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Foreningen har 361 medlemmer pr. 31.12.2021. 

STYRET:  

Hilde Gade   leder    2020-2022 på valg 
Astrid Gynnild   nestleder   2020-2022 på valg  
Anne Moen   styremedlem   2020-2022 på valg 
Bente Kristin Rugstad                  styremedlem                                  2021-2023        ikke på valg 
Laila Steinsbekk   styremedlem   2020-2022 på valg 
Wanda Piescu   styremedlem   2020-2022 på valg 
 
Kari Messelt Ekker  varamedlem   2021 – 2022 på valg 
Marie Louise Lie  varamedlem   2021 – 2022 på valg 
 
 
Margit Okstad Stiftelse: 
Anne Moen   leder    2021 – 2023 ikke på valg  
Sidsel Maske   styremedlem   2021 – 2023 ikke på valg 
Eli Kringtrø Nøttestad  styremedlem   2021 – 2023 ikke på valg   
 
 
 
Æresmedlemmer:                                                                                                                                           
Berit Schei (utnevnt av NKS sentralt) og Sidsel Maske (utnevnt av N.K.S. Sør-Trøndelag). 
Hilde Gade (utnevnt av NKS sentralt)   
 
Medlemmer: 
Medlemstallet ved årsskiftet er 361 personer.  Noen medlemmer har avsluttet medlemskapet pga 
død, sykdom/alderdom eller andre uoppgitte grunner. 
 
 
 
I 2021 HAR DET VÆRT AVHOLDT: 
12 styremøter, som har behandlet 151 saker, samt Årsmøte 2020 og 2 medlemsmøter med tema 
Kvinnehelse.  
  
18.02.2021 Trondhjem Sanitetsforenings Årsmøte 2021- digitalt - med 19 stemmeberettigede. 
17.05.21       Styreleder holdt 17-mai talen i Trondheim. Digitalt. Se vedlegg 1 
25.08.21       Medlemsmøte tema: «Kvinnehelse i lys av pandemien», ved Berit Schei. 22 deltakere i  
                       Feministhuset 
10.08.21       Kløverstafetten, ca. 30 deltakere  
04.09.21 Generasjonsfestivalen – stort nasjonalt arrangement for NKS ved Dokkhuset, Solsiden 
21.10.21       Medlemsmøte tema: «Aktivitet og dans – midtveis i livet» med Liv Marie Leirvåg. 25 
                      deltakere I Thomas Angells Hus/Festsalen 
24.10.21 TV-aksjonen «PLAN’s arbeid mot barneekteskap».  Vi deltok i planleggingen og sendte 

bøssebærere ut i Midtbyen 
08-09.11.21 Konferanse om «Vold i Nære relasjoner» på Britannia. Ca 100 deltakere, hvorav 20 fra 

TSF. Arrangør: Trondheim kommune med TSF som samarbeidspartner.   
08.12.21 125-års Jubileumsfest - på Britannia Hotell med 90 gjester.  
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2021   Januar er måneden for å lage fastelavensris. Vi bandt mange av de trærne ungdommene 
på Kvamsgrindkollektivet hadde vært i skogen og hentet til oss. Vi solgte ris flere steder, 
bla fra stand på Nordre, fra forretninger, Sverresborg Museum osv. Vi fikk hjelp av 
ungdommene fra BOA på Sverresborg også i år.  

                       April/mai er salgsmåneder for maiblomster til både biler og klær. Ny stand på Nordre og 
salg fra nettadresse i tillegg.  

 Stopp vold mot kvinner/Rød knapp – stand på Nordre og utdeling av knapper. Vi snakker 
med mange når vi er ute og mange melder seg inn som medlemmer. Dette er en fin 
måte å være synlige og rekruttere på. Og veldig hyggelig å være mange ute samtidig. 

 
2021 2 dugnadsrunder gjennomført i OBG-regi. Vi pakket poser fra Orkla på Klett  
                       Fra februar 2021 og ut året har OBG-gruppen deltatt daglig på Sluppen Vaksinestasjon 
                       Egen kort rapport er sendt NKS. Den ligger ved som vedlegg 2 
                        
2021   Kløvertur gruppe 1: 7 turer for nystartet gruppe. Turer i og omkring byen. Ble 

gjennomført når smittesituasjonen tillot det. 
 Kløvertur gruppe 2: For beboere ved Valentinlyst helse- og omsorgssenter. Ingen 

aktivitet i 2021 pga pandemien. 
 
2021   «Språkvenn» - vanligvis ukentlige treff, men sterkt redusert antall møter pga 

pandemien. 
 Gjennomført aktivitet har foregått i Feministhuset eller utendørs. 

                   Det er laget egen rapport til NKS vedr. språkvenn som ble sendt ved årsskiftet.    
Se vedlegg 3 

 
2021 8 møter ble gjennomført i Strikk Sammen. I hovedsak 6-9 deltakere. Smittevernreglene 

ble fulgt nøye. Se vedlegg 4. 
 
2021              Oppstart Kvinnehelsehusprosjekt. ½ prosjektlederstilling besatt i oktober. 
                       Se vedlegg 5.  
 
 
Prosjekt Ragnhilds gate 3 er videreført også i 2021.  Koordinator Rita tok ansvar for at ledige 
leiligheter ble istandsatt/ettersett eller skikkelig restaurert ved ledighet. Vaktmester Elsa fikk større 
oppgaver i lange perioder for å forberede/tilrettelegge for snekkere, rørleggere og elektrikere.  Den 
siste av de store leilighetene restaureres fra januar -21. Da gjenstår kun en av de minste leilighetene 
uoppusset. 
 
HUSMØTE: 
Det har ikke vært gjennomført husmøte i 2021. Beboerne har vært godt informert om arbeidet som 
har pågått, og vil foregå framover. Det har vært innbrudd i huset og alle dørlåser er skiftet etter at 
nøkler er forsvunnet. Forholdet er rapportert både til politi og forsikringsselskap. En leietaker ble 
oppsagt med øyeblikkelig virkning pga. flere forhold.  
 
