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Solveig Ude

Solveig Ude har blitt truet  
med drap og advokater.
Ærligheten har sin pris. 

D
et ble ikke gjort alvor av truslene. 

– Når foreldrene reagerer med 

sinne vet jeg at jeg har pirket borti 

en nerve. Jeg er på lag med de sva-

keste. Hvis du skaper en relasjon, 

kan du ta opp det meste.

Gjennom 30 år som helsesøster på Oslos øst-

kant har Solveig Ude meldt over 250 bekymrings-

meldinger til barnevernet. 

NEDPRIORITERT URIASPOST
Siden 1987 har hun vært helsesøster i Furuset/

Alna bydel. En bydel med 47 000 sjeler, 11 700 av 

dem er under 18 år. Nesten 46 prosent av innbyg-

gerne har innvandrerbakgrunn, fra 148 forskjelli-

ge land. Hvert år møter hun 70 nyfødte og foreldre-

ne deres. Skarve fire – seks klokketimer har helse-

søster Ude til å følge barnas psykomotoriske utvik-

ling. Og snakke med foreldrene om gledene, sinnet 

eller fortvilelsen de baler med.

Vi sitter på kontoret hennes på en barneskole 

i Groruddalen hvor hun har kontor en gang i uka. 

Solveig Ude slår seg ned i sofaen sammen med 

en flokk kosedyr. Tar en bamse i fanget og trykker 

den inntil seg. 

– Vi som driver forebyggende arbeid har sam-

funnets uriasposter. 

Stilling: Helsesøster i Alna bydel
Alder: 66
Bosted: Oslo
Aktuell med: Har meldt mer enn 250 bekymringer til barnevernet

TEKST: VIBEKE LIANE   FOTO: INGRID AAS
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EGENMELDING

Jeg har ikke bestemt 
meg for når jeg går 
av. Men jeg kommer 
til å ta meg av famili-
en, passe barnebarna, 
kanskje skrive bok. 

På hytta i Veggli. Der 
plukker jeg tyttebær 
og bader i iskalde fjell-
vann.

-
-

Min mor. Hun lær-
te oss å ta ansvar og å 
være pliktoppfyllende.

Som fersk sykepleier 
satt jeg på klysterrom-
met på sykehuset og 
røkte. Etterpå gikk jeg 
rett inn til nyopererte 
pasienter. 

At jeg gir foreldre tett 
oppfølging og veiled-
ning. DE SVAKES FORSVARER: I 30 år har helsesøster Solveig Ude hjulpet foreldre med å finne ut av oppdragerrollen.

I SITT ANSIKTS SVED
Solveig Ude vokste opp på en gård på Voss som 

nummer tre av åtte søstre. På gården hadde de  

2 000 frittgående høner, en flokk lykkelige griser 

og 20 bikuber. Faren var pinsevenn på ytterste fløy 

og fanatisk vegetarianer. Vaksiner var bannlyst. 

Sukker og søtsaker var forbudt. Lekene lagde de 

selv av høy og kongler. Selv skolesekken var hjem-

mesydd, en greie i en ufyselig grønnfarge. 

En gang stjal den godtesjuke jentungen to kro-

ner og kjøpte 40 karameller.

– Jeg husker den søte og runde smaken. De 

smeltet i munnen og var så gode.

Jentene var arbeidskraften på gården.

– Det var hardt arbeid, ja. Men vi hadde det gøy 

også. Og vi ble kreative og ble opplært til å ta et 

sterkt samfunnsengasjement. 

På skolen var en guttegjeng stadig ute etter 

Solveig. De tok bøkene ut av den hersens sekken 

og fylte den med snø. De sparket og slo. I flere år 

varte det. Læreren var blind for det som skjedde. 

Helsesøsteren så heller ikke noe. Hun dukket opp 

en gang i året med en grå folkevogn. 

– Hun stinket av eter og ga oss pirképrøvene. 

Det var alt.

Den lovpålagte BCG-vaksinen mot tuberkulo-

se nektet faren at døtrene skulle få.
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HJELPER VED LIVETS BEGYNNELSE
Den måtte hun ta da hun begynte på sykepleierut-

danningen på Røde Kors i Bergen. Da hun skulle ha 

pliktåret etter utdanningen fulgte hun etter ung-

domskjæresten Emil Jonny, som hun hadde møtt 

som 15-åring, han studerte i Trondheim. 

 Etter noen år fikk ekteparet Ude jobber i Oslo, 

og de bygde seg hus utenfor hovedstaden. Ungene 

kom på løpende bånd. I 1971 den eldste jenta, i 1976 

nummer to og i 1979 nummer tre. I 1984 kom gutt-

ungen, som ble båret på gullstol av tre stolte søstre. 

I 1982 bestemte Solveig Ude seg for å ta utdan-

ningen til helsesøster. Vaktene på sykehuset var 

vanskelig å kombinere med familielivet. 

