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Sanitetskvinnene
- Norges største kvinneorganisasjon, etablert i 1896

- Ca 41.000 betalende medlemmer

- Ca 650 lokalforeninger over hele Norge

- Partipolitisk og livssynsnøytrale

- Jobber for et inkluderende samfunn med særlig fokus på kvinners helse og 
livsvilkår

- Har et livsløpsperspektiv på innsatsen

- Driver fortsatt ca 50 virksomheter innenfor helse og sosialfeltet



120 år i velferdens tjeneste
1898: Startet sykepleieskole

1903: Første tuberkulosesykehus

1914: Første helsestasjon for barn

1938: Første revmatismesykehus

1940: Medisinsk utstyr og førstehjelp

1968: Første psykiatriske behandlingshjem for tenåringer

2010: Veiledningssentre for pårørende til rusavhengige

2015: Mamma Mia – selvhjelpsprogram for gravide



Mor/barn helse
Sanitetskvinnenes historie

• Helsestasjoner
• Barnehager
• Ungdoms psykiatri
• Veiledningssentre
• Mamma Mia
• Store dager
• En håndsrekning
• Gruppeaktiviteter for 

barn





Hva vet vi om barn og unges 
situasjon i dag?

• SSB
• Nova - Ungdata 2015
• Nova - Barns levekår – betydningen av 

familiens inntekt
• Telemarksforskning – ulikheter i oppvekst
• Etc…..



Kunnskapsbasert innsats

• Omfattende forskningsforvalter
• Baserer innsats på kunnskap
• NOVA - prosjektet «Barns levekår –

betydningen av familiens inntekt» 
– utforske hva inntekten betyr for ulike sider ved 

barns hverdag.
– 1000 barn og foreldre deltatt i 3 intervjurunder 

over en 10 års periode
– ved første intervjurunde var barna 6-12 år



Funn
Barn som vokser opp i familier med lav inntekt skiller seg ikke så mye fra 
andre barn

– de trives like godt på skolen
– de har et like godt forhold til lærerne
– de har like mange og gode venner
– de har et like godt forhold til foreldrene sine

Men……..
– får litt dårligere karakterer
– skulker skolen noe oftere
– dropper oftere ut av videregående skole
– opplever sin helse som dårligere enn andre barn og unge. 

• Forskjellene blitt større med alder.



Oppsummert

– Barna blir prioriterte i familier med lav inntekt selv 
om det er lite å prioritere av

– De får ikke delta på samme arena som barn i 
familier med bedre økonomi

– Barna strever for å ikke å bli ekskludert
– Eksklusjon kan føre til ensomhet som igjen kan 

føre til dårlig psykisk helse



Og vi treffer barna

• Gjennom våre veiledningssentre for 
pårørende til rusavhengige

• I våre barnevernsinstitusjoner
• Gjennom våre oppvekstaktiviteter



Frivillige organisasjoner og 
hjelpeapparat

• Alle barn ønsker å kunne fortelle om ferien sin 
etter sommeren…..

Men……
• Alle barn kan ikke det….

– Den gode barndommen varer hele livet?
– Det tar en landsby å oppdra et barn



Sanitetskvinnenes aktiviteter for 
barn og unge

• Min dag i dag
• Egmont Fonden «En Håndsrekning»
• Aktiviteter på asylmottak og for bosatte 

flyktninger
• Aktiviteter for grupper av barn

– Sirkus
– Sledetur

• Utreder «Bestemorsfang» og «Byttekroken»



Alle barn (3 til 18 år) kan ende opp i en 
vanskelig situasjon over tid:

•Egen sykdom
•Syke søsken
•Syke foreldre 
•Vanskelig familiesituasjon

IDEEN BAK MIN DAG I DAG



•Tanken er at en opplevelse, en ”Stor Dag” 
skal gjøre livet litt lysere

•En ”drømmedag” som oppfyller barnets 
egne, helt spesielle ønskemål

•Ikke gaver eller penger

EN STOR DAG



•Faste kontaktpersoner som arbeider 
profesjonelt med barn:

•Sykehus
•Institusjoner

•Skoler
•Helsestasjoner

•Kommunen

HVORDAN?



•Det skal være et reelt behov 
•Ønsket skal komme fra barnet selv

•Opplevelsen skal være trygg for barnet
•Taushetsplikten skal ivaretas

HVORFOR PROFESJONELLE 
KONTAKTPERSONER?



EGMONT FONDEN
En håndsrekning



BARN OG UNGE PÅ ASYLMOTTAK
OG BOSATTE FLYKTNINGER



AKTIVITETER FOR GRUPPER AV 
BARN



Utfordringer
• Stigmatisering
• Vurdering av hvem som trenger hjelp
• Finne barna som har behov
• Godt samarbeid med hjelpeapparatet over 

hele landet
• Sørge for at barna blir inkludert og får 

nettverk
• Taushetsplikt……….





Takk for 
oppmerksomheten
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