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Norsk Sykepleierforbund (NSF) er svært tilfreds med at forslag til faglig retningslinje nå er utarbeidet – en retningslinje vi 
har etterspurt i en årrekke. NSF har vært representert i arbeidsgruppen for retningslinjen, og på referansegruppemøter. 
Hovedinntrykket er at retningslinjen tydeliggjør viktige tema for å oppnå enda bedre kvalitet på tjenesten. Retningslinjen 
fremstår i hovedsak grundig og gjennomarbeidet. Anbefalingene er konkrete og virker gjennomførbare og nyttige i 
praksis. 

Høringen har vært til vurdering blant våre aktuelle faggrupper og i fag- og helsepolitisk avdeling, og innspill er mottatt fra 
Landsgruppen av helsesøstre og Jordmorforbundet NSF. Våre innspill er delvis svært detaljerte, men vi tenker det vil 
være nyttige tilbakemeldinger fra praksisfeltet i den videre revisjonen av retningslinjen. Strukturen på malen for 
høringssvar har gjort høringsarbeidet ekstra krevende. Samme tema omtales flere steder, men på ulike nivå. Vi velger å 
gi noen overordnete kommentarer innledningsvis for en mer logisk rekkefølge på innspillene.

Vi ønsker også å be om et møte med leder av arbeidsgruppen og aktuell saksbehandler i direktoratet for en dialog rundt 
de enkelte konsultasjonene. Det tenker vi kan bidra til å avklare og utdype noen detaljer rundt valgene som er gjort, og 
til økt legitimitet og bedre implementering blant de gruppene vi representerer; helsesøstre og jordmødre.

Generelle kommentarer
Vi mener det ville vært naturlig og hensiktsmessig om ny forskrift for tjenesten kom i forkant av en faglig retningslinje. 
Det ville vært i tråd med anbefalingene fra helsedirektoratet, beskrevet i Utviklingsstrategien1, og kunne bidratt til en 
tydeligere status for retningslinjen.

NSF er fornøyd med at man har flere fellesdeler som omhandler overordnete tema for alle deler av tjenesten. Fellesdel 
4 Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet, mener vi bør omhandle opplysningsplikt/avvergelsesplikt også til andre 
etater, som eks. politi. Se utdypende kommentarer til dette i tilbakemeldingsskjemaet.
Skal retningslinjen fungere som et praktisk arbeidsverktøy, bør det legges lenker til andre retningslinjer/veiledere som 
omtales og utdyper føringene for tjenesten. Vi har også et ønske om at det utarbeides en elektronisk håndbok som kan 
oppdateres kontinuerlig. Denne må omtale de forholdene som blir for omfattende til å høre inn under en retningslinje, 
men som har den informasjonen praksisfeltet faktisk trenger for å utvikle enda bedre tjenester. Det omfatter både 
faglige,  juridiske og administrative spørsmål og praktiske prosedyrer. En slik håndbok bør etter vårt syn utarbeides av 
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2 Referansegruppemøte 23.03.15

fagfolk med forankring i tjenesten i tett samarbeid med direktoratet, ikke av ulike eksterne fagmiljø. Helsedirektoratets 
rolle i nasjonal styring av tjenesten kan slik tydeliggjøres.

Om brukermedvirkning
Vi er spørrende til om brukerperspektivet har fått nok oppmerksomhet og vekt. Vi ser ikke at det er konkret ivaretatt i 
konsultasjonsoversikten/kortprogrammet, i kolonnen under «Foreldreveiledning/helseopplysning.»  Vi foreslår et 
tilleggsspørsmål til foreldre i oppstart av hver konsultasjon som klargjør deres behov for helseopplysning. For eksempel: 
Er det noe du som forelder ønsker å ta opp? 

Om samarbeid
Det legges stort ansvar på tjenesten for å utvikle gode tilbud. Dette er den eneste primærtjenesten som har en 
helsefremmende og forebyggende formålsparagraf, samtidig som man skal fange opp brukere med problemer, gi et 
universelt tilbud og henvise videre ved behov. Det forventes at man skal jobbe parallelt etter henvisning av bruker til 
samarbeidspartner. Et slikt samarbeid med andre er svært nyttig, men krever mer ressurser enn tjenesten har i dag. 

Det kan stilles spørsmål ved om tjenesten pålegges et uforholdsmessig stort ansvar for samarbeid med andre, så lenge 
dette ansvaret er så ensidig regulert. Vi er klar over at det ikke inngår i dette retningslinjearbeidets mandat, men 
Helsedirektoratet bør følge opp at samarbeidende instanser pålegges et gjensidig samarbeidsansvar. Det kan også 
være nyttig å linke til beskrivelse av samarbeidsansvar nedfelt i lovverk og retningslinjer for samarbeidspartnere for å gi 
en helhetlig oversikt. Gjensidig nedfelte forpliktelser opplever vi har noe å si for utvikling av god praksis og for 
samarbeidet tjenestene imellom.

Det stilles krav til formalisert samarbeid med en rekke tjenester og etater, men samarbeid med jordmortjenesten 
omtales ikke spesifikt. Vi tolker det dithen at Helsedirektoratet i likhet med NSF forutsetter at jordmortjenesten er en del 
av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Da må dette avspeiles i programoppsettet. Nye felles retningslinjer for 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen må legge tydelige føringer for samarbeid mellom jordmor, fastlege og 
helsesøster. Kommunenes sørge- for- og finansieringsansvar må forenes på en slik måte at kompetansen og tjenestene 
i best mulig grad blir i stand til å møte befolkningens behov for tjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Svangerskaps- og barselomsorgen er en sentral del av dette, og et område der helsesøster og jordmor utfyller 
hverandre og kan bidra til bedre helsefremmende løp for barn, unge og familier. Da må jordmortjenesten tydeliggjøres 
som en sentral del av fremtidens helsestasjon. Barselomsorg flyttet fra sykehus til hjemmet forutsetter et styrket jordmor- 
og helsesøstertilbud som ivaretar familien og deres nyfødte barn i tiden rett etter fødsel. Jordmor og helsesøsters rolle 
innen prevensjonsveiledning for alle kvinner er styrket gjennom utvidet rekvireringsrett for prevensjon fra januar 2016. 
Denne utvidelsen styrker helsestasjonens mulighet for å gi familien sammenhengende oppfølging fra svangerskapet og 
videre.

Begrepet kommunepsykolog benyttes gjennomgående, noe vi vil anta er en inkurie. I forbindelse med arbeidet med 
rapport om psykologers rolle i kommunalt folkehelsearbeid uttalte helsedirektoratet2 tydelig at kommunepsykolog er et 
begrep man ikke ønsker benyttet da det skaper inntrykk av en annen funksjon enn det som faktisk er tenkt.

Om elektronisk samhandling
Anbefalingene mangler eget kapittel om EPJ og elektronisk meldingsutveksling. En forutsetning for bedre styring og 
ledelse er at myndighetene tilrettelegger for elektronisk samhandling mellom aktuelle aktører som helsestasjon -og 
skolehelsetjenesten samhandler med. Aktuelle samarbeidsparter er særlig fødeavdeling, barneavdelinger på 
sykehusene og fastlegene. For at det skal tilrettelegges for elektronisk meldingsutveksling, må øverste myndighet via 
NUIT velge å prioritere utvikling og igangsetting av elektronisk meldingsutveksling for helsestasjon -og 
skolehelsetjenesten. Høyeste prioritering fra myndighetene tydeliggjør kravet til leverandørene av EPJ om å utvikle 
disse i henhold til nasjonal standard og følge Helsedirektoratets krav til tjenestebasert adressering og indikatorer ved 
elektronisk samhandling; HIS 1153:2015.  En prioritet på 4 som er realiteten pr februar 2016, bidrar til at leverandører 
av EPJ til helsestasjon -og skolehelsetjenesten ikke prioriterer tjenestens behov for elektronisk meldingsutveksling. 
Et eksempel er manglende elektronisk utveksling av fødselsmelding mellom fødeavdeling og helsestasjon.  
Kommunene har ikke mulighet til å oppfylle kravet i retningslinjen om hjembesøk av helsesøster  innen 7-10 dager eller 
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hjembesøk av jordmor innen tre dager etter hjemreise (jfr. Retningslinje for barselomsorgen), basert på dagens 
informasjonsoverføring . 

Konklusjonen er at helsestasjon -og skolehelsetjenesten ikke har mulighet for å følge anbefalte handlingsvalg uten at 
myndighetene gir utvikling og igangsetting av elektronisk meldingsutveksling for helsestasjon -og skolehelsetjenesten 1. 
prioritet. 

Om ressurser og økonomi
Anbefalingene er tydelige, samtidig oppleves de krevende i forhold til ressursene tjenesten besitter i dag. Vi savner at 
retningslinjen anbefaler tidsbruk på den enkelte konsultasjon. Det vil gi bedre styringsmuligheter i forhold til ressurser. 
Særlig ser vi at samarbeid med andre yrkesgrupper er krevende. Helsesøster er en viktig samarbeidspartner i 
oppfølging av barn og unge. Vi erfarer at ekstrakonsultasjoner årlig er på mer enn 25 % av total antall konsultasjoner. 
Utstrakt møtevirksomhet med samarbeidsparter, faglige møter, oppsøkende virksomhet, bruk av tolk krever ekstra tid. 
Dette sett opp imot at det kontinuerlig fødes nye barn som skal følge vanlig program.

Vi ønsker en utdypning i hva det ligger i anbefalingen om at helsesøstre skal gi oppfølging til barn. Tidsbruk og forventet 
antall konsultasjoner kan utredes mer. Hva innebærer et samarbeid? Vi erfarer at spesialisthelsetjenesten og 
samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten, for eksempel barnevernstjenesten, forventer tett oppfølging av helsesøster 
etter at undersøkelsessak er startet samt etter avslutning av sak. Noen grenseoppganger bør beskrives.

Individuell oppfølging går ofte på bekostning av det helsefremmende arbeidet for større grupper på helsestasjonen. Vi 
ønsker å dreie virksomheten mot økt veiledning og helseopplysning i grupper som anbefalt i pkt. 5.1.6. Jfr. «Tjenesten 
er sentral i det kommunale folkehelsearbeidet og er den eneste primærhelsetjenesten som har en helsefremmende og 
forebyggende formålsparagraf».