ÅRSMØTET  
Årsmøte for 2021 ble avholdt digitalt 18.02.2021. 19 stemmeberettigede medlemmer deltok. 
Årsmelding og regnskap for Trondhjem Sanitetsforening for 2020 ble lagt fram, sammen med 
handlingsplan for 2021. 
Regnskapet for Margot Okstad for 2020 ble også fremlagt. Revisor Leif Langø, som utførte revisjonen, 
erklærte at de fremlagte resultatregnskapene og balanse er gjort opp i samsvar med regler som 
gjelder for god revisjonsskikk.  
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TRONDHJEM SANITETSFORENING - BEVILGNINGER 2021 : 
Der prosjektet ikke er rene NKS prosjekt, er N.K.S. Trondhjem Sanitetsforening partner 
 
KVINNEMEDISINSK FORSKNING  KR. 65.000,- NKS FOND  

KVINNEMEDISINSK FORSKNING  KR. 21.300,- NKS FOND  FRA  HØSTMØTETS LODDSALG 

FOND FOR UTENLANDSSATSNING KR. 50.000,- NKS FOND 

MIN DAG I DAG    KR. 15.000,- NKS FOND 

VEILEDNINGSENTER FOR PÅRØRENDE KR. 30.000,- TIL RUSMIDDELAVHENGIGE  I MIDT-NORGE 

BARN OG UNGE (PSYKISK HELSE) KR. 40.000,-  NKS FOND 

N.K.S. JENTEBØLGEN   KR. 75.000,- HOVEDSPONSOR 

KVAMSGRIND    KR. 50.000,- UTSTYR / AKTIVITETER 

ASOSSA /WHAE    KR. 40.000 FADDERSKAP/UNGE JENTER/COVID  

ADRESSEAVISENS JULEINNSAMLING KR. 50.000,- 

TV-AKSJON     KR. 10.000,-   ET HAV AV MULIGHETER 

INTERNATIONAL VELFERDSFORENING KR.282.568,- LEKER, MAT, INFO.MATERIELL, AKTIVITETER 

URETURNERBAR FLYKTNING  KR.21.819,- LIVSOPPHOLD  

EVAKUER BARNA FRA MORIA  KR.  1.000,- LANDSOMFATTENDE MARKERING 

FLORØ SANITETSFORENING  KR.  5.000,- AKTIVITET FOR  FLYKTNINGER  

 

MOTTATTE TILSKUDD    

NKS     KR. 77.346,- TILTAK TIL BEBOERE PÅ ASYLMOTTAK 

NKS     KR. 13.200,- 8.MARS  

NKS     KR. 80.000,- KVINNER PÅ ASYLMOTAK 

NKS     KR. 176 095,- BARN PÅ ASYLMOTTAK   

NKS     KR.  5.000,- OMSORGSBEREDSKAP 

MARGIT OKSTAD   KR. 10.000,- SOMMERTUR 

MARGIT OKSTAD   KR. 18.000,- URETURNERBAR FLYKTNING 

MARGIT OKSTAD   KR. 10.000,- ELDREKAFE 

MARGIT OKSTAD   KR. 30.000,- SESAM 

DAM STIFTELSEN   KR.300 000,- AKTIVITETER FOR ELDRE. 

 

Til sammen utgjør bevilgninger i 2021 …………………  kr. 744.506,00  

Til sammen utgjør mottatte tilskudd i 2021 ………… kr. 719 789,00 
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BEVILGNINGER FRA MARGIT OKSTADS STIFTELSE I 2021 FIKK TIL FØLGENDE FORMÅL. 

• Senior IKT                                   kr. 5.000,- tilskudd til foreningens aktiviteter 

• Trondhjem Sanitetsforening kr. 10.000,- til sommertur 

• Trondhjem Sanitetsforening kr. 18.000,- bistand til ureturnerbar flyktning 

• Trondhjem Sanitetsforening kr. 10.000,- Strikk Sammen 

• Trondhjem Sanitetsforening kr. 30.000,- Sesam Språkvenn for voksne kvinner. 

• Trondhjem Sanitetsforening kr.   5.000,-  Sesam Juleavslutning 

• Strindheim Sanitetsforening kr.   5.000,00 til busstur 

 

Totalt har Margit Okstad bevilget kr. 83.000,- i 2021.  

 
SPAREBANK 1 KAPITALFORVALTNING: 
Midlene våre står i Sparebank 1 Kapitalforvaltning. (Tidligere Allegro Finans). Vi får meldinger hver 
måned om utviklingen.  Fondets avkastning har vært god.  Pr 31. desember 2021 er markedsverdien 
hos Sparebank 1 Kapitalforvaltning kr. 11 949432,58 

 
Kort om de ulike aktivitetene. Egne vedlegg for noen av disse. 
 
 
N.K.S. JENTEBØLGEN 
Arbeid med Jentebølgen – synliggjøring og verving  
Foreningen har i mange år vært med som sponsor for Jentebølgen.  Navnet er derfor «N.K.S. 
Jentebølgen».   Inntektene fra løpet går til barneidrett i Trondheim.  

Å være synlige, vise litt av det N.K.S. kvinnene arbeider med, og å verve nye medlemmer har vært en 
av de prioriterte oppgavene vi har hatt på dagsorden også i 2021.  

På grunn av Covid-19 ble det ikke noe Jentebølge i 2021. Vårt innskudd ble tilbakebetalt og avsettes 
til bruk for formålet i 2022. Jentebølgen planlegges gjennomført med start fra Torget den 1.juni 2022 

 
SESAM SPRÅKVENN 
Det er skrevet en rapport fra virksomheten i Sesam Språkvenn for 2021. Den vedlegges på eget 
rapporteringsskjema fordi den også sendes N.K.S. sentralt og er knyttet til flere bevilgninger. 

Styret har fulgt opp enkelte spesielt sårbare Sesamgjester/flyktninger også dette året. 

