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Norsk Sykepleierforbund viser til vårt høringssvar på retningslinjens del 1 og 2 – (ref. 824371 (2016_00170).  Vi vil 
innledningsvis berømme arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjeforslaget.

Det var mange forhold i fellesdelen hvor våre kommentarer også har relevans for skolehelsetjenesten og HFU. Vi ber 
derfor om at våre høringssvar sees i sammenheng. Vi har fått innspill til del 3 og 4 av høringen fra Landsgruppen av 
helsesøstre NSF.

NSF er fornøyd med at veilederen retter så mye oppmerksomhet til systemarbeidet. Mange opplever at retningslinjen 
har fått en sterkere vektlegging av den helsefremmende innsatsen, men samtidig etterspørres ytterligere tydeliggjøring 
av dette. Forslaget underbygger at helsesøstre bør ha en viktig rolle i kommunenes og skolenes arbeid med miljørettet 
helsevern.

Generelle kommentarer til retningslinjen
Anbefalinger
Retningslinjen skal være kunnskapsbasert. I den sammenheng savner vi vektlegging av bruker- og erfaringsbasert 
kunnskap. Vi vet at forskningskunnskapen om denne tjenesten er mangelfull, noe begrunnelsene bekrefter. Det hadde 
etter vårt syn vært ønskelig at man i flere begrunnelser hadde en konsensus fra arbeidsgruppen å vise til, da gjerne 
basert på erfaring fra brukere og praksisutøvere. Et nærliggende eksempel er seksualundervisning – som både ungdom 
og en rekke organisasjoner (bla. Nettverk for bedre seksualundervisning) har påpekt trenger en kvalitetsforbedring, og 
der man har vist til hva en god seksualundervisning bør omfatte og hvordan den bør bygges opp. 

Brukervennlighet/tilgjengelighet
Generelt oppleves retningslinjen krevende å «manøvrere» i; både i den digitale og analoge versjonen. Det er ikke 
umiddelbart logisk å forstå hvor underkapitlene/temaene er plassert. Eksempelvis finner vi omtalen av seksualitet og 
samliv under Samhandling med skolen, noe som ikke framstår umiddelbart logisk. Vi oppfordrer til at det nøye vurderes 
hvordan innholdet best kan struktureres, slik at retningslinjen blir et praktisk oppslagsverk for de som skal bruke 
retningslinjen i det daglige.

Det er bra at retningslinjen har så vidt omfattende referanser og gjengivelse av kunnskapsgrunnlaget. Skillet mellom 
anbefalingene og faktagrunnlaget fremstår noe uklart. Det blir svært mange gjentagelser av tekst, noe som gjør at man 
som leser mister litt av interessen og faller av. Eksempelvis gjengis nærmest likelydende begrunnelser og den samme 
tabellen flere ganger gjennom kapittel 1. Det er mulig dette fremstår slik pga. formalkrav og fordi retningslinjen primært 
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skal være digital, slik at hvert kapittel/underkapittel skal stå på egne ben. Med tanke på at svært mange nok vil velge å 
skrive ut retningslinjen, vil vi oppfordre til legge den opp på en måte som gjør det lettere å kunne lese anbefalingene fri 
fra kunnskapsgrunnlaget. Gjentakelser både av tekst og tabeller bør i størst mulig grad unngås. 

Vi foreslår også å løfte fanen/det som ligger under Praktisk som klikkbar lenke inn i tekst og evt. tabeller direkte knyttet 
til hvert enkelt tema,– det vil øke brukervennligheten betraktelig. Forskningsgrunnlag, Begrunnelse og Referanser 
fortsatt som egne faner – dette er tema som er særlig aktuelle for ledere, fagutviklere og i mer spesielle praksistilfeller.

Det bør gjennomgående være klikkbare lenker i tekst, eksempelvis til innhold i helseundersøkelsen, innhold i 
helsesamtalen, anbefalingene Ha oversikt over helsetilstand osv (1.1.1). Som brukere må man slippe å skrolle seg opp 
og ned og gjennom store deler av dokumentet for å finne det man trenger.

Det står flere steder at barn og unge kan droppe innom når som helst, Slik omtale bør lenkes til fellesdelen der det står 
om krav til informasjon, synlighet og tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det må utvikles en meget god søkefunksjon, for søk i hele retningslinjen uavhengig av hvilket «bilde» man står i. Dette 
er særlig viktig fordi det ikke er en umiddelbar logisk plassering av alle underkapitler/tema.

