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Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tidligere gitt innspill i muntlig høring (Landsgruppen av helsesøstre NSF, 18.02.14) 
og skriftlig høringssvar (Landsgruppen av helsesøstre NSF, 14.03.14). Vi viser til disse for mer utførlige kommentarer1. 
Våre kommentarer knyttes opp mot oversikten over samlede tiltak, beskrevet i kapittel 1.6. Vi kommenterer på det som 
har særlig relevans for samarbeidet mellom eleven/familien og skolehelsetjenesten, mellom skolen og 
skolehelsetjenesten, og på skolehelsetjenestens bidrag til et styrket psykososialt skolemiljø.

1.6.1 Kapittel 12 Fra menneskerettigheter til praksis
NSF har ingen innvendinger til de foreslåtte tiltakene. Vi vil særlig peke på betydningen av å spre kunnskap om og 
implementere Barnekonvensjonen innenfor utdanningssektoren. Forum for barnekonvensjonen - hvor også NSF er 
representert, vektlegger å spre kunnskap om Barnekonvensjonen, og kan være en ressurs i denne sammenhengen. 

En nasjonal handlingsplan for trygge oppvekstmiljø må omhandle også førskolealder og involvere flere fagmiljø og 
organisasjoner, slik at barn og unges oppvekstmiljø sees i en helhetlig sammenheng.

1.6.2 Kapittel 13 Arbeid med å fremme et trygt skolemiljø og forebygge krenkelser, mobbing, trakassering og 
diskriminering
Forslag knyttet til skolekultur: 
Forslagene bør omfatte alle som arbeider i skolen, ikke kun pedagogisk personale. Framfor å bygge opp nye miljø med 
spisskompetanse om krenkelser, mobbing og trakassering mener vi at eksisterende fagmiljø bør styrkes og utvikles. Vi 
er enig i at støtteordningene til organisasjoner som tilbyr kompetanseheving til skoler om trakassering bør vurderes for å 
sikre økt forutsigbarhet. Vi vil peke på at man i den sammenheng må se på kunnskapsgrunnlaget organisasjonene 
bygger på, samt vurdere mulig sårbarhet/styrker i samarbeidet mellom organisasjoner og ordinære, offentlige tilbud. 

Forslag knyttet til elevene på skolen: 
Det foreslås å styrke elevenes digitale kompetanse, og dette er viktig. Vi tror det er minst like viktig å styrke lærernes 
digitale kompetanse, ikke minst i forhold til mobbetematikk. Skolehelsetjenesten kan være en viktig medspiller i dette, 
ved å sette digital mobbing på agendaen i gruppe- og klassesammenheng. En kartlegging i regi av Landsgruppen av 
helsesøstre i 20142 tyder på at dette i liten grad er tema i møter mellom helsesøstre og elever i dag, eller i dialogen 
mellom foreldre og helsesøstre. De som ønsker å ha dette som tema, peker på behovet for mer kunnskap om nettvett 
og mobbing på sosiale medier.

Forslag knyttet til brukerorganene: 
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Vi foreslår at man ved utvikling av en kompetansepakke for elever og elevråd, også innarbeider informasjon om elevers 
rettigheter i forhold til skolehelsetjenesten, og dens lovpålagte bidrag til et godt psykososialt læringsmiljø. I et slikt arbeid 
forutsetter vi at både elevorganisasjoner, foreldreutvalg og relevante helsefaglige miljø involveres.

Forslag knyttet til bruk av programmer mot mobbing: 
Støttegrupper mot mobbing har vist seg å ha effekt3, og bør vurderes tatt i bruk. 

1.6.3 Kapittel 14 Håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen 
Det foreslås utarbeidelse av en veileder om håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering som 
bygger på kunnskap om hva som virker, og den nye aktivitetsplikten. Forslaget støttes, men vi vil understreke at en 
veileder må følges opp med informasjon om, og opplæring i de tiltak som veilederen beskriver.

1.6.4 Kapittel 15 Økt rettssikkerhet ved tydeliggjøring av kapittel 9a
Skoleeierens plikt til å sette inn tiltak for å fremme et trygt psykososialt skolemiljø for alle elever tydeliggjøres i 
opplæringslovens kapittel 9a. Her vil vi særlig peke på at skolen og skolehelsetjenesten må ha et gjensidig forpliktende 
samarbeid på alle plan. Skolehelsetjenesten har en forpliktelse om samarbeid i sin forskrift, skoleverket har ikke 
tilsvarende i sitt lovverk. Dette bør endres, og tas inn i § 9a i Opplæringslova4. Skolens ledelse bør ha en plikt til å 
involvere skolens samarbeidende instanser som elevråd, FUG, skolehelsetjeneste og PPT i utarbeidelse av planer for 
et styrket psykososialt skolemiljø. Slik vil ulike perspektiv ivaretas og man sikrer en mer helhetlig tilnærming.