 

STRIKK SAMMEN 

Det ble en forsiktig oppstart av en lenge ønsket gruppe for ivrige strikkere, og noen som ville lære å 
strikke. Pga pandemien, kunne det ikke inviteres åpent, men dette tilbudet vil nok bli utvidet så snart 
det lar seg gjøre. Gruppen har hatt møter annenhver uke og har levert egen rapport fra 
virksomheten. 
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SAMARBEID MED ANDRE - OG NYE AKTIVITETER: 
Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Trondheim Mottakssenter Hero, på Sandmoen. Vi var godt 
i gang med felles aktiviteter før Covid-19. Aktiviteten har endret seg, men vi har hatt jevnlig kontakt 
og har levert Orkla-gaver til alle beboerne flere ganger i løpet av året. 
Vi samarbeider tett og godt med Internasjonal Velferdsforening Trøndelag (IVT) om aktiviteter for 
kvinner og barn på mottaket. Vi har søkt midler for å kunne tilby aktiviteter ukentlig for barn som til 
dels møter sammen med mødrene sine. Noen aktiviteter har de hatt sammen, mens noen ganger 
gjør ungene egne ting mens mødrene får helseopplysning i gruppe eller enkeltvis fra lege tilknyttet 
foreningen. Et Dam-prosjekt for å ta vare på de aller eldste sårbare kvinnene har blitt godt fulgt opp 
hos IVT. Dette ønskes videreført i 2022, hvis mulig. Kvinnene har virkelig fått et nytt liv etter at de ble 
tatt inn til felles aktiviteter og helseinformasjon.  
Foreningen vår har levert masser av gode klær, leker og aktivitetsmateriell for ulike årstider til 
bosatte på Mottaket og til nylig bosatte familier med svak økonomi i byen. Flere nybakte mødre med 
bakgrunn fra andre kulturer har også fått slik hjelp. «Strikk Sammen» har bidratt med 
hjemmestrikkede gaver. 
 
Tilbudet om Doula-bistand har vært i drift i begynnelsen av 2021. Elsa var til stede ved 1 fødsel i 
slutten av februar. Da var prosjekttiden over. Noen av mødrene/barna har hun hatt kontakt med 
også senere. Håpet vårt er at dette tiltaket kommer inn på statsbudsjettet i løpet av 2022. 
Veilednings- og opplæringsfunksjon fra to jordmødre, er lagt inn i budsjettet til St. Olavs Hospital. 
 
INTEGRERING OG OMSORGSBEREDSKAP   
 
NKS sentralt startet prosjektet Integrering og omsorgsberedskap i september 2018. Prosjektet hadde 
tre fokusområder: brann, trafikksikkerhet og førstehjelp og fikk etter hvert navnet «TRYGG 
SAMMEN».    I 2020 ble det utviklet en 4.modul som omhandler pandemi og smittevern. 
Målsettingen har vært å samle inn tilgjengelig materiell om disse områdene, samt utvikle nytt 
materiell der dette trengs, og tilpasse det til minoritetsspråklige kvinner/mennesker over hele landet. 
Dessverre ble samfunnet stengt ned like før lanseringsfesten for Trygg Sammen, som skulle 
gjennomføres på Britannia først i april og så i desember 2021. Lanseringen ble til slutt gjennomført 
digitalt fra Oslo våren 2021. 

 Vi har kjøpt noen eksemplarer av materiellet og har gitt flere sett til IVT og Mottaket som vil bruke 
det i sine samtalegrupper. I forbindelse med at vi feiret 125-års jubileum for foreningen ble 
materiellet benyttet på et møte hos IVT. Pga nedlukking i samfunnet nok en gang, måtte vi utsette 
programmet som var planlagt på Mottaket.  

 
OMSORGSBEREDSKAP    
 
Det ble undertegnet avtale med Trondheim kommune våren 2019.  Våren 2020 var det planlagt at 
flere medlemmer fra de tre samarbeidende foreningene skulle reise sammen på kurs i NKS-regi i 
Oslo. Dette ble avlyst pga pandemien. Fra februar 2021 har vi arbeidet daglig på vaksinestasjonen på 
Sluppen, og avtalen om hvor lenge dette arbeidet skal vare er utvidet, og gjelder foreløpig til 1.mai 
2022. Vi har hatt en gruppe på 75 deltakere som har tatt vakter fortløpende. Både lørdager og 
enkelte helligdager har blitt bemannet. Siv Lien har holdt orden på vaktlista og Gunnveig og Hilde har 
fulgt med for å sikre at vi er operative til enhver tid. Alle som har bidratt med vakter ble hedret 
spesielt ved 125-års feiringen på Britannia. Kommunaldirektør Wenche Dehli holdt en fin tale og alle 
fikk et innrammet bilde som Siv hadde malt. I tillegg ble det gitt bygavekort til de som hadde tatt mer 
enn 10 vakter. Beløpets størrelse var ulikt alt etter som vaktantallet økte. Vi søkte midler fra 
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kommunen for å kunne dekke deler av utgiftene til festdeltakelsen, og gavene. Den som på festen 
hadde hatt flest vakter var Birgit Paulsen, med nærmere 200! Hun ble heiet fram av alle 
tilstedeværende. 
OBG-deltakerne har også deltatt med å pakke gaveposer fra Orkla. Vi hadde to slike runder i 2021 
som er fordelt til mennesker på mottaket og familier bosatt i byen og omegn. Mat og hygieneartikler 
har vært svært populært. 
Egen rapport til NKS ligger ved.  

 
 
KVINNEHELSEHUSPROSJEKTET 

Arbeidet med Kvinnehelsehusprosjektet startet allerede sommer 2021 med tilsetting i 
prosjektlederstilling og oppnevning av en liten lokal arbeidsgruppe som begynte å samle materiale 
om problematikk som finnes og ikke har noen god løsning enda. Gruppen er noe utvidet etter hvert 
og har jevnlige møter med prosjektleder.  