– Det er et privilegium å jobbe med livets begyn-

nelse. 

For noen uker siden var hun i akebakken 

sammen med ett av barnebarna. Da var det et ungt 

par som vinket entusiastisk til henne. Ved siden av 

dem stod det en fornøyd liten pjokk. Dama pekte 

på magen sin.

«Nå sover han takket være din hjelp. Vi tør ende-

lig få en til.»

– Dette er min lille arena. Jeg føler at samfunnet 

har bruk for meg, sier helsesøsteren og slår ut med 

armene.

Om noen måneder går hun av med pensjon. En 

realitet hun nødig snakker om.

TIL PROBLEMETS KJERNE
Solveig Ude innkaller alle førsteklassinger til sam-

tale sammen med foreldrene. Først snakker hun 

med ungen mens foreldrene har fått beskjed om å 

tie. Hun spør ungen om hva som gjør henne glad, 

og hva som gjør henne trist og redd. Om hvordan 

foreldrene er når de er sinte. Til slutt spør hun om 

foreldrene slår henne.

Etter at ungen har gått tilbake til klasserommet 

er det foreldrenes tur. «Så bra at du har oppdratt en 

datter som er så trygg at hun forteller dette», kan 

hun si til dem. 

Enten det er vold 

eller mindre alvorlige 

ting blir de fleste for-

eldrene overrasket når 

de får høre hvordan bar-

na opplever situasjonen 

i familien. Og de er villi-

ge til å endre måten de 

oppdrar ungene på når 

de innser problemenes kjer-

ne.

Helsesøsteren går ikke av veien for å bruke seg 

selv som eksempel for at foreldrene ikke skal føle 

seg som monstre når de snakker om volden.

– Jeg forteller dem at jeg selv ga den eldste dat-

teren vår dask på baken. Det var ingen som fortalte 

oss at det var feil. Da slapper foreldrene av og vi kan 

finne ut av problemene sammen, sier firebarnsmo-

ren.

      Jeg forteller dem at jeg 
selv ga den eldste datteren 
vår dask på baken. Det var 
ingen som fortalte oss at 
det var feil. 
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I de fleste tilfellene kontakter hun 

ikke barnevernet. Men følger dem 

opp med tett veiledning. Ude vet at 

hun kan ha blitt lurt noen ganger, og 

at det er barn hun ikke har fått hjul-

pet.

– Det må jeg leve med. 

DET SORTE HULLET
Noen ganger kommer barn til konto-

ret hennes som forteller om ting som 

er så alvorlige at hun sørger for at bar-

net blir akuttplassert i barnevernet. 

Hun hun møtt barn som har blitt slått med belter 

og strømkabler, og som har blitt smelt i veggen.

– Vi har mange saker som er forstadiet av Kris-

toffer-saken. Men forhåpentlig får vi aldri en sak 

som er så alvorlig igjen, sier hun.

Solveig Ude mener barnevernet og helsesøstre-

ne er på vidt forskjellige frekvenser.

– Vi ser alle barna og familiene deres, også det 

som er normalt. Barnevernet beskjeftiger seg med 

familiene som skiller seg ut.

Ude er bekymret over at barnevernet må hen-

legge saker hvor de ikke har lovhjemmel å overta 

omsorgen og hvor foreldrene ikke vil samarbeide. 

– De har et utrolig vanskelig lovverk å forhol-

de seg til. Hvis barnet er over to år ser vi dem ikke 

før fireårskontrollen på helsestasjonen. Det er van-

skelig når barnevernet ikke ser det vi ser. Det er 

som et alvorlig sort hull hvor barnet ikke får den 

omsorgen det har krav på. 

ARVELIG KJEPPHEST
Arven etter farens kostvaner sitter i. Hennes kjepp-

hester er saft, kjeks og juice. 

– Far hadde rett i at sukker en den hvite giften. 

Følelser blir kvalt med mat.

Hun mener det er omsorgsforsømmelse når for-

eldre lar ungene utvikle alvorlig overvekt. Da Ullevål 

universitetssykehus startet «Stor og sterk» i 2007 

kastet hun seg entusiastisk med i prosjektet som 

retter seg mot alvorlig overvektige barn og unge. 

Skolen hadde 15 barn som var alvorlig overvektige. 

Hun innkalte foreldrene og barna til en samtale. 

– Vi må spørre oss hvorfor ungene blir feite. Ofte 

er det tegn på at det er mangel på et eller annet, 

mener hun.

De fleste av ungene hadde tilleggsproblemer. 

I flere av tilfellene var de så store at Ude meldte 

bekymringen sin til barnevernet, som henla sakene.

INGEN LEK: - Mange barn får 
ikke den omsorgen de har krav 
på fordi barnevernet har for få 
muligheter til å gripe inn når 
foreldrene ikke vil.