Beregnet tidsbruk
Så langt vi kan se, er dette kun gjort for helsesamtalen i 8.klasse som er en ny oppgave. Vi mener at skal man vise til 
beregnet tidsbruk, må det gjøres for alle oppgaver som skal utføres. Vi mener det bør anslås samlet ressursbruk for at 
retningslinjen skal kunne gjennomføres.

Ut fra erfaring med helsesamtaler mener vi estimatet om 30 minutter er helt urealistisk dersom man skal berøre samtlige 
tema som er nevnt at bør tas opp. Skal man rekke over disse temaene, gi rom for at eleven skal få vektlegge det 
han/hun opplever som viktig, han helsefremmende tilnærming (empowerment) og benytte seg av metoder som MI, er 
dette på ingen måte gjennomførbart på estimert tid. Dersom tidsestimatet ikke utvides bør man ikke være like kategorisk 
på at alle tema skal berøres. Det bør da være tilstrekkelig dersom tema har vært tatt opp i undervisning/gruppe i forkant 
eller kartlagt gjennom helseskjema, samt at eleven får åpning for å ta opp det de ønsker å legge vekt på. Noen tema 
bør berøres individuelt, det må presiseres hvilke det gjelder. Temaet om vold og overgrep bør være et slikt tema. I 
tidsberegningene må det tas høyde for at et visst antall elever må kalles inn på nytt.

Et eksempel på erfaring med tidsbruk/behov: «Når jeg gjennomfører mine samtaler med 8 trinn i dag berører vi temaene 
kosthold, mestring og trivsel og vold. I tillegg veier og måler vi, gjennomgår personopplysninger og snakker om det 
eleven evt. ønsker å ta opp dersom det ikke alt er berørt. I forkant har vi også sendt ut et helseskjema som alle har 
levert inn. Opplysninger som fremkommer i helseskjemaet kan også bli tematisert.  Det er i dag svært krevende å 
gjennomføre denne samtalen innenfor rammen vi har avsatt på 30 min. Dokumentasjon er da ikke inkludert i 
tidsrammen. Min erfaring tilsier derfor at samtalene, slik forslag til veileder skisserer, er utopiske dersom de skal 
gjennomføres på en faglig god måte».

Når det først er en liste over tema er det rart at den ikke gjenspeiler de viktigste anbefalingene. En anbefaling sier 
«Skolehelsetjenesten bør ha fokus på å oppdage psykiske plager», dette tema står likevel ikke på lista over tema for 1. 
klasse og 8. klasse. En del helsesøstre opplever da at psykisk helse er utelatt, siden de følger lista som en guide til 
tematikk. Det betyr at lista ikke kan være slik den fremstår nå. Bør overskriften være «Skolehelsetjenesten bør 
vektlegge å oppdage psykiske helseplager»? 

Begrepsavklaring
Vi har fått mange innspill på begrepsbruk; kan/skal, svak/sterk anbefaling, hva innebærer konsensus osv. Dette er 
omtalt i innledende kapitler, men må etter vårt syn vektlegges særlig ved implementering av retningslinjen. Eksempelvis, 
hva er en svak anbefaling, og hvilken verdi har den i argumentasjon for prioritering/bruk? I retningslinjen kan det med 
fordel være en egen tekstboks med de mest sentrale begrepene.
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«Fokus på»: her vil vi vise til Språkrådet som sier: «Noe kan være i fokus, men noe kan ikke være fokus. Man kan 
bringe noe i fokus, og man kan fokusere noe; det man ikke kan gjøre, er å sette fokus på noe.»1

Tema som savnes, eller oppleves svakt ivaretatt
Skolehelsetjeneste i videregående skole og HFU har fått forholdsmessig liten omtale. Det er eksempelvis ikke foreslått 
systematiske undersøkelser i videregående skole, Det er heller ikke gitt spesifikke råd om hva tjenesten bør bidra 
med/tilby av helseopplysning/undervisning. Det bør beskrives nærmere hva som bør gjøres innen helsefremmende og 
forebyggende arbeid for og med ungdom, samt tiltak for å fange opp ungdom i denne aldersgruppen, gjerne gjennom 
praksiseksempler.

Skolehelsetjenesten sin rolle i smittevernarbeidet er lite omtalt. Helsesøstre i skolehelsetjenesten har mange oppgaver 
knyttet til etterregistrering og vaksinering av barn og ungdom som asylsøkere/flyktninger, samt arbeidsinnvandrere. 
Helsesøstre på skolen får ofte en stor rolle når det gjelder å «oppvaksinere» barn som kommer flyttende i forbindelse 
med arbeidsinnvandring. Under pandemien i 2009 var det i stor grad helsesøstre som bidro til at barn og unge fikk tilbud 
om vaksine, og drev omfattende smittevernarbeid. Vi etterlyser Helsedirektoratets vurdering/anbefaling om 
skolehelsetjenestens oppgaver ved en evt. ny pandemi.