 
ETIOPIA: 
 
Vi er nå inne i det andre halvåret av den treårige fadderskapsavtalen vi har sammen med Orkdal 
Sanitetsforening. Vi betaler hver kr. 20.000,- årlig for fadderskapet. Pengene går uavkortet til 
faddergruppen. Vi bevilget også kr. 10.000,- ekstra pga Covid-19. 
2021 har vært nok et meget krevende år også i Etiopia. Både pga pandemien og de voldsomme 
urolighetene i Tigrinia-provinsen. Foreningene har måttet legge om aktiviteten sin, men har klart å 
videreføre arbeidet med helseopplysning-/helseopplæring slik planene har vært, men de har ikke 
hatt møter som vanlig. I de okkuperte områdene har det overhodet ikke vært aktivitet eller kontakt, 
da også nettet er nede. 
Imidlertid har virksomheten i fjøset i Asosa gått bra, bortsett fra at en av de 4 kyrne døde. Vi venter 
ny rapport fra WHAE i februar og legger den ved dersom den kommer før årsmøtet.  Vi startet i 2020 
å betale kr. 10.000,- i tillegg for ett år. Pengene har gått til å trygge og lære opp unge kvinner som går 
på skolen. Jentene får opplæring av sykepleier og får utdelt et passende antall vaskbare truser med 
bind. Jenter slutter ofte på skolen ved meno-start, fordi de ikke får lov å komme på skolen når de 
blør.(Urene) Mange faller fra og kommer ofte ikke tilbake til skolen etter dette. 
  
Vi ønsker at jenteprosjektet kan videreføres for nye jenter etter hvert som en gruppe er «ferdig 
utdannet». Foreningen fikk gave fra Orkdal Sanitetsforening på 125-års festen til dette tiltaket. Vi 
foreslår derfor å betale for ytterligere 2 jentegrupper i 2022! Rapport fra WHAE/Asosa, ettersendes 
om den kommer senere enn årsmøtet. 
 
 
N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS 
 
Også i år har vi bidratt med kr. 50.000,- til pasientene ved kollektivet. Pengene benyttes spesielt til 
aktiviteter og utstyr. Styreleder, nestleder og ytterligere ett medlem I N.K.S. Kvamsgrindkollektivet 
AS sitt styre, er medlemmer i vår forening. Medlemmer fra alle fylkets foreninger inviteres normalt til 
ett møte årlig. På denne måten får flere innblikk i pasientenes og de ansattes situasjon.  Dette året 
har det ikke vært mulig pga smittevernreglene. Høsten har vært tiden for ny anbudsinnbydelse og 
forhandlinger med Helse Midt-Norge vedr. ny driftsavtale.  Arbeidet med byggeplaner er satt på vent 
til vi vet om og hvilken avtale vi får mht. videre drift. Planen er å bygge nytt bolig-/behandlingshus for 
14 pasienter i aldersgruppen 18-27 år med rusavhengighet og psykiatri-diagnoser. For få dager siden 
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fikk vi beskjed om at vi ikke får tilbud om videre driftsavtale. 30.juni 2022 opphører dagens 
driftsavtale.  Ledelse, styre og eier tilrettelegger for avvikling, men det undersøkes i tillegg om andre 
driftsmuligheter finnes. 

 

125-ÅRS JUBILEUM 10.11.21 

Foreningen vår hadde planlagt å feire jubileet i november, men så ble vi invitert til å være 
medarrangør av seminaret om Vold i nære relasjoner sammen med de som arbeider med denne type 
oppgaver i Trondheim. Gruppen feiret 20 års jubileum. Vel 20 av være medlemmer deltok på 
seminaret som ble holdt på Britannia Hotel. Programmet var svært godt og deltakelsen likeså.  

Vi utsatte vårt eget jubileum til 8.desember og møttes til stor fest – også på Britannia Hotel - med 
hele 91 gjester til stede. Dette var den siste dagen vi kunne være så mange samlet (i denne omgang), 
Nærmere 30 personer sendte avmelding dagen før, pga. stor usikkerhet med det nye viruset.  

Nyvalgt leder i NKS, Marit Bjørnstad kom sammen med Cathrine, Andrea og May-Britt fra 
hovedkontoret og kastet glans over festen. Kommunaldirektør Wenche Dehli, rådgiver Sissel Trønsdal 
og Knut M. Kiplesund deltok fra Trondheim Kommune. Arbeidet som er levert fra 
Omsorgsberedskapsgruppa fikk mye ros i kommunaldirektørens tale. Birgit Paulsen ble hedret 
spesielt. NKS sin ærespris ble overrakt Hilde Gade i forbindelse med Kløverstafetten av tidligere 
organisasjonsleder, Ellen Sofie Egeland, men ble feiret ved jubileet. 

Byens 17.-mai tale ble holdt digitalt av Hilde Gade som en honnør til foreningens 125-års jubileum. 

 

NETTSIDER, SOSIALE MEDIER OG NYHETSBREV 

Nå har foreningen en offentlig og åpen facebook side: facebook.com/trondhjemsanitetsforening og 
vi har opprettet en Instagram konto på instagram.com/trondhjemsanitetsforening/ og egen side 
med vaktplan for Omsorgsberedskapsgruppa og vaksinearbeidet på Sluppen. 
trondhjemsanitetsforening.no/OBG-vaktliste 

I 2021 har vi av og til annonsert på facebook og Instagram - noe som har resultert i at vi har nådd ut 
til nye grupper og har fått mange nye medlemmer. Det sendes ut nyhetsbrev minst en gang pr. 
måned, og vi prøver å ikke legge for mye informasjon inn i hver mail.  

Vi benytter fortsatt bistand fra Siv Lien, Trendheim på dette viktige feltet. Hennes bistand har vært 
uvurderlig også for deltakelsen vår i OBG-arbeidet. 

Revisjon 2021: 

Trondhjem Sanitetsforenings regnskap for 2021 er revidert av revisjonsfirmaet Leif Langø AS.  