      Det er vanskelig 
når barnevernet ikke 
ser det vi ser. Det er 
som et alvorlig sort 
hull hvor barnet ikke 
får den omsorgen det 
har krav på. 
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HJERNEFØDE

«The next supermodel» gir asso-

siasjoner til altfor tynne og altfor 

vakre kvinner, men denne gangen 

er det den nordiske velferdsstats-

modellen som er supermodellen 

og har førstesiden på The Economist 

i april 2013. Tidsskriftet viser hvor-

dan en velferdsstat som vår kan 

fremme sosial mobilitet og indivi-

duell autonomi: Vi er som folk opp-

tatt av at alle skal få like mulighe-

ter til å realisere seg, og grunnlaget 

er mange og generøse nok velferds-

tjenester. Et resultat er relativt høy 

økonomisk likhet i vårt samfunn. 

Dette er nettopp hovedtema i 

boken Ulikhetens pris som kom på 

norsk i 2011, hvor de britiske sam-

funnsmedisinerne Richard Wilkin-

son og Kate Pickett på en strålen-

de måte synliggjør sammenhen-

ger mellom likhet i et samfunn og 

befolkningens livskvalitet. På alle 

mulige dimensjoner, slik som hel-

se, fedme, tenåringsgraviditet, 

vold, kriminalitet, rusmisbruk og 

mer, testes sammenhengen mel-

lom lands nivå av sosial ulikhet opp 

mot sosiale resultater. Konklusjo-

nen er at i land med store ulikheter, 

så lever folk kortere, har dårligere 

helse og er mindre lykkelige. 

I land med store likheter er det 

motsatt. Boka dokumenterer sam-

menhengene på en overbevisende 

måte, og gir meg en påminning om 

viktigheten av å heve blikket og se 

betydningen av de grunnleggende 

normer som en velferdsstat repre-

senterer. 

Vi ser tendensen i forskning på 

barnevernet i Norge, England og 

USA, hvor det trer fram et tyde-

lig barnefokus blant norske barne-

vernsarbeidere, og alle de nordis-

ke landene skårer helt i toppen på 

Unicef sine barnevelferdsmålinger. 

Det er ikke tilfeldig. 

Det er altså ikke bare fl aks som 

gjør at vi i Norge og de nordiske 

landene har høy levestandard og 

livskvalitet. Det er en modell som 

vi har utformet og foredlet, og 

som nå trer fram som et attraktivt 

alternativ til andre modeller. Det er 

det grunn til å være stolte av. 

Supermodellen Norge

Marit Skivenes har latt seg inspirere av Richard Wilkinson og 
Kate Pickett: Ulikhetens pris, Res Publicas 2011

FARLIG TRØSTEMAT 
Solveig Ude minnes samtalen med en bekymret 

far. Sammen med datteren snakket de tre om alt 

som var bra. Da jentungen hadde gått tilbake til 

klasserommet roste Ude pappaen for den fl otte 

datteren han hadde. Gråtende fortalte han om 

bekymringene for minstejenta som ble ertet av 

sine langt slankere storesøstre. Han mente grø-

ten i barnehagen hadde skylda for overvekten.

– Jeg roste datteren for hennes veltalenhet. 

Men sa at de andre ungene fra barnehagen også 

ville vært overvektige hvis det var årsaken. Jeg 

fortale at datteren hadde stor risiko for å utvikle 

diabetes 2, belastningssykdommer eller kreft. 

Kanskje andre unger ville begynne mobbingen 

hvis hun fortsatte å legge på seg.

Langsomt avdekket de jentas kosthold med 

majones og trøstemat, og de erstattet godsa-

kene med nye rutiner. Hun veiledet foreldre-

ne i hvordan de skulle fylle på med følelser og 

omsorg når de tok bort mat. 

– Du skal se høyde- og vektkurva til jenta. 

Den har gått sånn, uten at vi har snakket med 

henne om at hun er overvektig, helsesøsteren 

lager piler i lufta.

Hun mener det går et vektskille blant unge-

ne ved Akerselva.

– Jeg elsker å stå på Karl Johan og se 17. mai 

toget. Da er skille mellom øst og vest påfallende. 

UTEN EN TRÅD
Den geskjeftige helsesøsteren har møtt veg-

gen noen ganger i løpet av karrieren.  På spørs-

mål om hvordan det artet seg prater hun seg så 

langt forbi temaet at vi begge glemmer spørs-

målet, i stedet snakker hun om hvordan hun fi n-

ner krefter. 

Den aktive 66-åringen trives ikke på sofaen. 

Da oppsøker hun heller en folketom sandstrand 

i sydligere strøk og soler seg uten en tråd.

– Jeg er litt naturist.

– Kan man være litt naturist?

– Jeg vil være alene når jeg kaster klærne. Jeg 

vil ikke støte noen.

vibeke.liane@lomedia.no.

Marit Skivenes er professor ved Universitetet 
i Bergen