Våre brukere kommer i dag fra alle verdensdeler og helsesøster skal formidle informasjon som blir forstått også av dem. 
Det er utfordrende å formidle helseopplysning som i utgangspunktet er tilpasset norske forhold til brukere fra andre 
deler av verden med en annen forforståelse og kultur bakgrunn,  jfr. kapittel 2.3. Barselgrupper er et eksempel hvor 
målet om likeverdige tilbud utfordres. Alle foreldre kan inviteres inn i barselgruppe, men det er vanskelig å 
undervise/veilede på et språk som alle forstår. Derfor tilbys fremmedspråklige i dag som regel kun individuell 
barselsamtale.  Retningslinjen tar lite høyde for at tjenesten i økende grad har flerkulturelle brukere med en kulturell og 
språklig bakgrunn som stiller store krav til ressurser – både kompetanse og tid. Foreldre som i begrenset grad eller ikke 
i det hele tatt behersker norsk stiller krav til tilgjengelige, kvalifiserte tolketjenester, til ekstra tid i hver konsultasjon og 
gjerne flere konsultasjoner. De møter også i mindre grad til gruppekonsultasjoner pga. språkvansker og redusert 
utbytte. Dette er etter hvert en normalsituasjon som ikke bør kamufleres gjennom ekstrakonsultasjoner eller egne 
prosjekt for å imøtekomme dette behovet. Mange familier integreres godt i det ordinære programmet, men det vil alltid 
være en stor andel som vil ha behov for langt mer. Retningslinjen bør i større grad omtale og gi anbefalinger for denne 
type arbeid.

En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen som også virker 
forebyggende og helsefremmende. Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene. NSF mener 
at det i oppfølgingen av retningslinjearbeidet må sees på hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem 
legger ikke til rette for nødvendig utvikling. Tidlig livsstilsamtale under graviditeten er et viktig helsefremmende og 
forebyggende tiltak for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn, og gir helsegevinst både på kort og lang sikt. Mors 
levevaner i svangerskapet har stor betydning for barnets helse, og mange er motiverte for å endre levevaner når de blir 
gravide. Kartlegging av hjemmesituasjon, avdekking av vold, bruk av alkohol, røyk/snus og andre rusmidler, 
medisinbruk, kosthold, helse og fysisk aktivitet er aktuelle temaer i en slik samtale. Disse tiltakene fordrer at jordmødre 
har tid nok til å utføre oppgavene på forsvarlig vis. 

Retningslinjen er i stor grad tilpasset forholdene i store/mellomstore kommuner. I små kommuner som vi enda har flest 
av, vil det eksempelvis være for få årlige fødsler til at man kan tilby grupper som anbefalt. Selv med evt. 
kommunesammenslåinger vil geografi og avstander gjøre dette vanskelig/umulig å gjennomføre mange steder.
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4 Trygg, tydelig og tilgjengelig – Rapport om helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Landsgruppen av helsesøstre NSF, 2015

Det sies (side 7) at det er gjennomført økonomiske beregninger der anbefalinger som kan medføre ekstra innsats 
tydeliggjøres. Vi savner en nærmere beskrivelse av dette. Som kjent er tjenesten svært presset på ressurser, og 
økonomiske forhold er av vesentlig betydning skal nye tiltak og retningslinjens anbefalinger kunne gjennomføres.

Om kunnskapsutvikling og kvalitet
Underkapittelet Kunnskapsgrunnlag og retningslinjemetodikk  fremstår ufullstendig i høringsutkastet. Vi er i 
utgangspunktet enige i at det skal stilles strenge krav til kunnskapsgrunnlag, men mener det allikevel er nødvendig å 
stille noen spørsmål ved konsekvensene av grade-systemet. Ut fra erfaring og tidligere kunnskapsoppsummeringer for 
denne tjenesten, vet vi at konklusjonen på svært mange søk vil bli at det ikke finnes solid nok kunnskap til å lande på 
entydige anbefalinger. Samtidig vet vi at det finnes forskning og kunnskap, og ikke minst brukererfaringer (fra både 
ansatte i tjenesten og fra barn, unge og foreldre) som kan være nyttig i en vurdering av valgte anbefalinger. De vil 
imidlertid ikke passere de strenge kriteriene man benytter. Dette er en kjent problematikk som både NSF og andre3 er 
opptatt av. Det gir utslag i form av at foreldreveiledningsprogram som ICDP/ Foreldreveiledningsprogrammet, som 
Bufdir i tett samarbeid med Hdir har brukt store ressurser på å implementere i tjenesten, ikke slipper gjennom grade-
nåløyet. Det medfører også at tjenesten fortsatt må gjøre vurderingen av hvilke program/metoder som skal benyttes. I 
forslaget vises det til at man må gå inn i Rambølls rapport, finne oversikt over graderingen og ut fra dette vurdere og 
velge. Dette mener vi er en stor svakhet i retningslinjen. Om noen skal kunne gjøre en slik vurdering for praksisfeltet, 
må det nettopp være helsedirektoratet i forbindelse med denne type retningslinjearbeid. Hvis ikke vil forskjellen på 
kvaliteten i det som tilbys bli for stor, og likeverdigheten i tilbudet utfordres. Selv om man har landet på noen 
konsensusanbefalinger, kan det også se ut som blant annet den erfaringsbaserte kunnskapen er tillagt for liten vekt.

Vi savner en tydeligere og grundigere omtale av forskning og metodeutvikling. Avsnittet Økt satsing på forskning og 
metodeutvikling er svært kortfattet og lite konkret. Etablering av et utviklingssenter/forskningsmiljø – slik Hdir anbefalte i 
Utviklingsstrategien – er ikke nevnt. Dette er et tiltak som NSF og praksisfeltet4 i mange sammenhenger har pekt på. I 
dag utnyttes ikke det potensialet som ligger i en samordnet fagutvikling og kunnskapsdeling i tjenesten. Skal man lykkes 
med implementering og kontinuerlig oppdatering av denne og kommende faglige retningslinjer, utviklingsarbeid og et 
solid kunnskapsgrunnlag for tjenesten er etablering av et utviklingssenter en suksessfaktor.

Forsvarlighetskravet innebærer at familien/barnet får rett hjelp til rett tid. Det hender at konsultasjoner blir utsatt på 
grunn av kapasiteten på helsestasjonen. Slik det er i dag blir det opp til hver helsestasjon å vurdere når det skal meldes 
avvik på konsultasjon som ikke ble utført på riktig tidspunkt. Avvik kan gi et bilde av ressurssituasjonen på 
helsestasjonen. Det kunne av denne grunn vært ønskelig at avvikshåndteringen ble gjennomført likt i alle kommuner og 
at det ble skissert rutiner for dette i dokumentet.

Mye av teksten i anbefalingen handler om likeverdige tjenester. Her kan det med fordel også understrekes at denne 
likeverdigheten sikres ved at kommunen følger nasjonale retningslinjer.

Om tema i konsultasjonene
Det foreslås en lang rekke tema som skal belyses i hver konsultasjon. Det vanlige er at helsesøster har en halv time til 
rådighet: Da skal hun veie og måle barnet, undersøke motorikk, gi vaksiner, informere om de 9-16 punktene som står i 
veileder (søvn, samspill, barnehageplass,  amming ,søvn, osv.), gi ny time og det viktigste av alt, være tilstede for det 
foreldre og barn ønsker å snakke om. Svært mange påpeker at slik forslaget fremstår, gir det lite tid til hvert tema, tema 
vil bli overfladisk behandlet og foreldre oversvømmes av informasjon med det resultat at lite og ingen ting huskes. Alle 
konsultasjoner bør ta utgangspunkt i det foreldrene er opptatt av og har behov for å drøfte. Dette mener vi bør føyes til i 
kolonnen foreldreveiledning/ helseopplysning for å synliggjøre betydningen. Et annet forslag er å velge ut ett hovedtema 
for hver konsultasjon, i tillegg til at basistema som amming, ernæring, samspill, bevegelsesutvikling, regulering/søvn tas 
opp på hver konsultasjon. I oversikten kan det da stå «basistema» i stedet for en opplisting av alle undertema, mens en 
nærmere omtale av hva som ligger i basistema gis i tekstdelen.
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Vi stiller spørsmålstegn ved at alkohol/rus er viet så vidt lite oppmerksomhet, mens tobakksbruk er tema i de fleste 
konsultasjonene. Mens tobakksbruken går ned, er alkoholbruken økende blant voksne. Barn er særlig sårbare for 
voksnes alkoholbruk. Disse forholdene tilsier økt oppmerksomhet på alkovett, bruk av alkohol i samvær med barn og på 
amming og alkohol.

Et annet temaområde vi savner er digital hverdag/nettvett, både opp mot foreldres bruk av digitale medier og 
betydningen for samspill og relasjonsbygging, og barnas bruk av digitale verktøy. Dette er et tema som i liten grad 
belyses av helsesøstre, og som foreldre har få forventninger om at blir tatt opp5. Samtidig erfarer man på 
helsestasjonen at  temaet nærmest tvinger seg fram, fordi digitale verktøy tar så stor plass i hverdagen og ofte fungerer 
som «samspillstyver». Det gjør det naturlig at det også vies plass i en fremtidsrettet retningslinje.

Om struktur og språk
Generelt opplever vi at det blir mange tekstlige gjentagelser, eks. i innledningen i hvert kapittel og begrunnelsen for 
anbefalingen. Det blir mer vekt på hvorfor enn hvordan, og vi kunne ønsket oss noe mer utdypende beskrivelser av 
hvordan anbefalte tiltak kan følges opp. 

Tidvis er språket noe upresist slik at innhold kan mistolkes. Vi anbefaler at begrepene bør og kan (ikke bare skal og 
må), og også retningslinjens juridiske status utdypes ytterligere, jfr. side 6.

Det kunne med fordel vært flere eksempler i retningslinjen. Eksempler som belyser både faglige, juridiske og 
administrative spørsmål, og forhold der det er særlig risiko for svikt.

Vi kommenterer ikke språklige feil, bortsett fra at vi vil gjøre oppmerksom på en mulig feil på side 6 Individuell tilpasning, 
første avsnitt, siste setning: Helsepersonelloven er overordnet retningslinje hvis det oppstår konflikt i en konkret 
situasjon. Her vil vi anta at det skal være retningslinjen i bestemt form for å få korrekt meningsinnhold.

1.Landsomfattende tilsyn med helsestasjon 0- 6 år fra 2013 viste mangler i blant annet planlegging og styring av 
tjenesten. Et viktig område i retningslinjen er derfor ledelse og styring.
a)Vil innholdet i retningslinjen bidra til bedre planlegging og styring av tjenestene?
Ja, vi mener at retningslinjen tydeliggjør og forsterker betydningen av god planlegging, styring og ledelse. Det er positivt 
at kravene til ledelse og ledelsen uttrykkes så klart som det gjøres i forslaget. Det er et oversiktlig dokument som gjør 
det til et godt arbeidsredskap, særlig for tjenesteledere og ansatte i tjenesten. 