Vi savner en tydeligere og mer omfattende beskrivelse av hvordan skolehelsetjenesten kan bidra til å fremme god 
inkludering/integrering og hindre radikalisering. Kunnskap om jenter som utsettes for sosial kontroll og hindres i sosial 
deltakelse bør tematiseres. Arbeid knyttet til innføringsklasser og enslige mindreårige asylsøkere bør beskrives.

Vi mener retningslinjen må vie bruk av digitale medier, digital mobbing og digitale overgrep større plass. Skjermbruk er 
lite omtalt. Når vi vet hvor stor del av hverdagen dette utgjør for både barn og foreldre, er det et naturlig tema å belyse 
–med utgangspunkt i samspill og relasjoner, kommunikasjon, aktivitet og kost – eksempelvis det å unngå skjermaktivitet 
under måltider. Foreldre ønsker gjerne råd i forhold til å sette grenser for skjermbruk, og hvordan inngå kloke avtaler 
med barn/unge rundt dette. Dette temaet er stadig oppe i samfunnsdebatten, fagfolk går ut og er bekymret for 
utviklingen. Da bør vi ha en faglig anbefaling om et tema som er en viktig del av hverdagen og diskusjonene med og 
mellom foreldre, barn og blant fagfolk. 

Vi savner omtale av krav til lokaler. Skal man kunne gjennomføre eksempelvis motoriske tester, hørsels- og synstest 
samt ivareta konfidensialitet stiller dette bygningstekniske og arealmessige krav. Hygiene/smittevern er andre forhold 
som må ivaretas, eksempelvis gjennom tilgang på vask. Vi vet at det langt fra er gode nok lokaler ved alle skoler i dag. 
Når det gjelder HFU, bør lokalene utformes med tanke på målgruppen, og ikke kun være et hjørne av helsestasjon for 
barn. HFUs venterom bør være utformet på ungdoms premisser, mens kontor og undersøkelsesrom må ivareta kravene 
til faglig forsvarlighet, taushetsplikt og konfidensialitet. Det må være mulighet for å få tatt og levert urinprøver, uten å 
måtte gå gjennom venterom.

SFO er for lite vektlagt og omtalt. Dette er en arena for mat og måltider, og en arena der barna kan observeres under 
lek, tegning osv. Dette bør spesifikt omtales.

Det kan være hensiktsmessig å la informasjon om Meningokokkvaksine være gjeldende for alle trinn i VGS, da 
vaksinen er anbefalt fra 16 år.2 Det står ellers feil vaksine i 10. klasse (bare polio). Det er vel sannsynligvis en inkurie -  
noe som henger igjen fra tidligere versjoner.

Barn som pårørende og kommunens forpliktelser og skolehelsetjenestens rolle savnes beskrevet. Forutsatt vedtatt bør 
lovforslaget om barns rett til medvirkning og medbestemmelse etter pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonell 
sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte mm., omtales i retningslinjen- eksempelvis under 1.4.2.

Dokumentet kunne tydeligere beskrevet samtykkeregler /rutiner. Det oppstår en del dilemmaer knyttet til hvorvidt 
helsesøster skal informere foreldrene om det barn forteller. Foreldrene har rett til innsyn i journal og helsesøster har 
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dokumentasjonsplikt. Oppfølging av barn av psykisk/kronisk syke bør konkretiseres; tiltak, samarbeid med foreldre, 
samarbeid med voksenpsykiatri om ivaretakelse av barna.

Foreldreveiledning savnes omtalt i retningslinjen. I barneskolen er dette en av de viktigste funksjonene tjenesten har. 
Flere steder i retningslinjen er det vist til "bakenforliggende årsak", og det er nettopp her foreldreveiledning  kommer inn. 
Dette gjelder også i forhold til de temaene som er kjent fra helsestasjonen, for eksempel kost, aktivitet, mestring/atferd, 
søvn osv. Veiledning av ansatte som ledd i kompetansearbeid burde også vært omtalt. 