 

 

Hvert enkelt medlem takkes for helhjertet oppslutning om møter og aksjoner, - 

for arbeidsiver og arbeidsglede. 

  





Vedlegg 1       

 
          

  

Tr o n d h j e m

	

Den	17.	mai	2021	i	Trondheim	
 

Kjære Trondheims beboere! 

I 1814 fikk vi vår egen Grunnlov. Først 19 år senere, i 1833, holdt Henrik Wergeland landets 
1.offisielle 17.mai-tale. Dagen ble innstiftet som Nasjonaldag i 1836. Flagget vårt, uten 
unionsmerket, fikk vi i 1893.  

Like før Nord-Norge ble okkupert i 1940, talte Kong Haakon til folket den 17.mai på radio fra 
Bodø, og på en måte kan det sammenlignes med den digitale feiringen vi har nå, i dette 2. 
pandemiåret - som vi håper og tror blir det siste. Radio eller digitalt, det er uansett å tale til 
folket, som i et normalår ville ha feiret med flagg og musikk i gatene, aktiviteter, god mat og 
masse iskrem. 

Kongen oppfordret folket til å stå sammen og ikke miste motet. Og han takket inderlig for 
den beherskelse og offervilje folk hadde vist, når de måtte se hjemmene og livsverkene sine 
bli ødelagt. Hans trøst til alle, var at vi sammen skulle klare å bygge landet opp igjen og 
bevare Norge fritt og selvstendig.  

Dette er ord vi også i dag kan ta med oss! 

 

I år fyller Trondhjem Sanitetsforening 125 år, og det er grunnen til at jeg - som leder- har 
fått æren av å tale i dag.  

Hovedorganisasjonen vår Norske Kvinners Sanitetsforening er også 125 år. 

N.K.S. har mer enn 40.000 medlemmer og er Norges største kvinneorganisasjon.  

N.K.S. ble startet den gang man trodde Norge skulle ut i krig. Bakteppet var at det ville bli 
sårede på begge sider som ville trenge hjelp. Heldigvis ble det ingen krig mellom Norge og 
Sverige, og andre samfunnsviktige oppgaver ble derfor prioritert.  Fanesakene våre er:  

1. Arbeide for likestilling, likeverdige helsetjenester og dermed for kvinners helse og 
livsvilkår, herunder kvinnehelseforskning 2. Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst for 
barn og unge. 3. Arbeide lokalt så våre lokalsamfunn er trygge og inkluderende for alle.  

For oss er det avgjørende at det forskes mer på kvinners helse, fordi det er mange viktige 
forskjeller på kvinners og menns helse. Bare i år har vi bevilget 25 mill. kroner til slik 
forskning!  

N.K.S. startet i sin tid utdanning av sykepleiere, opprettet helsestasjoner for mor og barn, 
barne- og ungdomspsykiatriske behandlingstilbud, institusjoner for unge rusavhengige, 
tilbud for pårørende til rusavhengige, barnehager, spesialsykehus og mye, mye mer.  
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Tr o n d h j e m

Vi har alltid forsøkt å arbeide på områder som den enkelte ikke kan ta hånd om alene og 
hvor samfunnet ikke har hatt tilbud. Når det offentlige har ønsket å overta driften, har vi 
med stolthet og glede gitt roret videre - og gått løs på nye oppgaver.  

Hele tiden har vi vært en frivillig part kommunene kan kalle til tjeneste når behovet er der, i 
krig, ved store sykdomsutbrudd/pandemier og i fredstid når ulykker skjer. 

I solidaritet med kvinner utenfor Norge har vi opprettet en søster-organisasjon i Etiopia, hvor 
vår forening og Orkdal har felles fadderskap. 

Sammen med mange andre frivillige lag og foreninger, har vi bidratt på ulike vis både i 
vanskelige år og i alminnelige tider. På mange måter utgjør alle frivillige noe av limet i det 
gode samfunnet vi vil at Norge skal være, og som grunnloven danner rammen omkring. 

Foreningens slagord er følgende: 

«Årvåken,	modig	og	likestilt»	
Dette er ord som passer godt for oss alle – i felleskap – og for hver enkelt av oss – nettopp i 
en tid som dette! 

Vi befinner oss fortsatt i en verdensomspennende pandemi – men vi øyner en slutt! Mye har 
forandret seg for nasjonene, og for det enkelte menneske, bare dette siste året.  

Når samfunnet igjen åpnes opp, må vi være årvåkne – sammen – for å ta vare på de 
verdiene vi setter høyest i samfunnet vårt – passe på at de ikke skusles vekk – og vi må være 
modige og slippe nye ideer og tanker fram, slik at vi kan skape grobunn for gode levekår for 
alle og alt som lever – vi kan ikke og må ikke stenge oss inne - og tro vi kan løse de store 
utfordringene alene. Før kunne vi kanskje tenke lokalt eller nasjonalt, men slik virus ikke har 
grenser, må vi i mange saker arbeide på tvers av grenser, for å finne de riktige løsningene. Vi 
må anerkjenne både oss selv og andre. Vi må lytte og lære og bidra – og oppføre oss mot 
andre, slik vi vil at andre skal oppføre seg mot oss. Både i små og store sammenhenger.  

Fattigdom skal bekjempes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Om vi har ulik hudfarge, 
språk, standpunkter, legning, tro, funksjonshemminger, ja, så er det faktisk akkurat det vi 
trenger – mangfoldet som utfyller hverandre. La oss respektere oss selv og alle andre. Bli 
kjent med hverandre og lære av hverandre. Vi må være likestilt og nytenkende!  

Vi må faktisk tenke annerledes – og alle kan gjøre noe. 

Også i Trondheim øker antallet fattige barn. Det kan være ulike grunner til fattigdom, men 
felles er ofte arbeidsledighet/sykdom/uførhet/svak utdanning/familier med lite nettverk. 
Nye landsmenn som strever med traumer, språk, kultur og utenforskap. Dette må vi bry oss 
mer om. Det er alvorlig!  