En forutsetning er at den øverste ledelse i kommunen er godt kjent med retningslinjen og at den reelt er forankret på 
toppnivå i kommunen slik at virksomheten også får sikret ressurser til utøvelse i tråd med lovverk og retningslinjer. For 
kommunens/bydelens øverste ledelse/politikere kan det være behov for en kortversjon av retningslinjen.

b)Er det andre områder innenfor dette tema som bør omtales?
Med bakgrunn i kommentarer til pkt. 1a) hadde vi ønsket en tydeliggjøring og forsterking av det som omtales på side 5, 
under Oppdrag og mandat: «Dersom en velger en praksis som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige 
retningslinjer, skal det dokumenteres (jf. Pasientjournalforskriften § 8 bokstav h). En bør da være forberedt på å 
begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller ved tilsyn».  Dette bør klart fremgå i fellesdelen om ledelse. Vi mener 
også at begrunnelse for å avvike fra retningslinjer må fremgå i kommunale planer for tjenesten. Det vil bidra til å 
bevisstgjøre og forplikte både ansatte, ledere, administrasjon og politikere i større grad. En enda tydeligere omtale av 
ROS-analyser, med lenke til en enkel modell,  ønskes.

Vi viser også til innledende kommentarer og kommentarer under Om elektronisk samhandling.
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6 Perceptions of public health nursing practice, on borders and boundaries, visibility and voice. Anne Clancy, Doctoral thesis, NHV, 2010

2.Det anbefales at barn i aldersgruppen 0-5 år får tilbud om 14 konsultasjoner, inklusiv hjemmebesøk til nyfødte. Dette 
er samme antall som ligger i gjeldende veileder. Retningslinjen beskriver hva innholdet i konsultasjonene skal være.
a. Ivaretar anbefalingene de områdene som utgjør kjerneinnholdet i helsestasjonstjenesten?
Antall konsultasjoner støttes. I all hovedsak synes kjerneinnholdet å være ivaretatt. Innspillene går mest på omfanget og 
fordelingen av tema i konsultasjonene, samt at noen tema etterspørres. Vi viser forøvrig til kommentarer til de enkelte 
konsultasjonene/temaene.

Vi synes det er underlig at helsesøsters ansvar og oppgaver nærmest er usynliggjort i konsultasjonsoversikten, all den 
tid det er helsesøster som står for det meste av innholdet i konsultasjonene og for kontinuiteten i oppfølgingen av hvert 
enkelt barn og familie. Det er mulig det forutsettes at når legens oppgaver og ansvar er nevnt, er «resten» helsesøster 
sitt, men dette må tydeliggjøres.

Ut fra forslaget kan det se ut som tjenesten beveger seg mer og mer i retning av å bli en kontrollinstans, der det blir 
stadig flere spørsmål helsesøstre skal gjennomgå i en konsultasjon. Noen helsesøstre har gitt tilbakemelding på at det 
kan se ut som om avdekking av svikt og risiko får størst oppmerksomhet, framfor faktorer som fremmer utvikling. Man 
får et inntrykk av at screening/kartlegging blir viktigere enn veiledning. Slik intensjonen med retningslinjen har vært 
presentert, må det i tilfelle være en utilsiktet effekt som kanskje tilsier en tydeliggjøring av balansen mellom 
helsefremming, forebygging og tiltak. Vi mener det er viktig at retningslinjen har et tydelig helhetlig og helsefremmende 
fokus. Det er viktig å få fram betydningen av kompetanse på somatisk helse, og ikke minst på sammenhengen mellom  
fysisk og psykisk helse. Betydningen av en helsefremmende tilnærming, det å bygge og utvikle relasjoner til foreldrene, 
til barnet og ungdommen bør i enda større grad vektlegges og tydeliggjøres. Om dette sier Anne Clancy i sin 
doktorgradsavhandling6 blant annet at «invisibility is the nurses method», og viser hvordan den relasjonelle 
kompetansen og kontakten er avgjørende i gode konsultasjoner. Hun peker på at helsesøstre gjennom en 
helsefremmende tilnærming blant annet medvirker til at flere foreldre selv kontakter barnevernet, fremfor at helsesøster 
melder. Hun sier «This is a practice, in accordance with health promotion ideals and can result in more empowered 
parents who seek help themselves, a fact that is not necessarily easily captured in reporting systems». Vi trekker frem 
dette fordi det er vesentlig kunnskap som kanskje burde fremkomme tydeligere i denne retningslinjen.

b. Hvilke anbefalinger bør eventuelt gis i tillegg?
Samlivsutfordringer ved det å gå fra å være par til å bli foreldre kan gjerne være tema i gruppekonsultasjoner. Vekten 
bør være på å normalisere utfordringer i perioder av livet som småbarnsforeldre, og at foreldre i grupper kan støtte og 
bistå hverandre.

Tilbud til fedre om eks. pappagrupper er ikke nevnt eksplisitt i retningslinjene. Det har tidligere vært foreslått egne 
konsultasjoner forbeholdt far. I LaH NSFs rapport Trygg. Tydelig. Tilgjengelig svarer fedre at de primært ønsker å bli 
møtt som foreldre, at det ikke bør gjøres forskjell på mødre og fedre i tilbudet, og at de opplever seg møtt på en likestilt 
måte. Andre peker imidlertid på at de opplever at det er for stort fokus på mor, at de føler seg skjøvet ut på sidelinjen, 
de skulle ønsket mer kunnskap om far som primær omsorgsgiver, egne tilbud for fedre og tilrettelegging i form av lengre 
åpningstider. Denne tematikken bør omtales slik at fars reelle brukermedvirkning og likeverdighet i tjenestetilbudet får 
økt oppmerksomhet og kan styrkes.

Et av temaene vi gjerne drøfter nærmere med direktoratet er valget om ikke å ha en konsultasjon mellom 2 og 4 år – en 
alder hvor det skjer stor utvikling hos barnet. Er dette gapet tenkt ivaretatt gjennom målrettede 
konsultasjoner/ekstrakonsultasjoner, og er dette i tilfelle godt nok?

Vi viser ellers til kommentarer til de ulike konsultasjonene.

3.Er anbefalingene tydelige, har de mangler og/eller kan de mistolkes? Ber om at dere utdyper og kommer med forslag 
til tydeliggjøring der dere ser at det er behov for det.
Her viser vi i hovedsak til kommentarer til de ulike konsultasjonene/temaene.
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7 https://sykepleien.no/2015/05/spor-foreldre-om-de-slar-barnet-sitt 

4.Et viktig område er forebygging og avdekking av vold og overgrep.
a. Er dette godt ivaretatt i anbefalingen?
Vold og overgrep mot barn er vesentlig å avdekke så tidlig som mulig. Det kan allikevel være grunn til å spørre om dette 
har fått uforholdsmessig stor plass i tilnærmet alle konsultasjoner. 

Antall spedbarn som utsettes for vold i Norge øker. Tidlig forebyggende tiltak med tett oppfølging av sårbare gravide er 
nødvendig for å hindre at barn fødes inn i vold. Barns oppvekstsvilkår kan bedres gjennom tidlig innsats i svangerskapet 
til utsatte grupper. Jordmødres arbeid under svangerskapet med å styrke sårbare familier og forberede dem på 
foreldrerollen står sentralt i dette arbeidet. Alle gravide skal i dag få spørsmål om vold under svangerskapet av jordmor, 
og om andre forhold som er vanskelige på hjemmebane. Hvis mor har vært utsatt for vold nå eller tidligere i livet vet vi at 
dette gir økt risiko for voldsbruk. Jordmødre skal også spørre, allerede på hjemmebesøket like etter fødsel, hvordan 
mødre og fedre takler sinne og irritasjon fordi babyen for eksempel gråter. For kontinuitet og best mulig oppfølging, må 
informasjonsoverføring mellom jordmor og helsesøster sikres i tråd med gjeldende lovverk.

Ettersom de fleste tilfeller av vold og overgrep skjer mot barn under 1 år, er det viktig å vektlegge i de tidlige 
konsultasjonene. Retningslinjene bør beskrive innfallsvinkler, hvordan tema skal belyses på de ulike konsultasjonene. 
Mestring i foreldrerollen, godt samspill, hvordan fremme utvikling er viktige tema å snakke om for å forebygge vold 
overfor barn. Følelser, stress, søvnmangel, sinnemestring er tema som gjerne tangerer denne tematikken uten at det 
eksplisitt snakkes om «vold». Kunnskap om og øvelse i å snakke om disse temaene må vektlegges. 

Vold og overgrep tematiseres på svært mange konsultasjoner, men ikke på 2 og 4 år. Det fremstår noe underlig da 
dette er aldre hvor barnets egenvilje er særlig sterk. På disse konsultasjonene vil det være naturlig å knytte temaet opp 
mot hvordan foreldre takler barn som viser egen vilje og som tøyer foreldrenes grenser. 

Det er også noe inkonsistent begrepsbruk som bør vurderes; vold/overgrep, vold/omsorgssvikt.

b. Hvilke anbefalinger bør eventuelt gis i tillegg?
Se kommentarer over. Her er det erfaringer fra praksis som kan være verdt å se hen til7. 

5.Anbefalingene har eget punkt om praktiske løsninger. Vi vil gjerne ha gode eksempler på slike løsninger fra 
tjenestene som er i tråd med anbefalingene.
Vi er litt usikre på hva som er tenkt med «praktiske løsninger». Vi foreslår imidlertid at det tas med eksempler på «gode 
spørsmål» i praktisk del s.79;  innledning til samtaler om vanskelige tema; seksuelle overgrep, vold og rus. 

Videre bør det ligge lenke til gode, motiverende spørsmål og samtaleverktøy. Dette kjenner vi til at det er jobbet med i 
arbeidsgruppen for skolehelsetjenesten/HFU, slik at det kan være klokt å se hen til dette.

6.Implementering: Hva er viktige tiltak som må iverksettes for å sikre at retningslinjen tas i bruk i tjenestene?
Skal man lykkes med å få retningslinjens anbefalinger omsatt i praksis er det helt avgjørende hvordan retningslinjene 
implementeres. Forutsetninger er informasjon, kompetanse, forankring, ressurser og system. 

