok var det mange
kvinnelige soldater i de israelske
styrkene, men aldri i fremtredende

fordommene her hjemme. Til tross
for mye skjønnmaling er Forsvaret
fremdeles beheftet med gamle myter
om at kvinner egentlig ikke duger. Jeg
må dessverre si at dette ikke bare
gjelder den eldre garde. Fordommene

«Til tross for mye skjønnmaling er Forsvaret
fremdeles beheftet med gamle fordommer om at
kvinner egentlig ikke duger»
posisjoner. MFO ga beskjed til Andestad at hun ville bli omplassert om
det skulle oppstå noen problemer.
– I så fall ville jeg reist hjem. De to
første ukene var det et par samtaler.
Etter det hørte jeg ikke noe mer, forteller Andestad.
Det skulle imidlertid raskt vise seg
at den norske offiseren ble godt mottatt. Beathe Kristin Andestad satte seg
i respekt både blant egyptere, israelere og de andre nasjonene i styrkene.
– Problemet bunnet velg egentlig
ikke i kulturforskjellene, men i alle

stikker også ganske dypt blant mange
yngre befal. Som liaison er det viktig
å være ydmyk, fornuftig og selvstendig. Dette er egenskaper menn ikke
har noen bedre forutsetninger for enn
kvinner. Tvert om kan det være nyttig
med kvinnelige egenskaper i en slik
stilling, mener major Andestad.

Prestisjefylt utmerkelse
Da Beathe Kristin Andestad var ferdig
med oppdraget hadde hun utført sine
plikter på en så forbilledlig måte at
hun ble tildelt den prestisjefylte ut-

Beathe Kristin Andestad mottok Force Commanders
Certificate of Appreciation for sin innsats.

merkelsen Force Commanders Certificate of Appreciation. Og ikke nok
med det, i ettertid vil både Ungarn,
Fiji og New Zealand sende kvinnelige
liaisonoffiserer. Andestads innsats
har tydeligvis svekket fordommene.
– Det er mange kvinnelige offiserer
i Norge som både er dyktige og profesjonelle. De kan utvilsomt gjøre en
utmerket jobb i utenlandsoperasjoner. Det er bare opp til ledelsen i
Forsvaret å slippe dem til. Min oppfordring til alle som er interessert er
at de må søke og ta utfordringen når
anledningen byr seg, sier major Beathe Kristin Andestad.
Det hører med til historien at majoren bor på Hønefoss med sine tre
barn på henholdsvis 21, 17 og 13 år.
Takket være en venninne, Ingeborg
Stenbakken, som passet hjemmet,
kunne hun tilbringe 13 spennende
måneder i Midt-Østen.
Om en vil nok, får en det til.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

Forskjell på kuer og mennesker?

Snille jenter lenge nok?

I Norge er det strenge regler når det gjelder transport av drektige dyr. Imidlertid er det ikke tilsvarende regler for fødende kvinner, som ofte må reise
langt og sågar føde underveis. I følge Mattilsynet har kuer krav på minst 8
uker med mosjon og frisk luft om sommeren. Dette fikk Norge Kvinne- og
Familieforbunds landsstyre til å sende en resolusjon til helseministeren med
følgende spørsmål:
«Hva med mennesker som bor på institusjon? Disse har ikke dette tilbudet. Det er opp til personalet om de har tid til å følge dem ut. De fleste institusjonene er dårlig bemannet. Dette fører til at det nok blir få eller ingen
turer ut i frisk luft for de eldre/syke som ikke kan gå ut alene. Ut fra dette
kan vi trekke at kuer er bedre ivaretatt enn eldre/syke mennesker som bor
i institusjon og fødende kvinner.
Hva har Helsedepartementet og andre ansvarlige instanser tenkt å gjøre
med det?»
Svar er uteblitt. Det overrasker vel ingen.

Dette spørsmålet stiller lederen
i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland, i en artikkel i
medlemsbladet, Bygdekvinner.
– Jeg vil gjerne at Bygdekvinnelaget blir en kamporganisasjon for et livskraftig BygdeNorge, skriver lederen.
I artikkelen trekker hun også
frem at prosjektet «TrivselsBygda» skal videreføres i et nytt
prosjekt, «Bygdekvinnelaget
åpner bygda».
– Vi skal arbeide for livsdyktige bygdesamfunn med fokus
på raushet og rom for tilflyttere.
Vi trenger hverandre, la oss
åpne øynene ut over egne grenser, skriver Kathrine Kleveland.

Krever sterkere demensomsorg
Nasjonalforeningen for folkehelsen er positiv til at den sittende regjering
fortsatt har fokus på hovedsatsningsområdene i Demensplan 2015 og at
tilrettelagt dagtilbud, avlastning, kompetanse og botilbud for personer med
demens blir spesielt trukket frem i statsbudsjettet.
– På den annen side er vi skuffet over at det ikke gis sterkere føringer
overfor kommunene, sier generalsekretær Vidar G. Wilberg.
Demens er en av fremtidens største helseutfordringer. Kommunenes
sentralforbund uttrykker usikkerhet om kommunenes evne til å finansiere
driften av slike omsorgsplasser.
– Nasjonalforeningen er skuffet over at regjeringen ikke velger å satse på
grunnforskning på demens. Det er avgjørende at regjeringen tar et større
ansvar og satser på forskning av årsakssammenhengen ved demens, sier
Nasjonalforeningens generalsekretær.

