TIDSSKRIFT FOR HELSESØSTRE

LEDER:
Kristin Sofie Waldum

Takk, Astrid!
Som observante helsesøstre har fått med seg,
ble jeg valgt til leder av LaH på årets generalforsamling i Stavanger. En flott kongress med
650 deltakere og et godt faglig innhold. Dette
var en fin ramme rundt avslutningen til Astrid
Grydeland Ersvik og oppstarten min. Jeg vil takk
for den varme velkomsten jeg har fått av dere,
mine kollegaer, både i Stavanger og i andre sammenhenger etterpå. Dere gir meg mot til å ta fatt
på oppgaven som leder av over 3200 helsesøstre.
Noe av det første som møter meg er at det
på nytt er lovet penger til helsestasjon- og
skolehelsetjenesten i kommunene, denne gangen
200 millioner gjennom statsbudsjettet. Les Astrid
Grydeland Ersvik og min kommentar til dette i
lederstafetten.

Det er naturlig for meg å vie store deler av min
første leder til å takke Astrid for innsatsen.
«Det blir stor sko å fylle!» «Vops, du skal
hoppe etter Wirkola.» «Pass på at du ikke brekker nakken!» «Oj, det er modig av deg!» «At du
tørr, har ikke du små barn?»
Astrid, du har åpenbart vært en populær leder
i ni år, i fem av disse har jeg hatt gleden av å samarbeide tett med deg, som lokalgruppeleder og
nå seinest som ansatt i NSF. Og hva er det så du
har gjort som har vært så bra?
Du har videreført arbeidet til gode ledere før
deg og utviklet og utvidet arbeidsfeltet videre.
Ditt aller viktigste bidrag, slik jeg ser det,
har vært at å være en tydelig samfunnsaktør.
Du har vært med på å få temaet helsestasjonog skolehelsetjeneste høyere opp på den politiske agendaen. Du har også bidratt til at mange
andre helsesøstre har mannet seg opp og blitt
tydeligere i sitt budskap på vegne av barn, unge
og familier. For å oppnå best mulig effekt har du
samarbeidet tett med moderorganisasjonen, der
det også har vært behov for økt oppmerksomhet
omkring barn, unge og folkehelse.
Du har et klart budskap, og derfor blir du lyttet til. Du er superseriøs, ærlig, forberedt, «ferdig
øvd», og har, i hvert fall tilsynelatende, full kontroll. De gangene jeg har hørt deg på talerstoler
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eller i media, er jeg alltid avslappet fordi jeg vet
at du har noe fornuftig å komme med.
Astrid, du har hele tiden jobbet langt mer enn
man kunne forvente i disse årene. Jeg har hørt
mannen din har sagt at du ikke har unnet deg en
frihelg de første fem årene, det er sikkert riktig.
Du har gjort jobben til en livsstil. Jeg har ikke tro
på at du kommer til å ta det noe særlig mer med
ro selv om du går av som leder, det har med mennesketypen å gjøre. Engasjementet lar seg ikke
skru av – heldigvis. Lykke til med nye utfordringer!

Jeg er svært fornøyd med det nye styret jeg har
fått med meg. Vi har ikke rukket å konstituere oss
i skrivende stund, men dere vil få fyldige rapporter
om vårt arbeid etter hvert, både via tidsskriftet,
nyhetsbrev, og på sosiale medier. I det daglige vil
jeg i hovedsak sitte i NSFs lokaler i Oslo, noe som
gir meg nærhet til viktige samarbeidspartnere.
Mitt valgspråk er som følger: «Sunn fornuft
kjenner ingen partigrenser». Jeg har allerede
vært to ganger i Helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget i forhold til omskjæring av gutter og
forebygging av uønskete svangerskap og abort.
Det ga mersmak!

Denne gangen er det Buskerud som har lagt ned
en solid innsats som redaksjonskomité. Migrasjonshelse er ett av temaene i denne utgaven.
Et stort og viktig tema som bør være en gjenganger i tidsskriftet framover.
Mens jeg sitter og skriver legges følgende
budskap ut på Sykepleien.no: «For hver dollar
som investeres i skolehelsetjenesten sparer
samfunnet mer enn to dollar ifølge ny amerikansk studie».
Ser man det, det var det vi visste. Med denne
meldingen ønsker jeg dere alle en riktig god
sommer!
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