Informasjon
LaH NSF arrangerer årlige fagdager i hvert fylke. Disse (og helsesøsterkongressen) er gode arenaer for å nå mange 
helsesøstre med informasjon. I dialog og samarbeid med helsedirektoratet/fylkesmenn kan slike fagdager åpnes for 
andre profesjoner, slik at man kan tilby tverrfaglig opplæring.

Ved utsending av retningslinjer bør det foreslås konkrete måter å jobbe med disse på lokalt, eks. som ledd i 
kompetanseplanarbeid, på fagmøter, i arbeidsgrupper osv.

Kompetanse
Fra egne kompetanseprosjekt for helsesøstre vet vi at bevisstheten og kunnskapen om hvordan innføre ny kunnskap er 
høyst varierende, både blant ledere og ansatte. Slik tilsyn også har pekt på, drives det for mange «enkeltmannsforetak» 
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i kommunene, der helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilpasser driften ut fra begrensede økonomiske og faglige 
ressurser, mer enn ut fra brukernes behov og faglige føringer. 

Det er noen tema som foreslås vektlagt i større grad enn tidligere;  eksempelvis forebygging av vold/overgrep, 
seksualitet og emosjonsregulering. Det stilles også store krav til helsepersonells operative-, samtale- og 
identifiseringskompetanse. Det legges større vekt enn tidligere på at helsesøster skal gjøre kostanamnese og gi 
individuelt tilpassede råd. Det vil være behov for kompetanseheving for å få dette gjennomført. Både opplæring i bruk av 
kostanamnese, og å trygge helsesøstrene i hvilke råd som skal gis bør inngå i kompetansehevingen. Videre vet vi fra 
flere undersøkelser at helsepersonell etterspør mer kunnskap om migrasjonshelse. Sosial ulikhet i helse og digital 
hverdag/nettvett er andre tema mange etterspør mer kunnskap om. 

Skal man sikre at retningslinjens anbefalinger faktisk følges opp på en kvalitativ god måte i praksis, må 
kompetansestyrking inngå som et ledd i implementeringsprosessen. Dette må skje i samarbeid mellom direktorat, 
utdanningsinstitusjoner og praksisfelt.

Ledere av tjenesten er avgjørende skal man lykkes med oppfølging av anbefalingene i retningslinjen. Det må derfor 
særlig satses på opplæring av ledere, via relevante lederarena/nettverk. For at implementeringen av retningslinjen skal 
skje på en god måte er det viktig at tjenesteledere gjøres kjent med kriterier for vellykket implementering.  Ledelsen bør 
sørge for at ansatte i helsestasjoner og skolehelsetjeneste har fått nødvendig skolering til å kunne ivareta og mestre 
oppgavene. Det bør oppfordres til hospitering hos kollegaer og/eller observasjon for å sikre en god kvalitet i tjenesten. 
Kurs i kunnskapsbasert praksis kan være en metode som kan bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten og gi økt forståelse 
for betydningen av refleksjon over egen praksis. Refleksjon er viktig for å utvikle seg til en god kliniker.

Se også kommentarer om utviklingssenter i Om kunnskapsutvikling og kvalitet.
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Forankring
Forankring i kommunen og kommuneledelsen er et svært viktig punkt skal implementeringen lykkes. KS bør derfor 
involveres i implementeringen. Fylkesmannen bør etterspørre og påse at kommunene kommer i gang med 
implementering av retningslinjen. 

Retningslinjen pålegger tjenestelederne omfattende oppgaver når det gjelder kvalitetsforbedring på mange områder. 
Lederne kan ha behov for råd og veiledning i gjennomføringen. Det samme gjelder for retningslinjens krav om 
etablering, tilretteleggelse og implementering av formelle samarbeidsavtaler. 

Ressurser 
Hvis bemanningen er mangelfull, vil retningslinjen kunne ende kun som gode ambisjoner. Ressurser er dermed en 
suksessfaktor.  Dette mener vi gjør at man må se på bemannings-normer på nytt, da mye har skjedd siden forslaget i 
Utviklingsstrategien fra 2010. Vi har gode eksempler på at kommuner som har valgt å legge seg på anbefalt 
bemanningsnorm, erfarer en tydelig styrking av tjenesten – som også gir rom for kvalitetsarbeid og fagutvikling.

Se også innledende kommentarer om tidsbruk i konsultasjoner.

System
Ny retningslinje må legges direkte inn i EPJ-systemene. Retningslinjens anbefalinger kan da vises/tas fram ved 
dokumentasjon av den enkelte konsultasjon. Retningslinjen bør vises som en sjekkliste. Det må legges klare føringer 
overfor EPJ -leverandør for å muliggjøre dette. Elektronisk meldingsutveksling er en forutsetning for vellykket 
implementering. Myndighetene bør som tidligere påpekt oppgradere til 1.prioritet for utvikling og igangsetting av 
elektronisk meldingsutveksling og nasjonal standard av elektronisk fødselsrapport.

I det følgende kommenteres de enkelte kapitler og konsultasjoner.
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Anbefaling: Kommentarer:

Innledning Vi anbefaler at familieperspektivet tydeliggjøres allerede i 
innledningen. Tjenesten skal fange opp barn og unge, men 
også foreldre/foresatte som trenger oppfølging for at barnet 
skal sikres best mulig oppvekstvilkår.

Kapittel: Fellesdel: Ledelse og styring
For bedre logisk sammenheng, foreslår vi å flytte setningen: ”Det er et kommunalt ansvar å sikre at helsestasjon og 
skole…” til før «eksempler på…..»

Skal det være et eget avsnitt med eksempler, bør det faktisk inneholde flere eksempler.
Vi mener det i retningslinjen bør klargjøres at helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal være en samordnet tjeneste. 
Vi ønsker også en presisering av hva som ligger i begrepet faglig ledelse. Her viser vi til Helsedirektoratets svar til LaH 
NSF i e-post av 11.mars 2016:
Det er i utgangspunktet opp til den enkelte kommune å utforme sitt tjenestetilbud slik de selv ønsker innenfor de 
rammer som følger av lov og forskrift. 
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven  § 3-1 at kommunen skal tilby «nødvendige helse- og 
omsorgstjenester». For å kunne gjøre dette følger det av lovens § 3-2 at kommunene «blant annet» skal tilby 
helsestasjon (§ 3-2 nr 1 bokstav a) og skolehelsetjeneste (§3-2 nr 1 bokstav b). 
Forskrift om  helsestasjons- og skolehelsetj. sier i § 2-1 blant annet at kommunen skal tilby helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år og tilby gravide å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til 
helsestasjon. I merknadene til denne bestemmelsen står det følgende:
«Skolehelsetjenesten bør være en integrert del av helsestasjonsvirksomheten. Handlingsrommet som ligger i dagens 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste bør benyttes til å legge om virksomheten til en samordnet og helhetlig tjeneste 
for barn og ungdom 0–20 år. Miljøarbeidet ved skolen er en viktig tverrfaglig oppgave, og for at skolehelsetjenesten 
skal kunne bidra effektivt i denne sammenheng, er det avgjørende at skolehelsetjenestens bidrag i det miljørettede 
arbeidet foregår ved skolen. Det individrettede arbeidet kan imidlertid foregå på en helsestasjon utenfor skolen, 
dersom en slik ordning etter en konkret vurdering ivaretar tilgjengeligheten for elevene.»
At skolehelsetjenesten bør være en integrert del av helsestasjonsvirksomheten medfører ikke krav om at tjenestene 
må samlokaliseres eller ledes av samme person (se likevel kommentarer under ang. ledelsesspørsmålet). Likevel bør 
det påses at tjenestene fremstår som samordnede, og det bør vurderes om ordningen som velges ivaretar 
tilgjengeligheten for elevene.

Om ledelsesspørsmålet:
Det følger av forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunen §3 femte ledd at «Faglig leder for 
helsesøstertjenesten skal være helsesøster». «Helsesøstertjenesten» er ikke definert nærmere, men det følger av 
forskriften § 3 første ledd «Kommunen tilsetter kvalifisert personell i de lovbestemte deltjenestene, herunder blant 
annet Helsesøstre for å dekke behovet for de spesielle sykepleiefunksjoner i forbindelse med helsefremmende og 
forebyggende arbeid», jf. første strekpunkt. «Helsesøstertjenesten» kan dermed anses som de deltjenestene som 
driver med «helsefremmende og forebyggende arbeid». 
Det følger videre av forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 1-1 (formålsparagrafen» at å fremme fysisk og 
psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader gjennom 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er å anse som «helsefremmende og forebyggende arbeid» i tråd med 
forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunen § 3 første ledd. 
Dersom helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal splittes, er det etter Helsedirektoratets vurdering og forståelse av 
forskriften et krav at begge tjenestene og dermed begge avdelingene skal ha ansatt en helsesøster som har det 
faglige ansvaret. Hva slags bakgrunn avdelingenes administrative ledere har reguleres ikke av forskriften. Det vises 
her til det generelle forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 16 og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.  
1. Tilsyn viser behov for forbedring - internkontroll Mangelen på ROS-analyser anser vi som en viktig årsak til 

avdekkete avvik og mangel på kompenserende tiltak. 
Denne sammenhengen kan gjerne påpekes, for å 
synliggjøre betydningen av det som sies i kap.1.4.
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8 Forebyggende og helsefremmende arbeid (folkehelsearbeid) blant sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten, Rapport A27128, SINTEF 2015
9 Spesialistgodkjenning av helsesøstre, Evalueringsrapport, Athenae AS 2013

Ansvaret for forsvarlig drift ligger hos øverste leder og 
kommunestyre. Utfordringen som ikke beskrives er når 
ressursmangel er årsaken til avvik fra forsvarlig drift, og det 
er kommunens ledelse som kutter i ressursene. Vi har sett 
en rekke eksempler på dette, blant annet i forbindelse med 
tilførte frie midler tiltenkt styrking av tjenesten de siste 
årene – som mange kommuner har valgt å benytte til helt 
andre formål. Forsvarlighetsbegrepet tøyes i det lengste for 
å forsvare budsjettkutt.