Knapp økning i statstilskudd
Redningsselskapet får 1,3 millioner kroner mer over Fiskeri- og kystdepartementes budsjett for 2011 enn året før. Det er mye mindre enn Redningsselskapet søkte om og gjør at økonomien i organisasjonen blir stram. Takket
være en bevilgning over Kulturdepartementet fra Norsk Tipping kan Redningsselskapet trolig likevel gjennomføre planene for 2011.
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Beredskap tema på
Kvinne- og Familieforbundets landsmøte
Landsmøtet, som ble avholdt for
noen tid siden, fattet en rekke
viktige beslutninger. Fra KFBs
synspunkt var det selvsagt spesielt gledelig at beredskap sto
på programmet. Hele beredskapsutvalgt i K & F var representert. Utvalgets leder orienterte og presenterte et utkast til
prinsipprogram. KFBs styreleder, Anne-Lise Johnsen, orienterte om organisasjonens arbeidsoppgaver.

H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident

KFB er et samarbeidsorgan
for følgende landsomfattende
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:
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norges kvinne- og
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norges lotteforbund (NLF)
personellforbundet (Pefo)
Redningsselskapet (NSSR)

Prinsesse Astrid
fru Ferner er KFBs
høye beskytter

sekretariatet

Leder
Anne-Lise Johnsen
styreleder@kfb.no

Medlemmer
Anne-Sophie W. Bondeson (K&F)
bondeson@yahoo.no

org. SekR. / daglig Leder
Hanne Guro Garder
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Målfrid Kvarteig (Nff)
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Anne Hatlevik (NFK)
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Jan Erik Thoresen
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Margit Eikenes
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Liv Aasen Mjelde
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liv.mjelde@smartcall.no
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Alvorlig pandemi, ekstremvær,
og strømrasjonering topper
listen.

Foto: Forsvarets mediesenter

HELt til slutt

Den største trusselen
mot Norge

Forsvarsminister Grete Faremo på inspeksjon.

Flygende gigantambulanse
Forsvaret har utviklet et nytt evakueringssystem som kan
transportere militære og sivile pasienter over hele verden.
I samarbeid med Marshall Aerospace
har Forsvaret utviklet en ny og forbedret
løsning for å transportere pasienter
både nasjonalt og internasjonalt. Løsningen skal være en beredskap både
for sivile myndigheter og Forsvaret.
– Jeg er svært tilfreds med å få på
plass det nye evakueringssystemet.
Ikke bare er det en viktig beredskap for
våre soldater i Afghanistan, men også
et godt eksempel på hvordan Forsvaret
kan bistå det sivile samfunn, sa forsvarsminister Grete Faremo under lanseringen.
Avtale med SAS
– Med den nye og forbedrede løsningen
vil forsvaret ha en egen kapasitet til å
kunne hente et større antall skadde hjem,
påpeker major Albert S. Krogh Albertsen,
som er prosjektleder for anskaffelsen i
FLO Felleskapasiteter (Forsvarets logistikkorganisasjon). I tillegg til det nye
utstyret har Forsvaret inngått en avtale

med SAS som skal stille fly, mens Forsvaret selv leverer spesielt utdannet crew
på beredskapskontakt.
– Avtalen med SAS, samt Luftforsvarets nye Hercules transportfly, gjør oss
langt bedre rustet i forhold til eksempelvis naturkatastrofer. Det spesielle med
det nye utstyret og flyavtalen er muligheten til å transportere intensivpasienter. Tidligere har ikke det vært mulig,
forteller Albertsen.
Rask ombygging
En sivil Boeing 737 fra SAS vil i løpet av
få dager kunne bli bygget om til en stor
luftambulanse. Målet er en klargjøringstid på 24 timer.
– Litt avhengig av behov vil flyet kunne frakte opptil 22 liggende pasienter
samt et antall sittende, stabile pasienter. I Herculesflyene får vi en kapasitet
opp mot 40 pasienter, kan prosjektkoordinator ved Forsvarets Sanitet, major
Frode Østreng, opplyse.

For første gang har Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
utarbeidet et nasjonalt risikobilde av de
ti hendelser vi burde frykte mest i Norge.
Basert på sannsynlighet og konsekvens
for «worst case-scenario» er det fire
naturhendelser som ligger øverst på listen. Disse er også en type hendelser som
er vanskelig å forutsi. På de neste plassene følger skipskollisjon, atomulykker
og alvorlige gassutslipp, som alle ligger
under kategorien «systemsvikt». Nederst
på listen ligger tilsiktede hendelser som
terrorangrep, cyberangrep og sikkerhetspolitisk krise. Disse regnes som mindre sannsynlige for Norge enn for eksempel, Storbritannia eller Nederland.
Det nasjonale risikobildet ble presentert på Den nasjonale konferansen om
samfunnssikkerhet og nye trusselbilder
ved Universitetet i Stavanger.
På konferansen satte riksrevisor Jørgen Kosmo spørsmålstegn ved samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet
mellom sektorene generelt. I følge Riksrevisjonen er samarbeidet sjokkerende
dårlig. Han karakteriserte Riksrevisjonens gjennomgang som deprimerende
lesing.

Hvordan skape
et trygt og
robust samfunn?
Klikk deg inn på

www.kfb.no

