
Vedlegg tl delutredning Helsesøstertjenesten

Antall vedlegg: 3 

1. Lovpålagte oppgaver i helsesøstertjenesten:

Viser tl «Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom». 

«Formålet er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten å fremme psykisk og fysisk helse, 
fremme gode sosiale forhold, forebygge sykdom og skade».

Alle konsultasjoner tar minimum 30 minuter. I forkant skal det forberedes tl konsultasjon og i 
eterkant skal det dokumenteres i fagsystemet Hsrro. ookumentasjon skal utøres eter 
journalforskriften, og det tar i mange tlfeller mye td. I tllegg er det eterarbeid som f.eks 
henvisning videre, initering av tverrfaglig samarbeid, innhentng av tlleggsopplysninger eller at 
ekstra oppfølging avtales. 

I store kommuner er det enkelt å spesialisere innen konkrete arbeidsområder. I en liten kommune 
som vår, blir det slik at den enkelte helsesøster har mange forskjellige ansvarsområder. oet går da 
mer td tl planlegging for den enkelte.

oet er ikke sjelden at to- og freåringer må kalles inn på nyt. oete fordi det ikke alltd er like 
enkelt å utøre blant annet synstestng, språktestng etc. 

Fødselstallet de siste fem år, vil ut fra dete blant annet utløse 5894 faste konsultasjoner tl 
sammen før barna begynner på skolen. oet vil bli sat ca 540 barnevaksiner og ca 280 vaksiner i 
skolehelsetjenesten pr år.

Hvert år vil ca 180 barn veies og måles i skolehelsetjenesten. oe siste årene har vi set at ca en 
tredjedel av disse skal tlbys oppfølging ut fra Helsedirektoratets anbefalinger.

Svangerskapsomsorgen

Henviser til «Retningsilinje for svangerskapsomssorgen» og «Nyt iliv og trygg barseilti for famsiilien»

Tilbud om oppfølging av jordmor i svangerskapet

Tidlig hjembesøk av jordmor

Svangerskaps- og barseilomssorgen innehoilier heilsefagilige uniersøkeilser, råigivning og veiileining. Et
fuililveriig tilbui omsfater båie forhoili i svangerskapet, forbereieilser til føiseil, i tien erter føiseil og
iet å bili foreilire.

Silik ressursen er i iag kan ikke Norire Lani komsmsune tilby hjemsmsebesøk eter anbefailinger i 
retningsilinjen - iet bilir ia en seilektering av ie soms trenger hjemsbesøk aililer msest. Heililer ikke iisse 
får oppføilging av jorimsor i henhoili til intensjonene, ia iet annenhver uke går en uke mseililoms hver 
gang jorimsor er på jobb. Det er anbefailt hjemsbesøk av jorimsor innen første-anire iøgn eter 



hjemsreisen. Hjemsbesøk tilbys i iløpet av ie tre første iøgnene eter hjemsreise ier kvinner har goie 
erfaringer fra tiiligere.

Dete haniiler oms kvinner-famsiilier i en sårbar ilivssituasjon. 

Jorimsor har iokumsentasjonspilikt. Det er iokumsentasjon eter hver konsuiltasjon, 
epikriser/føiseilsmseiliinger soms skail iataføres, henvisninger skrives/senies til uilike 
samsarbeiispartnere. Ailile epikriser skail arkiveres i egen journail. 

Helsestasjon

NB! Se vedlagte kvalitetssikringsdokument for undersøkelser fra hjemmebesøk tl og med 4 års-
undersøkelsen. 