2. Ledelsen skal sikre god og tydelig ansvars- og 
oppgavefordeling i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom

Det sies at det bør lages rutinebeskrivelser for hvem som 
evt. skal henvise til andre instanser. 
Vi savner sentrale føringer for/avtaler om hvem 
helsesøstre selvstendig kan henvise til, eks. fastlege, BUP, 
barneavdeling, ØNH, øye osv. Det er uheldig med ulik 
kommunal praksis på dette. Helsesøstre må få selvstendig 
henvisningsrett, noe det må jobbes med parallelt fra 
direktoratets side.
Det har vokst fram en praksis der andre instanser finner 
det hensiktsmessig at helsesøster henviser. Faglig sett er 
det få argument mot en slik løsning. Det er en del av 
helsesøstres «usynlige praksis» (ref. Clancy), der 
helsesøstre ofte gjør vurderingen, skriver henvisningen (og 
følger opp i etterkant), men der legens underskrift i dag 
kreves. Rutinebeskrivelser for dette bør avspeile faktisk 
praksis som legger til rette for trygge og effektive forløp.

Som vi peker på i innledningen opplever vi at helsesøsters 
ansvar og oppgaver i stor grad er usynliggjort, og tas for 
gitt i retningslinjen.

3. Ledelsen skal sikre tilstrekkelig kompetanse i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom

En strategisk kompetanseplan er en forutsetning for å 
kunne planlegge, utvikle og kvalitetssikre 
kompetansearbeidet.  I et slikt arbeid er det vesentlig å 
kartlegge virksomhetens kompetanseressurser, ikke bare 
behov. Mye opplæring kan og bør skje internt. En 
kartlegging SINTEF8 har gjort for NSF tyder på at 
arbeidsplassen er en unik og kanskje den viktigste 
læringsarenaen. LaH NSF sitt kompetanseprosjekt9 
understreker at kompetansearbeid er et felles ansvar for 
ansatte, ledelse og myndigheter. Vi savner omtale av 
ansatte og myndighetenes ansvar.

4. Ledere i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjonen for ungdom har ansvar for at det blir 
arbeidet systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet

Det er positivt at ROS-analyser vektlegges som ledd i 
kvalitetsarbeidet. Både igangsetting av prosjekter og 
innføring av metoder styrt utenfra kan medføre svikt og 
sårbarhet ved at lovpålagte og ordinære oppgaver 
nedprioriteres eller kuttes. Det er vesentlig at det er både 
system og rom for å melde avdekkete avvik og sårbarheter 
til kommunens øverste beslutningsnivå. En tydeliggjøring 
av plikten til å melde avvik etterlyses. Dette bør belyses 
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10 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-7.pdf 

opp mot forsvarlighetskravet og den enkeltes individuelle 
juridiske ansvar hvis feil/uhell skjer.

Kapittel: Fellesdel: Brukermedvirkning, rettigheter og tjenestetilbud
Her viser vi til innledende kommentarer vedr. behovet for å tydeliggjøre brukermedvirkningen.

Barn og ungdom bør ha et lett tilgjengelig 1.
lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom

Informasjon om tjenestetilbudet bør utvikles av nasjonale 
helsemyndigheter, slik at lokal informasjon enkelt kan 
tilføyes. Informasjonen må være tilgjengelig både i papir og 
elektronisk, og på flere språk. Den bør være kortfattet og 
omhandle rettigheter, plikter og klagemuligheter.

Vi savner omtale av at helsestasjonen også bør ha et 
«drop-in»-tilbud.

s.14: «Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 
nr.1 bokstav a at kommunen skal tilby helsetjeneste i 
skolen»
I forslagets fellesdel savner vi omtale av at helsetjeneste i 
skolen skal tilbys i dertil egnede og egne kontorer. For alle 
deler av tjenesten bør det beskrives krav til lokaler; areal 
med tanke på helseundersøkelser 
(hørselstest/lydskjerming, synstest/4 meter langt), 
gruppekonsultasjoner, lysforhold, utforming med tanke på 
ivaretakelse av personvern og konfidensialitet, hygiene 
osv.  Eksempelvis bør vektkontroll av barn ikke 
gjennomføres på venterom/allrom, skal personvern og 
taushetsplikt ivaretas.

En omtale av hvordan samtykke skal dokumenteres, hva 
som kreves av dokumentasjon, om det må spesifiseres 
hvem av foreldrene som samtykker/om det er tilstrekkelig 
med samtykke fra en, hva når barn har to hjem – hvem 
skal da ha informasjon? Dette er spørsmål som ofte reises, 
og som bør klargjøres i retningslinjen.  

Barn og ungdom har rett til å si sin mening og bli 2.
hørt når de er i kontakt med helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Det er positivt at brukermedvirkning blant barn og unge 
fremheves. Det er imidlertid viktig å sikre alle barn og 
unges innspill til utvikling av tjenestetilbudet, ikke bare de 
som er representert gjennom ulike formelle bruker-
organisasjoner. Tilbudet må utvikles både med tanke på 
barn og unge med spesielle behov, men også for de som 
ikke har det. Både ung.no, Barneombudet og 
fagorganisasjoner innhenter brukererfaringer med jevne 
mellomrom, som også kan bidra til grunnlag for utvikling av 
tjenestetilbudet lokalt.

Det ønskes en presisering i forhold til de minste barnas 
medvirkning. FNs Barnekomite sier om Gjennomføring av 
barnets rettigheter i tidlig barndom (2005)10; «Små barn er 
svært følsomme overfor sine omgivelser: De lærer seg 

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 18.04.2016 - 10:33:34

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-7.pdf


28

raskt å forholde seg til folk, steder og rutiner som er en del 
av deres liv, og de blir raskt bevisst sin egen unike 
identitet. De foretar valg og formidler sine følelser, tanker 
og ønsker på forskjellige måter lenge før de er i stand til å 
kommunisere via det talte eller skrevne språk». Ved å 
være bevisst barns uttrykksform og inkludere barna i 
samtalen, kan de gis mulighet til å være aktive deltakere i 
konsultasjonen med helsepersonell og deres foresatte.

Foreldres mening bør systematisk og regelmessig 
innhentes gjennom bruker-undersøkelser.

Barn og ungdom bør få et tilbud som er tilpasset 3.
deres behov i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom

Overskriften foreslås endret til 
Barn og ungdom bør få et tilbud i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som er 
likeverdig, og tilpasset deres behov. Mye av teksten i 
anbefalingen handler om likeverdige tjenester. Her kan det 
med fordel også understrekes at denne likeverdigheten 
sikres ved at kommunen følger nasjonale retningslinjer.
Her beskrives primært rettigheter knyttet til 
etnisitet/kultur/språk. Vi savner omtale av tilpassede tilbud 
for andre grupper med særlige behov, eks. barn med 
funksjonsnedsettelser/ kronisk sykdom.

Konsultasjonstiden bør anbefales økt ved bruk av tolk og 
når barn/familier har spesielle behov, eks. premature.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 4.
for ungdom bør ha rutiner for å følge opp foresatte 
og barn som ikke møter til avtaler

Det sies at bestemmelsen i pasient- og 
brukerrettighetsloven innebærer at helsetjenesten kan 
pålegge foresatte å medvirke til at barnet/ungdommen får 
helsekonsultasjon, og at slikt pålegg vil være et 
enkeltvedtak som kan påklages. Vi savner omtale av hvem 
som kan fatte slikt enkeltvedtak, og denne tjenestens rolle i 
vedtaks- og klageprosess. 

Vi savner en noe mer detaljert beskrivelse av samarbeidet 
med fastlegen der foresatte velger å gjennomføre barnets 
helsekonsultasjoner hos fastlegen. Eks. samtykke til deling 
av informasjon, varsling om at helsekonsultasjoner foretas 
hos fastlegen og hvordan dokumentasjon skal gjøres. Det 
står lite om dette i kapitlet som omhandler samarbeid med 
fastlegen. 

Samarbeidsavtaler må etter vårt skjønn være skriftlige skal 
de ha tilstrekkelig legitimitet og være gjensidig forpliktende.

Elektronisk samhandling mellom fastlege og helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten er en forutsetning for effektiv 
samhandling.

Det kan gjerne poengteres bruk av elektronisk 
pasientjournal som verktøy for å kvalitetssikre oversikt over 
«ikke møtt». Mange kommuner har nå fått erfaring med 
bruk av sms, og det er gjennomgående at 
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oppmøteprosenten stiger.

2.4 Folkeregisteret har ikke alltid oppdatert adresse på 
brukerne. Det er viktig å formidle til Folkeregisteret når 
man ikke finner/ får kontakt med barn på oppgitt adresse. 
Folkeregisteret kan sende varslingsbrev som gjør at de 
finner ut hvor barnet faktisk bor. Dette bør omtales.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste bør registrere 5.
barn og ungdom i oppfølgingsgrupper

Dette er et krav NSF lenge har påpekt behov for å 
forsterke. Skal lik forståelse og tolkning av kriteriene sikres, 
setter det krav til opplæring og refleksjon. I dag fortolkes 
dette ofte ulikt, noe som er uheldig både med tanke på 
oppfølging av den enkelte og for sammenlignbar statistikk.

Under gruppe 4 mener vi at ”som gjør at annen instans har 
oppfølgings- eller behandlingsansvar” kan fjernes. Da blir 
setningen slik: Barnet har funksjonsnedsettelse, kronisk 
eller langvarig sykdom eller er i en livssituasjon som krever 
koordinering av flere instanser.

Under oppfølging og registrering i oppfølgingsgrupper 
nevnes trassalder på side 35. Vi mener at det bør brukes 
et annet ord her, for eksempel Selvstendighetsfase.

Det er viktig at slik registrering knyttes opp til muligheter for 
å hente ut anonymiserte data, som bidrag til kommunens 
oversikt over helsetilstand.

Vurder også betegnelsen oppfølgingsgruppe. Grupper 
brukt i denne sammenhengen kan misforstås. Alternativ 
kan være oppfølgingskategori, oppfølgingsnivå.

Kapittel: Fellesdel: Samhandling og samarbeid
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har lange tradisjoner for tverrfaglig samarbeid. Dette stiller store krav til 
overblikk, fleksibilitet, samarbeidsvilje og –evne, og ressurser til å praktisk gjennomføre samarbeidet uten at dette 
utover det direkte klientrettede arbeidet. Det er derfor gledelig at samarbeidet med de aktuelle partnere er anbefalt og 
detaljert beskrevet i forslaget til ny retningslinje. Til nå har samarbeidet med flere instanser til dels vært noe ad-hoc 
preget. 

Vi viser til innledende kommentarer om jordmortjenesten.