 

I løpet av det siste året har vi blitt kjent med det såkalte R-tallet, og vi har lært at det er om å 
gjøre å få R-en så langt under 1 som mulig. 
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Tr o n d h j e m

Jeg vil gjerne introdusere det nye M-tallet! 

M står for medmenneskelighet. Hvis vi alle klarer å vise omsorg og medmenneskelighet til 
flere enn 1 – så vil varmen, evnen og viljen til å bry seg, spre seg raskt – lokalt, regionalt og 
nasjonalt! Kanskje vi må gjøre en ekstra innsats for å øke M-tallet i bestemte områder med 
lav inkludering? Ett eksempel: Hvis du ringer en som trenger oppmuntring og går en tur med 
en annen som trenger å komme seg ut. Så blir disse to antagelig så glade at de bidrar med M 
til to personer hver.  

Vet du hva – om det blir mange nok som har et M-tall på 2 – la oss anta det, så vil vi kunne 
nå alle de 8 milliardene som lever på jorden etter 33 ledd!  Alle mennesker kan ha fått hjelp 
/gode opplevelser og de som har hjulpet, gleden av å bidra. Det blir som en kjernefysisk 
eksplosjon! Som ren magi! 

Uansett – det starter med hver enkelt – hva er ditt M-tall? Eller hva vil du M-tall ditt skal 
bli? 

Det er slik sanitetskvinner tenker og arbeider. Hver enkelt kan gjøre noe – og det er 
smittsomt – og når vi går sammen, når vi langt og resultatet betyr mye for mange! Den som 
bidrar, sitter igjen med glede. 

Å gi hjelp og å motta hjelp, kan være vanskelig, på samme måte som kommunikasjon er 
vanskelig. 

Vil du vite hva alle mennesker trenger i livet sitt, som ikke handler om økonomi?  

Den amerikanske familieterapeuten Virginia Satir sa det så enkelt: Alle mennesker trenger å 
bli sett, bli hørt, bli forstått, få delta/bidra og bli tatt på/berørt.  Mennesker trenger 8 
klemmer daglig. For å utvikle seg – 12! 

Vi kan være takknemlige for å bo i Trondheim og Norge. Vi har demokrati, vi har en klok 
Konge, folkevalgte politikere og gode fagfolk som legger energi i å tilrettelegge best mulig for 
alle. Vi stoler på myndighetene våre. Vi kan diskutere, vi tåler uenighet og at det blir gjort feil 
og fattet dårlige vedtak. Jevnt over har vi stor frihet og likhet for loven og vi kan si fra om 
urett. Vi har rett til å arbeide for forbedringer. Vi er heldige som betrakter dette som en 
menneskerett. Slik er det ikke for alle.  

Trondheim og Norge vil gå videre som en god partner i det store arbeidet som må gjøres i 
felleskap – ta vare på hverandre, utrydde fattigdom, sikre naturen og benytte ressursene 
miljøvennlig.  

Vi skal ikke glemme hva Arnulf Øverland skrev –«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett 
som ikke rammer deg selv!» 

Jeg ønsker alle en god og annerledes nasjonaldag. Bruk den godt og gled deg over de små 
alminnelige tingene som hører festdager til. Selv om vi ikke kan gi hverandre den klemmen vi 
så gjerne skulle gitt – gi et stort smil så lenge. Si noen gode ord! Ikke glem M-tallet ditt! 

 

Gratulerer med dagen! 

Hilde Gade 
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RAPPORT OM OMSORGSBEREDSKAPSARBEIDET 2021.   

Tillegg til rapporten som er sendt NKS sentralt med aktuelt tallmateriale og 
oppsummeringer. 

Allerede ved årsskiftet startet ledergruppen planleggingen av deltagelse i smittevernarbeidet 
for kommunen. Fra midt i februar var vi i gang med 8 deltakere på vakt daglig. 

Vi hadde fått en god avtale med Siv Lien fra Trendheim som laget et skikkelig 
vaktplansystem. Her kan medlemmer melde seg på og få bekreftet sine egne vakter. Siv har i 
tillegg tatt imot beskjeder når noen må trekke seg pga sykdom el. Vi har vært to ledere som 
har hatt ansvar for oppfølging av at alle vakter dekkes. Leder for Leinstrand har i tillegg 
deltatt på digitale møter både med NKS og Trondheim kommune. Avtalen med kommunen 
om vaksinesamarbeid er foreløpig avtalt til ut april 2022.  

Ledergruppen har hatt noen få fysiske møter, men mye telefonisk kontakt, periodevis daglig, 
og samarbeidet har glidd svært godt! 

I tillegg til vaktsamarbeidet (med 4140 timevakter), har vi hatt to runder med pakking av 
Orkla-gaver. Og organisering med utdeling både på mottaket og til fattige barnefamilier i 
byen og nærområdet. Slike vil vi fortsatt motta i alle fall to ganger i løpet av 2022.  

Kommunen har vært meget godt fornøyd med hjelpen fra de frivillige organisasjonene, og vi 
fikk anledning til å sende faktura for utlegg vi har hatt i tillegg til å kunne lage arrangement 
for å hedre de som virkelig har stått på under pandemien. 

Vi ble alle invitert til en stor konsert i Spektrum tidlig i høst. Da var smittetrykket lavt og alle 
som deltok, var veldig glade for endelig å høre musikk live! Flott tiltak! 

Vi sendte to søknader, en i juni og en før jul. Til sammen har vi mottatt kr. 226.000,-. Vi fikk 
på denne måten dekket utgifter til Sivs arbeid – som har vært helt avgjørende og langt mer 
enn vi hadde forventet. I tillegg inviterte vi spesielt alle fra vaktsamarbeidet til 125-års 
jubileumsfesten på Britannia Hotel. Her ble alle satt pris på med et bilde med ramme som 
takk (malt av Siv Lien). De som hadde hatt mer enn 10 vakter fikk i tillegg hvert sitt gavekort. 
Summen på gavekortene økte med antall vakter.  