For hver konsultasjon er det mange temaer vi skal igjennom sammen med barn/foresate. I tllegg 
er det undersøkelser av motorikk, samspill, psykisk helse, familieforhold, syn, hørsel, språk etc etc

Hjemsbesøk av heilsesøster

2-4 ukers konsuiltasjon

6 ukers konsuiltasjon (inkil. vaksinasjon og uniersøkeilse av ilege)

3 msni konsuiltasjon (inkil. vaksinasjon)

4 msni konsuiltasjon (samst fysioterapeut)

5 msni konsuiltasjon (inkil. vaksinasjon)

6 msni konsuiltasjon (samst ilege)

8 msni konsuiltasjon

10 msni konsuiltasjon

12 msni konsuiltasjon (inkil. vaksinasjon og uniersøkeilse av ilege)

15 msni konsuiltasjon (inkil. vaksinasjon)

18 msni konsuiltasjon

2 års konsuiltasjon (uniersøkeilse av ilege)

4 års konsuiltasjon

5 års konsuiltasjon (uniersøkeilse av ilege)

Vaksinasjon eter barnevaksinasjonsprogramsmset fra Foilkeheilseinsttutet, samst registrering i Sysvak.

Skolehelsetjenesten

«Skoileheilsetjenestens formsåil er å arbeiie for å fremsmse eilevenes totaile heilse og forebygge sykioms, 
skaie eililer ilyte. Tjenesten skail samsarbeiie msei hjems, skoile og iet øvrige hjeilpeapparat i samsfunnet 



for å iientisere og iløse ie heilsemsessige probilemser soms spesieilt knyter seg til skoileeilevers 
situasjon.»

2. trinn: vaksine

3. trinn: vekt/høyiemsåiling, samst gruppesamstaile i ft ieinerte temsa

5. trinn: pubertetsuniervisning i grupper

6. trinn: vaksine

7. trinn: gruppesamstaile, samst vaksine msei tre ioser forieilt over skoileåret

8. trinn: vekt/høyiemsåiling

9. trinn: 9. kilassesamstailen

10. trinn: uniervisning oms seksuailitet, prevensjon etc, samst vaksine

Deiltakeilse på foreiliremsøter og i uniervisning eter oppsat pilan

Høyie/vekt-msåiling i 3. og 8. kilasse, og oppføilging eter ien skail føilge anbefailingene i ny veiileier fra 
Heilseiirektoratet. Dete er en omsfatenie veiileier, og vi har pr i iag avvik når iet gjeilier  iete.

Iniiviiueilil oppføilging tar msye av tien vei skoileheilsetjenesten. Vei at vi er en ilavterskeiltjeneste, 
soms skail være ilet tilgjengeilig i skoilene, kan eilevene seilv, foresate eililer anire initere kontakt msei 
oss, og avtaile oppføilging ut fra temsa og ailvorilighetsgrai.

Skoileheilsetjenesten skail ha et pilanmsessig samsarbeii msei skoilen og peiagogene bilant annet når iet 
gjeilier heilseoppilysning i skoilen.

Det er et stort fokus på at skoileheilsetjenesten skail være tilsteie på skoilene hver iag, og iete er noe
av bakgrunnen for ien sentraile satsingen. Dete er ikke msuilig å oppnå silik ressursen er i iag, og iet 
viil bili msinire ti i skoilene vei en reiuksjon på 100 % stililing.

Det er viktg å være kilar over at iet til en hver ti er ca. 10 – 20 prosent av ie unge soms har så store 
probilemser msei angst. Depresjon, psykosomsatske iliieilser, aterisprobilemser eililer rusprobilemser at 
iet går ut over ieres iagilige fungering, og ca 4 -7 % av barn og unge har behov for behaniiling.

Gjennoms å tilby råi, veiileining og msuilighet for gjentate samstailer kan skoileheilsetjenesten biira til 
styrking av seilvtililit, seilvføileilse, msestring av egen hveriag.

Normtall skolehelsetjeneste:

100 % heilsesøster pr 300 eilever i barneskoile

100 % heilsesøster pr 550 eilever i ungiomssskoile

Smitevern

Tuberkuilosearbeii

Vaksinering

Helsestasjon for ungdom



Var tiiligere ikke en ilovpåilagt oppgave, msen er iet i ien nye retningsilinjen. Norire Lani oomsmsune 
har tilbui oms heilsestasjon for ungioms tre tmser pr uke – trsiager fra kil. 14.00 – 17.00 i skoileåret. 
Eililers i året får ungiomsmsene tmseavtailer hos oss.