Et formalisert og avtalefestet samarbeid med alle instansene som er nevnt i forslaget vil kreve mye av tjenesten, både 
når det gjelder etablering og opprettholdelse av samarbeidet. En grunn til at det vil ta mye tid og krefter å etablere og 
opprettholde gode samarbeidsløsninger med flere av de nevnte instansene, er at flere av disse på sin side ikke ser ut 
til å ha  tilsvarende anbefalinger om å samarbeide med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i sine retningslinjer, 
veiledere, forskrifter o.l. En gjennomgående tilbakemelding fra praksisfeltet er at samarbeid må være gjensidig 
regulert. Dette savnes, og er trolig nødvendig for at det tverrfaglige samarbeidet skal bli godt og likestilt. Det forventer 
vi at direktoratet følger opp gjennom andre forskrifter/retningslinjer. I denne retningslinjen bør det lenkes opp til 
bestemmelser i andre tjenesters lovverk/retningslinjer som beskriver forpliktende samarbeid.

Mange samarbeidspartnere omtales spesifikt. I tillegg kommer viktige instanser som ikke er nevnt under fellesdelen 
om samhandling og samarbeid. Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skoleverket, den enkelte skole og PPT.  
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Svangerskapsomsorgens hovedsamarbeidspartner er føde- og barselavdelingene. Barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker (BUP) er viktige samarbeidspartnere for alle deler av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Konkret 
nevnes klinisk ernæringsfysiolog i kapittel 5.1.7, barnehage i kapittel 5.5. og tannhelsetjenesten i kapittel 5.7. Kan det 
også være nyttig å peke på andre instanser som tjenesten erfaringsmessig benytter seg av – eksempelvis 
kommunejurist, konfliktråd, krisesente? Videre kan samarbeid med familievernkontor, frisklivsentraler, 
folkehelsekoordinator og andre som arbeider med familier, barn og unge tydeliggjøres,

Overføringsmøter mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten bør omtales, som et viktig ledd i 
samarbeid og for å sikre oppfølging av særlig sårbare barn og familier. Samarbeid om multisyke/kronisk syke barn, 
der eks. hjemmesykepleie og tildelingstjeneste er involvert bør også gjerne omtales.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 1.
for ungdom bør ha et systemrettet samarbeid med 
ansvarlig for kommunens folkehelsearbeid

For at tjenesten skal kunne bidra systematisk med lokale 
data til kommunal oversikt over helsetilstand, krever det 
enighet om og tilgang til indikatorer og IT-verktøy. 

Vi savner en noe mer inngående beskrivelse av hvordan 
man kan dokumentere lokalt. Det er grunn til å spørre om 
hvor målrettede og hensiktsmessige dataene på barn og 
unges helse og oppvekstvilkår via Folkehelseprofiler er pr. i 
dag.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 2.
for ungdom bør etablere samarbeid med 
kommunelegen

Leder for tjenesten skal involvere kommunelegen i 
utformingen av planverk og prioriteringer. Vi hadde ønsket 
beskrevet en gjensidig forpliktelse til å delta i slikt arbeid.
Vi savner også omtalt at kommunelegen bør involveres i 
arbeidet med utvikling av rutiner for legemiddelhåndtering, 
jf. Forskriftens §2-4, prevensjonsforskrivning og 
samarbeidsrutiner knyttet til kriseteam.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 3.
for ungdom bør ha rutiner for å samhandle med 
barnets og ungdommens fastlege

Dette er en ideell fordring som vi deler intensjonen om, 
men som vi allikevel ser kan være svært krevende å følge 
opp i praksis. Tjenesten vil måtte forholde seg til et stort 
antall fastleger. Skal dette lykkes i praksis, må tjenesten ha 
enkel digital tilgang til kontaktinfo for fastlegene og 
muligheter for elektronisk kommunikasjon med fastlegene. 
Man kan ikke basere det på at samarbeidet/dialogen skal 
måtte skje via brev/fax og telefon, eller møter.

Samarbeidsavtaler må være skriftlige skal de ha gjensidig 
legitimitet og forpliktelse.

Foreldre og barn bytter tidvis fastlege. Tjenesten trenger 
rutiner for hvordan dette skal håndteres. Eksempelvis: 
fastlege registreres ved fødsel, og alltid når barnet 
henvises til annen instans.

Helsesøster og lege bør samhandle om alle 4.
helseundersøkelser

I kap. 3.4 sies det at helsesøster og lege bør samhandle 
om legeundersøkelse ved 6 uker, 6 mnd., 1 år, 2 år og i 
skolestatus. Vi undres over at det er legeundersøkelsen, 
og ikke helseundersøkelsen man skal samarbeide om, ut 
fra sine respektive faglige ståsted?

I begrunnelsen sies at legen deltar med somatisk 
undersøkelse mm. Å bidra inn i vurdering av psykisk helse 
er en like viktig funksjon i dette samarbeidet. 
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Her brukes ulike begrep; helseundersøkelser og 
helsekonsultasjoner, som vi legger forskjellig 
meningsinnhold i. Det bør avklares om man mener det 
samme med de to begrepene, evt. tydeliggjøre hva 
forskjellen er. 

Legens oppgaver og ansvar beskrives, men det sies ingen 
ting om hva helsesøster sine oppgaver eller ansvar skal 
være. Er det «resten»? Dette er en uheldig usynliggjøring 
av det som tross alt er fundamentet i  de fleste 
konsultasjonene.

Skolestartundersøkelsen bør gjennomføres på 1. trinn.  
Det bør tydeliggjøres at dette innebærer at 4årskontrollen 
må vie særlig oppmerksomhet til skoleforberedende tiltak. I 
oppfølgingen av denne kan man henvise til aktuelle 
instanser, etablere dialog med skolen og planlegge 
skolestart på en god måte.
Vi mener også det bør vurderes om legeundersøkelsen 
heller skal legges til 4årskontrollen.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 5.
for ungdom bør ha rutiner for samarbeid med 
psykolog og kommunens øvrige psykiske 
helsetjenester

Psykologer kan bidra til kompetanseutvikling mer enn 
spesifikk kompetanseheving. Økt kompetanse utvikles i et 
samspill mellom aktører, ikke takket være enkeltstående 
profesjoner. Vi viser ellers til generell kommentar vedr. 
begrepet kommunepsykolog.

Rutiner for samarbeid bør også omfatte psykisk 
helsetjeneste for voksne.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 6.
for ungdom bør ha et systematisk samarbeid med 
barnevernet

Her savnes omtale av Familiens Hus/familiesenter-
modellen, som særlig har vist seg å ha effekt i forhold til de 
mest sårbare barna og ungdommene. Blant annet 
avhengig av valgt organiseringsmodell, opplever man at 
avstanden til barnevernet minker og samarbeidet styrkes – 
og motsatt.
Under områder det kan samarbeides om, savner vi en 
tilføyelse:
Gode rutiner for å sikre at barn fanges opp tidlig, og får 
nødvendig oppfølging.
Uten oppfølging har avdekking liten hensikt.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 7.
for ungdom bør sikre et systematisk samarbeid 
med koordinerende enhet for habilitering- og 
rehabilitering  

Vedr. å inneha rollen som koordinator, etterlyser vi en 
tydelig føring for hvor mange saker hver enkelt fagperson 
bør være koordinator for. Det bør omtales i en slik 
retningslinje. Utfordringen for helsesøstre spesielt er å 
begrense antall saker de blir tildelt/pålagt 
koordinatoransvar for.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon 8.
for ungdom bør ha et systematisk samarbeid med 
NAV

En samarbeidsavtale bør omtale helsestasjonens tilgang til 
NAVs saksbehandlere. I dag er det slik noen steder at 
helsesøstre og andre må stå i den samme telefonkøen 
som brukere av NAV når de skal ta kontakt om individuelle 
saker. Det er en lite rasjonell løsning.
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Kapittel: Fellesdel: Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet
Vi ønsker at kapitlet omhandler opplysnings- og meldeplikt generelt, ikke kun til barnevernet. Avvergelsesplikten må 
også omtales. Forskjellen mellom meldeplikt (opplysninger som skal gis uoppfordret) og opplysningsplikt 
(opplysninger som gis på forespørsel i konkrete tilfeller) bør tydeliggjøres. Begrepene benyttes noe inkonsistent slik vi 
kan se det.

Det står svært kort om varsling til politi og brannvesen, dette kunne med fordel vært utdypet selv om lenke til 
gjeldende rundskriv ligger ved. Særlig varsling til politiet bør utdypes, da det i større grad bør benyttes for å avdekke 
og følge opp saker med vold og overgrep. Slik vil vektleggingen av vold og overgreps-tematikken forsterkes i 
retningslinjen.

Vi mener det vil være hensiktsmessig å ha en klargjøring av taushetsplikten som individuell plikt i innledningen.
Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet1. Vi hadde ønsket en grundigere omtale av hvilke 

vurderinger som skal ligge til grunn for om 
«…barnet/ungdommen skades eller står i fare for å bli 
skadet…», for å unngå at listen for å melde legges for 
høyt. Vi vet at det i dag meldes for få saker, og det er 
avgjørende at faglige retningslinjer er svært tydelige på at 
saker raskt meldes for å få en vurdering av 
alvorlighetsgraden.

4.1, side 30, 6.avsnitt: De tilsynsmessige konsekvensene 
ved ikke å melde bør forklares

Når og hvordan sende bekymringsmelding til 2.
barnevernet?

Her brukes begrepet «Magefølelse». Mange oppfatter 
dette som et lite faglig presist begrep, samtidig som man 
intuitivt skjønner hva som ligger i det. Det er viktig å få fram 
at denne «magefølelsen» har utspring i en faglig vurdering  
og et klinisk blikk. Det bør vurderes om et annet 
begrep/tilleggsbegrep bør benyttes.

4.2, side 31(første setning) foreslås omformulert til: 
Beslutning om å sende bekymringsmelding bør tas etter en 
samlet vurdering av:

Helsepersonell kan bli pålagt å gi opplysninger3. Dette avsnittet bør også omtale tilfeller der helsepersonell 
blir bedt om å gi opplysninger til eks. domstolene og 
fylkesnemnd. Det hadde også vært en styrke om det ble 
gitt eksempler på tilfeller der man ikke skal utgi 
opplysninger uten fullmakt/samtykke, eksempelvis til 
advokater og forsikringsselskap. Dette er en type 
henvendelser som er økende og som ofte skaper 
usikkerhet.

Bekymringsmeldinger skal dokumenteres og 4.
journalføres
Ivareta opplysningsplikten gjennom 5.
internkontrollen

Helsestasjon 0-5 år
Kapittel: Helseundersøkelser og helseopplysning
NSF er svært tilfredse med at man opprettholder krav om et så vidt tett oppfølgingsprogram de første leveårene. Det 
kan være hensiktsmessig med en tydeliggjøring av hva man legger i begrepet basisprogrammet, at dette forutsettes 
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11 http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/23/bekymrede-foreldre-og-unodige-henvisninger/

tilbudt alle barn og at man evt. i tillegg kan gi andre tilbud. Målet for basisprogrammet etterfølges av en rekke punkter. 
Her foreslår vi en presisering av at fysiske utviklingsavvik og sykdom skal avdekkes tidlig.