Kommunaldirektør Wenche Dehli holdt en fin takketale på festen.  

 

Trondheim, februar 2022 

Hilde Gade         
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ÅRSRAPPORT 

SESAM Språkvenn 2021 

 

Det var ingen aktiviteter vår og sommer 2021 p.g.a. pandemien. 

Høsten 2021 gjennomførte vi 12 språkvennmøter i perioden 21.09 – 07.12. og 2 felles 
vertsmøter.  

Møtelokalet vårt i Ragnhilds gate er lite og trangt og setter begrensninger på hvor mange 
som kan delta på språkvennsamlingene og vi har derfor leid lokale i Feministhuset for å 
kunne gjennomføre møtene. 

Det har i gjennomsnitt vært 15-20 minoritetskvinner som har deltatt på møtene og de har 
nasjonalitet fra 

Kurdistan Irak, Kurdistan Iran, Afganistan, Burma, Kina, Japan, Eritrea, Marokko, og Pakistan. 

Vi er 20 verter som deler på oppgavene. SESAM språkvenn har åpent 1 dag i uka i tiden 13-
15.  

Kvinnehelse er et tema som går igjen på språkvennmøtene. Vi søkte N.K.S  om tilskudd til 
Språkvenn og fikk innvilget kr.10 000,-. Midlene har blitt brukt til innkjøp av materiell 
(torsoer og plansjer av kvinnekroppens indre organer ) og til byvandring med kafebesøk på 
To tårn ved Nidarosdomen. 

Ved juleavslutning for SESAM språkvenn, ble også noen av midlene brukt til å spise felles 
julelunsj på To tårn. 
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ÅRSRAPPORT 2021 
STIKKEKAFÈ – STRIKK SAMMEN 

 
Til tross for de begrensninger pandemien har satt, kom «Strikk sammen» i gang med første treff 

10.mars 2021. Og videre hver 14. dag frem til juni da vi hadde sommeravslutning i Vaaganhuset i 

Klæbu, og påfølgende kaffeservering på Kari sitt småbruk ved Selbusjøen. 

Etter sommeren startet vi opp i september, og holdt på frem til desember. 

Antall deltagere har vært begrenset av retningslinjene som har vært gitt under pandemien. 

Vi har vært fra 6 til 9 deltagere, og vi møtes onsdager i partallsuker fra kl,12 -14. 

 

Etter å ha sortert store mengder garn som er gitt fra medlemmer, er det strikket og heklet flotte 

plagg, gensere, luer, votter, sokker og sjal og tepper. 

Internasjonal Velferdsforening har fått barnegensere og andre ullplagg, og Valentinlyst Helse- og 

velferdssenter har fått tovede sitteunderlag til sine beboere. 

Frelsesarmeen fikk barnegensere og ullplagg før jul, som ble gitt i julegaver som de deler ut. 

Også Doulabarn har fått babysett. 

Og produkter som er laget har blitt loddet ut på foreningens medlemsmøter. 

 

Det er fint å komme sammen i foreningens lokaler og utveksle ideer og bli kjent med hverandre og 

Trondhjem Sanitetsforening på denne måten. 

Vi ser frem til å få  med flere medlemmer, og vi vil understreke at strikkeferdighetene varierer blant 

deltagerne! 
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ÅRSRAPPORT 

KVINNEHELSEHUS  2021 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble grunnlagt i 1896 av Fredrikke Marie Qvam som ble født 
i Trondheim og N.K.S. har vært nasjonsbyggende og en spydspiss i utviklingen av velferdssamfunnet. 
Arbeidet har alltid vært for kvinners helse og livsvilkår, barn og unge og trygge lokalsamfunn.  

God folkehelse har bestandig vært vår kjernesak.  

På 1890-tallet mobiliserte vi massivt for å bekjempe datidens største folkesykdom, tuberkulose. 
Under spanskesyken i 1918 etablerte lokale sanitetsforeninger provisoriske sykehus for 
influensapasienter over hele landet. I 1914 startet N.K.S. mor- og barnstasjoner og i 1972 hadde 
N.K.S. 650 helsestasjoner i drift da det offentlige overtok ansvaret for denne tjenesten. I dag er vi en 
betydelig aktør i dugnaden for å bekjempe Covid-19. Og gjennom alle disse 125 årene, både i og 
utenom krisetid, har vi aldri gitt oss i kampen mot sosiale ulikheter i helse og hvilke utfordringer det 
gir både for enkeltmennesket, familien, og samfunnet. 

Menn og kvinner har svært ulike helseutfordringer, og fortsatt er det slik at vi vet mindre om 
kvinners helse fordi forskning har tatt utgangspunkt i menn. Forskning på tilstander som kun rammer 
kvinner har vært lavt prioritert. Mange kvinner lever et liv med unødvendig nedsatt livskvalitet og 
med uhelse fordi vi mangler kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling om en rekke 
sykdommer som kun rammer kvinner og om sykdommer som rammer kvinner annerledes enn menn.  

I tillegg er det mange kvinner som ikke tør å si sannheten om livet sitt fordi vold i hjemmet, psykisk 
sykdom i nær familie eller manglende glede over å ha blitt mor er fortsatt skambelagt og noe det ties 
om. Mangelen på kunnskap om kvinnehelse forårsaker uhelse, lidelse og i verste fall død, er dypt 
urettferdig og et stort samfunnsproblem. 

Noen eksempler: 

• Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken til norske kvinner. 10-20 % av kvinner får imidlertid ikke 
hjerteinfarkt på grunn av tette årer, som er vanligere hos menn og kan oppdages med røntgen. Disse 
kvinnene trenger tilleggsundersøkelser. 

• Kjønnsforskjeller i hjertesykdom skaper også utfordringer for behandlingen. Vi vet enda for lite om 
hvordan mange hjertemedisiner kan virke ulikt for menn og for kvinner. 

• Svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes er risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos 
kvinner – på lik linje med røyking og diabetes. 

• Leddgikt, som forekommer tre ganger oftere hos kvinner enn menn, gir økt risiko for hjerte- og 
karsykdommer, benskjørhet og komplikasjoner under svangerskap og fødsler. 
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I tillegg til kjønnsforskjellene, er overrepresentasjonen av kvinner med minoritetsbakgrunn i 
helsestatistikk en stor utfordring: 

• Halvparten av de 44 dødfødslene som kunne vært unngått i region Helse Sør-Øst i 2016 rammet 
innvandrerkvinner. 

• Forekomsten av fødselsdepresjon er dobbelt så høy blant etniske minoritetskvinner i vestlige land 
sammenliknet med vesteuropeiske kvinner. Fødselsdepresjon rammer mellom 7 og 13 % av mødre. 

Kvinner er også mer utsatt for vold i hjemmet enn menn: 

• 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap, og 9 av 10 er da kvinner. I 7 av 10 partnerdrap er det registrert 
vold før drapet. 

• Å være utsatt for vold er en risikofaktor for angst, depresjon og ruslidelser. Det er vanlig å slite med 
skyld og skam etter å ha vært utsatt for alvorlig vold.  

• Man anslår at opptil 150 000 barn og 100 000 partnere bor sammen med personer med et risikofylt 
alkoholkonsum. 

Også innen psykisk helse er det forskjeller. En økende andel ungdom sliter med psykiske plager og 
kroppslige smerter, og jenter rammes oftere enn gutter: 

• 27 % av jenter mellom 14 og 19 rapporterer om depressive symptomer, mot 10 % av guttene. 

 

N.K.S. har som satsningsområde å opprette lavterskel Kvinnehelsehus i Norge og Trondheim er en 
av tre byer som er valgt ut for pilotprosjekt. Kvinnehelsehusene skal fungere som en åpen 
møteplass i trygge former og ha et regionalt nedslagsfelt. Slik vil tiltakene også implementeres 
direkte i mange av Trøndelags 119 lokalforeninger. Hensikten er å stimulere til økt bruk av 
eksisterende helsetilbud fra det offentlige og av ideelle organisasjoner, og samtidig dekke umøtte 
behov innen kvinnehelse. Arbeidet skal være tuftet på likepersonsarbeid i samarbeid med fagfolk.  

Aktiviteten i Kvinnehelsehuset vil favne bredt og vil være dynamisk i forhold til behovet til enhver tid.  

Eksempler kan være alt fra språkopplæring til nyankomne kvinner til økt helsekompetanse om 
spesifikke kvinnehelseplager til den generelle kvinnelige befolkningen. Videre skal kvinnehelsehusene 
være en aktiv arena for formidling av forskning og øke kvinners helsekompetansen og på den måten 
gjøre kvinner i stand til å ta gode valg for egen helse. I figuren under vises de definerte målgruppene. 
Kvinnehelsehuset skal være et supplement til det offentlige helsevesenet og tilby sosial og lavterskel 
støtte. Kvinnehelsehuset skal være lett tilgjengelig, og et uhildet sted som ikke er presset på tid. 
Kvinnehelsehuset skal være ikke-religiøse og ikke-diskriminerende. 
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I midten av oktober startet det lokale arbeidet med å kartlegge eksisterende tilbud til målgruppen i 
Trondheimsregionen.  

I tillegg skal det kartlegges hvilke tilbud målgruppene og helsepersonell savner og som N.K.S. kan 
jobbe for å supplere med. Den lokale prosjektlederen er Signe Nilssen Stafne som er ansatt i en 1-årig 
50% stilling finansiert av midler fra Dam. Prosjektgruppen lokalt består i tillegg av Hilde Gade (leder 
N.K.S. Trondhjem), Berit Schei (professor emerita Kvinnehelse) og Kari Messelt Ekker (jurist og 
styremedlem N.K.S. Trondhjem).  

Per i dag har vi ikke egne egnede lokaler, men målet er at det trønderske N.K.S. Kvinnehelsehuset 
skal være lokalisert i Trondheim og være en investering i kvinners helse i hele Midt-Norge.  

Kvinnehelsehuset skal fungere som et moderne frivillighetshus, være en trygghetsbase og en aktiv 
forsknings- og kunnskapsformidlingsarena. Drømmen er at lokalet skal kunne romme ulike aktiviteter 
som store temamøter, mindre grupper, mulighet for treningsgruppe, kjøkken med mulighet for 
matlagingskurs, behandlingsrom (gynekolog og fysioterapeut), kontorplasser/møterom. Det er også 
ønskelig med mulighet for samlokalisering med andre offentlige eller ideelle aktører for bedre 
synergieffekter. 

 



INNTEKTER UTGIFTER

Medlemskontingent 37 000            Drifts-og vedlikeholdsutgifter 700 000        
Husleieinntekt Ragnhildsgt 930 000          Lønnskostnader inkl avgifter 810 000        
Allegro finans, forvaltning 350 000          Kjøpte tjenester:
Mottatte gaver/bevilgninger 350 000          Revisjon 35 000          
Diverse inntekter 140 000          Regnskaps-og juridisk bistand 45 000          
Renteinntekter bank 10 000            Markedsføring/medl.oppf 150 000        
Refusjon merverdiavgift 90 000            Forsikring 55 000          

Renovasjon. Vann og avløp 70 000          
Diverse kostnader 110 000        utstyr, kontor, data mm
Møter, kurs, opplæring 70 000          
Strømutg. Renhold 40 000          
Basisaktiviteter 70 000          
Skatt 12 000          
Bevilgninger 500 000        
Gaver, hilsener 30 000          

Sum 1 907 000       2 697 000     
Fondsmidler/underskudd drift 790 000          

TRONDHJEM SANITETSFORENING
BUDSJETT 2022 
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	2021 - Vedl. 5 - Årsrapport Kvinnehelsehus
	2022 - Budsjett - Trondhjem Sanitetsforening