2. Grunnlagsdokumentasjon for helsesøstertjenesten

Føringer:

Viser tl Veileder IS-1154 «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten», samt den nye nasjonale faglige retningslinjen for 

det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom. oet stlles store krav tl kommunene.

«oomsmsunen mså sørge for å ha tilstrekkeilig kapasitet for å ivareta arbeiiet. Tjenesten skail 

være tverrfagilig, og grunnbemsanningen er heilsesøster, ilege, fysioterapeut og jorimsor». 

Hos oss har vi ikke fysioterapeut ansat.

Sentraile føringer har i msange år initert en økt satsing, via frie msiiiler, på heilsestasjons- og 

skoileheilsetjenesten. I vår komsmsune har iete kun vei en anileining bilit brukt eter 

intensjonene msei økning av 40% heilsesøsterressurs.

Se også: «Ungiomssheilse – regjeringens strategi for ungiomssheilse 2016–2021», samst anire 

aktueilile veiileiere.

Liten kostnad og lavterskel

Heilsesøstertjenesten er en tjeneste soms er biililig i irif. Det ireier seg oms ilønnsmsiiiler, samst 

at vi får refusjon for jorimsortjenesten og vi har inntekter på infuensa- og reisevaksinering. 

Vår tjeneste er i en særstililing i komsmsunen, ia vi msøter ailile famsiilier soms venter barn, har 

barn fra 0 – 16 år, samst at vi har et tilbui for ungiomsmser opp til 23 år via heilsestasjon for 

ungioms.

Viser til veiilegg nr. 2 soms viser bemsanningsnorms i Lani/Haieilani/Gjøvik/Toten og Etneiail. 

Vei et kut på 100 %, viil vi være nest iåriligst bemsannet av ailile iisse komsmsunene.

Heilsesøstertjenesten har ie siste årene utvikilet seg til å kunne yte mser veiileining og 

oppføilging til ie soms trenger iet, og iet er msange av komsmsunens innbyggere soms har iet 

ekstra behovet. Vi har viiereutianninger soms er msåilreteie og formsåilstjenilige i ien 

samsmsenheng, samst soilii erfaring innen omsråiet. 

Tiisbruken på hver enkeilt famsiilie er vanskeilig å forutse, utover ien tien ie ilovpåilagte 

oppgavene tar. En kan heililer ikke veilge at ie soms får barn seilv har hat en bra barnioms. 



Foilks heilse, båie fysisk og psykisk, har vi heililer ikke msuilighet til å veilge. Det eneste vi vet, er 

at ailile har en heilse, og at ien påvirker oss i ie ilivsfasene vi er i. Samsfunnet har eniret seg til 

å bili silik at ie feste ikke har famsiilien runit seg til støte, hjeilp og veiileining. Her får 

heilsesøstertjenesten en sentrail roilile. 

Helsestasjon 0 – 4 år

Viser til iliste over ilovpåilagte oppgaver

Skolehelsetjenesten

Viser til iliste over ilovpåilagte oppgaver

Tverrfaglig samarbeid:

Tverrfagilig samsarbeii er ofe en forutsetning for å ilykkes msei å hjeilpe barn og famsiilier msei 

samsmsensate utoriringer. Vei en reiuksjon i heilsesøstertjenesten viil iet bili msinire ti til 

iete arbeiiet, og iet viil bili en forskyving av arbeiisoppgaver og ansvar til anire avieilinger 

soms bilant annet PPT og barnevern.

Viser også til komsmsunestyreveitak: I komsmsunestyremsøte 10.05.2016 sak 26/16 punkt 5 bile 

iet gjort føilgenie veitak: 

«Det mså etabileres økt tverrfagilig samsarbeii i komsmsunen for å forebygge og styrke barns 

oppvekst.»