Det er noe uklart rundt anbefalinger om vaksinasjon og vaksiner – ved 1 år og 15 mnd. står det «vaksinasjon», ved 6 
uker «vaksinasjonsinformasjon», mens det ved 3 og 5 mnd. ikke står noe om vaksiner eller vaksineinformasjon. 
Begrepsbruk og omtale bør være konsekvent. 

For å tydeliggjøre målsetningen om tidlig intervensjon foreslås at de helsefremmende og universelle målene 
kronologisk kommer først under Målet er. Dette vil være i tråd med vektingen i Folkehelseloven (fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen).

Det samme avsnittet har også noen upresisheter mot slutten. Det står: «I tillegg til individuelle konsultasjoner 
anbefales å tilby gruppekonsultasjon ved 4 uker, 4 måneder og 17-18 måneder». Denne setningen kan tolkes som om 
det anbefales at barna får både individuell konsultasjon og gruppekonsultasjoner ved 4 uker, 4 måneder og 17-18 
måneder. 

«Individuell eller gruppekonsultasjoner kan også utføres ved 5 måneder og enten ved 8 eller 10 måneder». Denne 
setningen kan tolkes som at barna kan få individuell eller gruppekonsultasjon, eller ingen konsultasjon.

Det bør presiseres at hjemmebesøk av helsesøster skal skje 7-10 dager etter fødsel, mens barselbesøk av jordmor 
skal skje 1-3 dager etter hjemkomst. Viser ellers til innledende kommentarer vedr. jordmortjenesten.
Det kan være hensiktsmessig å definere hva som menes med gruppekonsultasjon vs. 
barselgrupper/nettverksgrupper. 

LaH NSF har tidligere kommentert og gjort en henvendelse til direktoratet når det gjelder hodeomkretsmåling og 
kurver som fører til svært mange ekstra henvisninger.11 Vi oppfordrer til at man benytter anledningen til å se på dette, 
og gjerne også vurderer mulige feilkilder for undervekt/overvekt i retningslinjene for veiing og måling.

Til slutt (like før «Begrunnelse») står det: «Det vises for øvrig til egne anbefalinger hvis barnet og/eller foresatte har 
behov for tettere oppfølging». Ved henvisning til egne/andre anbefalinger i retningslinjen må det tydeliggjøres hvilke 
andre anbefalinger det vises til, enten ved å angi pkt./sidetall eller ved egen lenke. Dette er en mangel flere steder i 
dokumentet.

Alle barn 0-5 år bør få tilbud om regelmessige 1.
helseundersøkelser i tråd med basisprogrammet

Ut fra innledende kommentarer vedr. jordmortjenesten og ut 
fra dagens forskrift, ville det vært naturlig også å nevne 
jordmors hjembesøk (barselbesøk).

Alle barn 0-5 år bør få tilbud om fire somatiske 2.
helseundersøkelser med lege i helsestasjon

Det er litt underlig at det her snakkes om somatisk 
helseundersøkelse all den tid hensikten med us. beskrives å 
være «….å oppdage avvikende eller forsinket fysisk, psykisk 
og atferdsmessig utvikling….». 

5.1.1 Det er behov for en tydeliggjøring av hva som ligger i å 
kle av barnet og undersøk barnet nakent på alle 
konsultasjoner. Er det eksempelvis snakk om med undertøy 
på fra 2 år? Hva innebærer det å undersøke barnet nakent?

5.1.2 Det stilles spørsmål ved overskriften på dette avsnittet. 
Store deler av innholdet beskriver fellesområder for lege og 
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helsesøster. Under denne overskriften burde det vært en 
oversikt over det som spesifikt gjelder helsesøster og legens 
respektive oppgaver. I tillegg bør det settes inn et punkt som 
gjelder legens og helsesøsters felles oppgaver. For 
eksempel er det trolig ikke i tråd med intensjonen i 
retningslinjen når det står: «Det er viktig at barn som ikke 
følger normal utvikling oppdages av lege i helsestasjon» Det 
burde stå «oppdages i helsestasjon» - i mange 
helsestasjoner er det flere faggrupper som samarbeider og 
alle har et oppdrag om å oppdage barn som ikke følger 
normal utvikling.

Under dette punktet vises det til en anbefaling om at 
«helsesøster og lege bør samhandle om alle 
helseundersøkelser». I denne forbindelse bør det 
konkretiseres at lege og helsesøster bør se barnet på 
samme dag når barnet er 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år. 
Ved behov kan de da ha en felleskonsultasjon. 

Vi ønsker at det i konsultasjonsoversikten oppgis i egen 
rubrikk på hvilke alderstrinn legen og helsesøster i fellesskap 
skal undersøke barnet.

Under Vekst og utvikling, «Undervekt og overvekt i 
barneårene kan skyldes sykdom, ernæringsvansker eller 
uheldig livsstil.»
ønskes tilføyd: samspillsvansker og omsorgssvikt

Alle nyfødte: Hjemmebesøk av helsesøster 7.-3.
10. dag

Vi er tilfredse med at hjemmebesøk vies så vidt mye omtale. 
Hjemmebesøket legger et viktig grunnlag for videre dialog 
med familien, og har kvaliteter man ikke får ved 
konsultasjoner i helsestasjonen. Som pekt på innledningsvis 
krever dette at helsestasjonen mottar elektronisk melding om 
fødsel.

Det er viktig å fremheve betydningen av at helsesøster 
gjennomfører dette hjembesøket, selv om jordmor har hatt et 
hjemmebesøk. (Se ellers kommentar om at jordmors 
hjemmebesøk bør inn i skjema). Videre bør det presiseres at 
hjemmebesøket skal gjennomføres i barnets hjem, ikke på 
helsestasjonen.

I Retningslinjer for barselomsorgen 2014 anbefales ikke 
måling av hodeomkrets på hjemmebesøket. Det samsvarer 
ikke med denne retningslinjen, og heller ikke med 
Retningslinjer for veiing og måling i helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, 2010. Det må klargjøres hva som 
gjelder.

Barn skal tilbys vaksine i tråd med 4.
Barnevaksinasjonsprogrammet

5.1.4 Ansvar og roller; Når helsesøster kommer i kontakt 
med barn som er nye i landet, inngår ansvar for å innhente 
opplysninger om tidligere vaksiner barnet har fått, og melde 
disse inn til SYSVAK. Ved manglende dokumentasjon, men 
pålitelig informasjon fra foresatte om gjennomført 
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vaksinasjon skal det legges inn fiktive datoer for når 
vaksinene er satt. Dette bør omtales, med lenke til 
internasjonalt vaksinasjonsprogram.

Videre: «Skriftlig samtykke kreves ikke ved vaksinasjon. 
Dette er et dokument som kan arkiveres, og innebærer at 
foresatte har sagt seg…….»
Her står det motsigende, det kreves ikke samtykke, men skal 
dokumenteres skriftlig?

Uenighet ved vaksinasjon bør tematiseres. Samtidig som det 
poengteres at det er nok at en av foreldrene godkjenner 
vaksinasjon bør det sies noe om hva man gjør ved klar og 
kjent uenighet mellom foreldre, og hvem man kan kontakte 
for bistand? 

Vaksinene bør legges inn i 
kortprogrammet/konsultasjonsoversikten.

Barn 0-5 år: Barn bør få en enkel 5.
munnundersøkelse på helsestasjonen ved 6 
uker, 1/2 år, 1år og 2år

5.1.5 Praktisk: Burde det presiseres at det ved hver 
helsestasjon bør avklares om det er lege eller helsesøster 
som gjennomfører undersøkelsen av tenner og hvem som 
gir råd og veiledning om tannhygiene?

Alle foresatte bør få tilbud om helseopplysning i 6.
grupper på helsestasjonen

Grupper på helsestasjonen fungerer best i barnets første 
leveår da foreldrene har permisjon og er hjemme med 
barnet.

Grupper kan anbefales, men ikke pålegges. Små kommuner 
har ofte ikke anledning til å gjennomføre dette. I en 
kommune kan det være 15 fødsler i året og i en annen 600 
fødsler i året. Dette må retningslinjen ta høyde for. 

Vi stiller spørsmål ved intervallene mellom de spesifikt 
anbefalte gruppekonsultasjonene; 4 uker, 4 mnd. og 17-18 
mnd. Så lang tid mellom gir liten nettverkskapende effekt og 
kontinuitet.

Det er foreslått 4 ukers gruppe. Det er ikke mulig å 
gjennomføre 4 ukers gruppekonsultasjon i kommuner med 
lave fødselstall. Det kan være for kort tid etter fødselen for 
foreldrene. Dette er i en periode da foreldrene tilpasser seg 
en ny dagsrytme og mange setter grenser for hvor mye de 
skal delta i. Retningslinjer for barselomsorgen 2014 (Jfr. kap 
5.8) anbefaler ikke gruppetilbud så tidlig. Begrunnelse for 
dette er mors psykiske helse, og det er mer hensiktsmessig 
med individuelle tiltak for bla å forebygge barseldepresjon. 
Dette må avklares og samstemmes. Vi foreslår individuell 4 
ukers konsultasjon og at første gruppekonsultasjon 
fastsettes til barnet er 2 måneder. 

På 17-18 måneders alder kan det være ekstra utfordrende å 
få mange nok til å delta i gruppekonsultasjon fordi begge 
foreldre da gjerne er i jobb. Det stiller krav til at 
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konsultasjonen gis et innhold og opplegg som oppleves 
attraktivt, og blir prioritert.

5.1.6 Helseopplysning i gruppe; Kan det være en fare for at 
det ved enkelte helsestasjoner blir mange 
gruppekonsultasjoner og få individuelle? Hvis man velger 
gruppekonsultasjon også ved 5 måneder, 8 måneder eller 10 
måneder blir det få individuelle konsultasjoner med 
helsesøster. Det kan være vanskelig å ta opp sensitive tema 
i en gruppekonsultasjon. Det er presisert at familien skal få 
tilbud om individuelle konsultasjoner ved ønske eller behov, 
men er det en tydelig nok føring? Det medfører merarbeid 
administrativt, og kan oppleves stigmatiserende å bli innkalt 
til ekstraundersøkelse. Er det derfor bedre å ha 
gruppekonsultasjon bare ved 4 uker (2 måneder), 4 måneder 
og 17-18 måneder?