1.6.5 Kapittel 16 Styrket håndheving av brudd på kapittel 9a
Landsgruppen av helsesøstre NSF har tidligere foreslått dagbøter for kommuner som bryter lov og forskrift. NSF 
opplever ikke at dagens ordning med tilsyn og påpekning av avvik medfører en sterk nok regelverksetterlevelse. 
Forslagene som her skisseres, støttes derfor.

1.6.6 Kapittel 17 Skoleeierens styring og støtte 
Den forebyggende funksjonen knyttet til flere av tiltakene understrekes. Vi vil peke på betydningen av å ha en 
helsefremmende tilnærming til denne tematikken – dvs. å ligge steget før forebygging. En helsefremmende tilnærming 
bør ligge som en basis for utvikling av langsiktige, helhetlige tiltak i skolen. Helsefremmende tiltak involverer og gir 
myndighet til de det gjelder – elever og foreldre, og bygger på ressurs- og mestringsteorier.

1.6.7 Kapittel 18 Styrket samarbeid med andre – et bedre støttesystem 
Rapporten påpeker at det er viktig med et tett samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten. Det er noen 
forutsetninger for et tett og strukturert samarbeid:

Felles lovverk med skolen, slik vi har pekt på i kommentarer til 1.6.4. Om skolehelsetjenestens plikt til samarbeid •
sies: «Helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom 0 - 20 år skal omfatte: bistand og 
undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det».5  Det bør ikke – slik det er i dag - 
være opp til hver enkelt skole om de ønsker slikt samarbeid, samarbeidet bør forankres tydeligere i felles lovverk.
Nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (som er under ferdigstillelse) kommer •
til å omhandle styrking av det overordnede, systemrettede samarbeidet med skolen, ved forankring av samarbeidet 
i skolehelsetjenestens og skolens virksomhets- og årsplaner. Dette blir etter NSFs syn en viktig føring for å styrke 
det strukturerte samarbeidet.

Djupedalsutvalget har et mål om at helsøsterbemanningen i skolehelsetjenesten skal være i henhold til veiledende 
nasjonale normer for minimusbemanning, noe NSF har jobbet for gjennom flere år. Forutsetninger for å nå dette målet 
er slik vi ser det:

Det må innhentes statistikk på bemanningen i skolehelsetjenesten på nasjonalt nivå.•
I dag rapporterer kommunen kun årsverk helsesøstre i KOSTRA, uten at det differensieres hvor i tjenesten de 
jobber.
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Normtallene for minimumsbemanning må være i tråd med dagens oppgaver. De må derfor revideres i forbindelse •
med utarbeidelsen av nye retningslinjer som pågår i Helsedirektoratet nå.
Øremerkede midler. En nylig utgitt rapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag6 viser at styrkingsmidler ikke blir •
brukt etter intensjonen om å styrke bemanningen i tjenesten. Dette er også tidligere vist gjennom andre 
kartlegginger.

Utvalget påpeker at skolehelsetjenesten er pålagt å samarbeide med fastlegen. I dag har elevene på en skole et stort 
antall ulike fastleger. Forutsetninger for et godt samarbeid er at det må gjelde begge veier. Det kan bety at det må 
opprettes incentiver for å stimulere fastlegene til slikt samarbeid. Elektronisk meldingsutveksling mellom 
skolehelsetjenesten og fastlegene må på plass. Det er gode erfaringer med slikt system mellom fastleger og 
hjemmesykepleien. Sampro – prosjektet i Tromsø7 er et annet eksempel på elektronisk samhandling, der man har tatt i 
bruk et elektronisk, webbasert system for tverrfaglig samhandling. Erfaringene fra dette prosjektet bør hentes inn. 

1.6.8 Kapittel 19 Å styrke kompetansen
Vi vil påpeke viktigheten av ikke å se skolens ansatte og ledere isolert når det er snakk om kompetansebygging på 
dette området. Alle som har en rolle i forhold til elevenes oppvekstmiljø og det psykososiale miljøet på skolen må sikres 
en felles kunnskaps- og forståelsesbase i forhold til mobbetematikk.

1.6.9 Kapittel 20 Forskning 
Vi har tidligere pekt på at det er nødvendig å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag om hva som skaper et godt psykososialt 
skolemiljø. Her må også andre miljø enn de pedagogiske trekkes inn, for å sikre en bredest og best mulig tilnærming.

1.6.10 Kapittel 21 Inkluderende skolemiljø – en ny statlig satsing
En slik satsing bør skje i et samarbeid mellom aktuelle departement og underliggende etater, for å sikre så bred 
involvering og forpliktelse som nødvendig.

Generelle kommentarer
Skolehelsetjenesten med sitt friskfokus, og det helsefremmede og forebyggende perspektiv er en nødvendig bidragsyter 
for et godt psykososialt miljø på skolen. En tilstedeværende og tilgjengelig skolehelsetjeneste kan tidlig fange opp 
trender og utviklingstrekk i barne- og ungdomsmiljøet, også i forhold til mobbing og trivsel på skolen. Dette gir 
muligheter for tidlig innsats. Skolehelsetjenesten har videre en plikt til å bidra til oversikt over barn og unges 
helsetilstand- dette inkluderer også trivsel og mobbing.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
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