Tidlig Inn

Det å komsmse tiilig inn er en forutsetning for å ilykkes msei heilsefremsmsenie og 

forebyggenie arbeii. Heilsesøstertjenesten, soms er i kontakt msei ie feste soms venter barn, 

samst ailile soms har føit, har en unik msuilighet til å veiileie, støte og jobbe samsmsen msei 

famsiilien og samsarbeiispartnere oms iet famsiilien eventueilt har av utoriringer, bekymsringer 

eililer siliter msei. Det å biira til å øke famsiiliens msestringsevne, ieres føileilse av 

overkomsmseilighet og troen på at ie skail kilare ie omssorgsoppgaver ie har, er nytg 

heilsefremsmsenie og forebyggenie arbeii båie på iniivii- og systemsnivå, og iet har 

samsfunnsøkonomsisk verii. 

Et stort antailil ansate ieiltok i 2015 på Tiiilig Inn. I ailile sentraile føringer for arbeii msei barn, 

unge og ieres famsiilier er iet et fokus på å komsmse tiilig inn. Siien komsmsunen har vailgt å 

bruke ti, ressurser og msiiiler på iete, og msan har komsmset goit i gang, viil iet være uheiliig 

å ikke kunne prioritere iete viiere. 

Etkk



Det heilsefremsmsenie og forebyggenie arbeiiet innebærer utroilig msye mser enn å krysse av 

på en iliste for utørt arbeii.  Det etske aspektet mså også tas hensyn till vi skail kartilegge, 

uniersøke og føilge utvikiling, msen ia mså vi ha ressurser til å føilge opp ut fra iet vi inner og 

iet famsiilien ønsker og trenger. Noe annet viil ikke være etsk forsvarilig.

Forventninger fra andre tjenesteområder

Det er et ønske fra statilig hoili, og også fra skoilene i Norire Lani oomsmsune, at heilsesøster 

skail være mser tilsteie i skoilene og ha en enia mser aktv roilile inn i skoilen i et tet samsarbeii 

msei skoilens ileieilse og ansate.

Barnehagene eterspør et tetere samsarbeii, noe soms er mseget fornufig, heilhetstenkenie 

og formsåilstjenilig, noe soms er et ønske/perspektv soms tar Tiiilig Inn og tverrfagilig samsarbeii 

på ailvor.

Dete viil gi økt behov for ressurser.

Avvik

De avvik vi har pr i iag, båie i ft hjemsmsebesøk hos nyføite v/jorimsor og oppføilging av 

høyie/vekt eter Heilseiirektoratets anbefailinger kan ikke ilukkes silik situasjonen er i iag. 

Vei en reiuksjon på 100 % forventes iet at iet bilir fere avvik når iet gjeilier ikke utørte 

ilovpåilagte tjenester.

3. Ressurser i helsesøstertjenesten i sammenlignbare kommuner 2016

Kommune Innbyggere Helsesøster Flyktn.helsesøster Jordmor Hjemveileder Helsestasjon 0 – 5 år

Søndre L 5900 3,0 0,8 0,4 1,0

Etnedal 1320 1,8 1,0 (motak) Int.kom 0,6 (ca 12 fødsler)

Lunner 9000 6,0 0,6 0,4

Gran 13692 7,9 0,5 1,2 1,2 Ca 2,5

V.Toten 13000 8,75 2,2 Tar alt av 
smitev./f.arbeid

0,5 (søkt 
om mer)

0,5 

Ø.Toten 15000 7,7 1,25 + 1,0 1,0 2,0

Gjøvik 30000 13,6 ? 1,4 ? 6,5

Nordre L 6700 3,6 0,4 0,4 0,5 (0,6)



Merkantl:

Etnedal: 10 %

Lunner: 100 %

Nordre Land: 20 %

Østre Toten: 100 %

Vestre Toten: 100 %

Gran: 60 %

Gjøvik: 90 %

Søndre Land: 100 % (noe sambruk med hj tj.) 