Barn 0-5 år: Helsestasjonen bør gjøre 7.
kostanamnese og gi individuelt tilpassede råd

5.1.7 Ved hvilke konsultasjoner bør det tas en 
kostanamnese (1 år og/eller 2 år)? 

Her bør det gis eksempler på spørsmål som kan stilles i en 
kostanamnese. Det er viktig å legge seg på et detaljnivå som 
er oppnåelig både i forhold til tid som er satt av per 
konsultasjon, helsesøsters ernæringskunnskap og praktisk 
betydning for barnet og foresatte.  

Videre er det viktig å beskrive hvordan man skal gå frem slik 
at foreldre opplever mestring og ikke avhør/kontroll. Det 
anbefales å utarbeide en enkel brosjyre om anbefalt 
måltidsrytme og forslag til innhold i måltidet. 

Under «Basisprogrammet 0-5 år» og kolonnen 
«Foreldreveiledning/helseopplysning» er ernæring nevnt ved 
alle alderstrinn. Ordene som er brukt er ulike, og det kan 
skape forvirring. Ved 11-12 måneder står det «Ernæring, 
kostholdsvaner», ved 15 måneder «Kosthold, måltidsvaner» 
og ved 17-18 måneder «Ernæring/kostvaner». Er ulik 
ordbruk bevisst, eller er det meningen at ordlyden skal være 
mer konsekvent? 

«Klinisk ernæringsfysiolog» og «Ernæringsfysiolog» er brukt 
om hverandre. Her bør «Klinisk ernæringsfysiolog» 
konsekvent brukes, da de er autorisert helsepersonell, og er 
kvalifisert til både å forebygge, utrede, diagnostisere og 
behandle ernæringsrelaterte sykdommer. 

Kostanamnese kunne vært et ord som også ble brukt i 
konsultasjonsoversikten/kortprogrammet. Det bør komme 
tydelig frem at kostanamnesen kartlegger 
ernæringssituasjonen, slik at helsesøster kan se om barnet 
følger forventet spiseutvikling, spiser variert og har et 
kosthold som er fullverdig og næringsrikt. Det legges stor 
vekt på foreldrenes kunnskap om mat og helse, men 
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hovedessensen er å kartlegge barnets ernæringssituasjon 
og matvaner og avdekke eventuelle ernæringsproblemer. 

Barn og foresatte 0-5 år: Gi råd om kostholdets 8.
innhold og måltidsvaner

Under 5.1.7 og 5.1.8 bør det være direkte lenker til aktuelle 
sider. Istedenfor «Mer om kartlegging av matvaner og 
måltider finnes i Kosthåndboken» under 5.1.7, bør det vises 
direkte til aktuell side. Det samme gjelder under 5.1.8, her 
bør det vises til samlesiden «Mat for barn» og ikke bare 
www.helsenorge.no/kostråd.

Helsedirektoratets kostråd egner seg for de fleste, men 
mengder må tilpasses det aktuelle barnet. Mengdene som er 
oppgitt i brosjyren «Små grep, stor forskjell» er beregnet på 
voksne, ikke barn. 

Måltidsrytmen er viktig for å sikre barnet optimal 
næringstilførsel, unngå småspising mellom måltidene og 
skape rammer.

På side 59 foreslås å stryke individuell i første setning i 
3.avsnitt til:
«Anbefalinger som Hdir gir er generell veiledning, og må 
tilpasses…»

Alle foresatte bør få informasjon og veiledning 9.
om normal bevegelsesutvikling og hvordan de 
kan legge til rette for dette
Barn med særlige behov: Styrk samarbeidet med 10.
fysioterapeut for å identifisere forsinket eller 
avvikende bevegelsesutvikling 
Alle barn ved 2- og 4-årskonsultasjon: Foresatte 11.
bør få veiledning om barns seksualitet

5.1.11, Side 64. Skeiv seksuell legning kan av mange 
oppleves som et muntlig og noe uformelt begrep, som 
sjelden er benyttet om små barn og som derfor kan kreve en 
tydeliggjøring. Vi reagerer på at homoseksualitet settes i 
samme «bås» som funksjonshemming og 
utviklingshemming. 

Når det gjelder seksualitet og seksuell helse på 2 og 4 års-
kontrollene så etterlyser vi praktiske råd på hvordan dette 
skal tas opp.

Alle foresatte skal få informasjon og veiledning 12.
om barns rett til et tobakksfritt miljø  

5.1.12 Som en del av informasjon og veiledning om barns 
rett til et tobakksfritt miljø, bør det vurderes å informere om 
betydningen av hygiene og skifte av tøy ved nærkontakt med 
baby rett etter røyking («third hand smoking»), gjennom en 
ikke-moraliserende tilnærming.

Familier med behov: Helsestasjon bør vurdere 13.
hjemmebesøk som oppfølgingstiltak

Hjemmebesøk bør i større grad enn i dag benyttes som 
metode. Utgangspunktet trenger ikke å være alvorlige 
problemer, men hjembesøket er en arena som lettere åpner 
for dialog og løsninger på familiens egne premisser.

Kapittel: Samspill og tilknytning mellom barn og foresatte
Kapitlet oppleves noe tynt. Her savnes blant annet omtale av observasjon av barnet, og formidling av hva som er 
vanlige reaksjoner hos barnet i ulike situasjoner.
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Det er også lite om metodikk – hva har erfaringsmessig vist seg å være gode verktøy?

Kapitlene om samspill og foreldreveiledning bør i større grad sees i sammenheng og vise til utfyllende anbefalinger. 
Her hører også tema data/nettvett inn.

Alle foresatte bør få kunnskap om hvordan og 1.
hvorfor de bør normalisere og anerkjenne 
barnets følelser

Overgangsfaser kunne gjerne være utdypet med 
begrunnelse for hvorfor nyfødtperioden og spesielt 6-8 
måneders alder er en sensitiv periode.

Alle mødre og foresatte bør få råd om samspill 2.
med barnet og trivsel i forbindelse med amming 
eller flaskemat  

5.2.2 Dette er en ny og viktig anbefaling som forklarer og 
løfter fram betydningen av godt samspill mellom foreldre og 
deres barn også i måltidsituasjonen, allerede fra start. 
Helsepersonell bør ta initiativ til å ta opp temaet da klinisk 
erfaring og kunnskap viser at mødre opplever det skamfullt 
ikke å mestre amming og dermed ikke får den hjelpen de har 
behov for. Forskning og klinisk erfaring viser at det ofte 
forekommer feilblanding som kan få uheldig konsekvenser 
for barnets vekst.

Det beskrives at helsepersonell bør ha tilstrekkelig 
kompetanse om hvordan morsmelkerstatning blir brukt på en 
korrekt måte. Det bør her linkes til nettside med informasjon 
om temaet;https://helsenorge.no/etter-
fodsel/morsmelkerstatning  #Tilberedning-og-bruk-av-
morsmelkerstatning 
Nettsiden inneholder imidlertid begrenset informasjon. Det 
anbefales derfor å utarbeide kunnskapsbasert skriftlig/visuelt 
materiale til bruk for både foreldre og helsepersonell.

Alle foresatte bør ved første møte med 3.
helsestasjonen få spørsmål om egen psykiske 
helse og trivsel

Se innledende kommentar.

Kapittel: Foreldreveiledning
Alle foresatte bør tilbys systematisert 1.
foreldreveiledning

5.3 Bør betydningen av å følge barnets initiativ og hvordan 
foreldre kan vise barnet kjærlighet konkretiseres?
Vi viser til våre innledende kommentarer 
vedr.Foreldreveiledningsprogrammet/ International Child 
Development Program (ICDP).
Satsingen på dette programmet innebar at alle kommuner på 
sikt skulle få kompetanseheving i bruk av programmet som 
et nyttig redskap i det daglige foreldreveiledningsarbeidet på 
flere arenaer. Blant annet skulle det omfatte; helsestasjonen, 
barnehager, skoler, barneverntjeneste, 
familiesentre/forebyggende enheter og PPT. Programmet 
bidrar til et felles kunnskapsgrunnlag.  Det er i dag cirka 
3500 ICDP utdannede veiledere i kommunene i Norge. Det 
er erfaringsmessig gode tilbakemeldinger fra foreldre og 
klinikere. 

Det henvises til Ungsinn.no for evidensklassifisering av 
foreldreveilednings-program. Det ser ut til at ICDP ikke er 
evidensklassifisert etter år 2008. Den norske evalueringen 
av programmet inngikk ikke i denne. Fra 2017 starter en 
RCT-studie i regi av FHI på programmet. Vi mener det vil 
være hensiktsmessig og økonomisk besparende å gjøre 
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bruk av programmet som allerede innført metode fram til 
resultatene av denne studien foreligger.

Det ønskes at bakgrunnsinformasjon om 
evidensklassifisering som utføres av Ungsinn.no kommer 
tydeligere fram. 

Kapittel: Omsorgssvikt og vold i nære relasjoner
Vi viser til kommentarer til dette under pkt. 4 a) og b)

Alle barn: Observer og tematiser samspill 1.
mellom foresatte og barn i alle konsultasjoner for 
å forstå og avdekke vold/omsorgssvikt

Tydeliggjøre om og når det skal/ikke skal gis informasjon til 
foresatte ved mistanke om vold.

Alle foresatte bør før barnet er 6 måneder få 2.
informasjon og veiledning om vold og 
omsorgssvikt som en del av de obligatoriske 
helsekonsultasjonene

Kapittel: Samarbeid med barnehager
Helsestasjonen bør ha et systematisk samarbeid 1.
med barnehager i kommunen

NSF støtter at samarbeidet mellom barnehager og 
helsestasjon styrkes. Helsedirektoratets tidligere uttalelser 
om helseundersøkelser lagt til barnehager bør like fullt ligge 
til grunn for en tydeliggjøring av hva som legges i 
«systematisk samarbeid med barnehager». 

Kapittel: Samarbeid med tannhelsetjenesten
Helsestasjonen bør etablere et systematisk og 2.
forpliktende samarbeid med Den offentlige 
tannhelsetjenesten

Retningslinjen bruker bør, mens det i forskriften står skal ha 
slikt samarbeid.

Her er det etablert gode rutiner i eks. Rogaland12, som det 
kunne vært vist til som eksempel.

Øvrige kommentarer og innspill
Vi viser her til kommentarer i innledende del.

Med vennlig hilsen
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