Generelt står det mye om det å avdekke/oppdage skjevutvikling, men for lite om hva man gjør med funnene. Det er det 
som skaper mest frustrasjon blant ansatte i tjenesten i dag. Å finne frem til gode tiltak er ikke alltid lett  og det blir mange 
ganger uetisk å avdekke uten å ha noe å tilby. Alt skal gjøres/prøves i førstelinja før man kan henvise videre (jfr. 
prioriteringsveilederen til BUP). Tilsvarende utfordring erfares vedr. veiing og måling. 

Vi savner en omtale av studenthelsetjenesten som mange steder er et delvis kommunalt tilbud og en viktig 
samarbeidspartner.  

Det har kommet opp spørsmål om  lærlinger har rett til skolehelsetjeneste, eller om de kommer inn under 
bedriftshelsetjenesten. Dette bør tydeliggjøres.

Kommentarer til de enkelte kapitler
Retningslinjens Del 3 Kap.1 Skolehelsetjenesten 5-20 år
1.1 Helseundersøkelse og helsesamtale
I dette kapittelet bør det stå noe om helseundersøkelse som ledd i få oversikt over helsetilstanden i kommunen 
(folkehelseloven §5). Det bør jobbes med å utarbeide systemer som gjør at vi kan få ut lokal og nasjonal statistikk, a la 
det danske skolesundhed.dk3 og det islandske 6H.

Vi støtter at skolestartundersøkelsen gjennomføres etter at barnet har begynt på 1.trinn. Foreldre og barn får da både 
møte helsesøster på skolen og bli kjent med hvor kontoret er – det at undersøkelsen foregår i den rette konteksten 
bidrar til bedre kontaktetablering. Det kan også bidra til bedre systematikk på å fange opp nytilflyttede barn. Skal 
undersøkelsen foregå i tjenestens lokaler stiller det krav til disse (jfr. tidligere kommentarer), til utstyr , til legeressurser, 
merkantil bistand osv.

Skolestartundersøkelsen består av en legeundersøkelse og en helsesamtale. Vi vil foreslå at man gjennomgående i 
teksten endrer til å bruke begrepet helseundersøkelse, slik det er gjort i overskriften. Det er elevens helse, og ikke legen 
som skal undersøkes, og deler av helseundersøkelsen kan gjennomføres av andre enn legen.

Helsesamtalen må få egen overskrift og omtale på lik linje med helseundersøkelse,. ikke kun som stikkord i en tabell. 
En slik løsning gjør tabellen overflødig. Det bør presiseres om helsesamtalen skal skje individuelt eller i gruppe. 
Temaene er etter vår mening aktuelle både i 1.og 8.trinn, med noe ulik innfallsvinkel og vekting. Det er sent å tematisere 
seksualitet, tobakk og alkohol først på 8.trinn.

Når det gjelder muskler-skjelett og motorikk, bør det gjerne anbefales vurdering hos fysioterapeut før/i tillegg til 
henvisning til fastlege. Fysioterapeut (fortrinnsvis barnefysioterapeut), kan ha verdifull  kompetanse i en vurderings-
/utredningsfase.

Tannstatus og munnhule: det er vel ikke bare en fordel, men en forutsetning at man har godt lys når slik undersøkelse 
skal gjennomføres? Dette er en viktig undersøkelse for å avdekke omsorgssvikt (manglende tannhygiene) og evt. tegn 
på seksuelle overgrep eller vold. Helsesøster skal ikke ha ansvaret for å følge opp hvis det viser seg at barn ikke har 
møtt til tannhelsetjenesten.  Hva er tannhelsetjenestens egne rutiner ved ikke møtt – disse kan gjerne omtales.
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Helseundersøkelse og helsesamtale1.1.1
Det bør tydeliggjøres hva som hører inn under skolestartundersøkelsen kontra 4årskontrollen. De skoleforberedende 
undersøkelsene i fireårskontrollen og oppfølgingen av disse må vektlegges, slik at disse ikke mistolkes utsatt til 
skolestart. Lekeaudiometri skal gjennomføres ved 4 år, ifølge revisjonsforslaget for retningslinjer for hørsel (dette har 
også vært anbefalingen tidligere, men da stod det «før skolestart», noe som gjorde at mange utsatte dette til nærmere 
skolestart).  Dette bør også tydeliggjøres når retningslinjen skal implementeres, slik at man reduserer skepsisen mot å 
innføre 1.klasseundersøkelse fremfor en undersøkelse i forkant av skolestart. God info om hvorfor en enstemmig 
gruppe med fagpersoner landet på denne anbefalingen er klokt. Dette er en konsultasjon som i dag gjennomføres både 
på skolen og på helsestasjonen, noe som betyr at mange må endre en praksis de i utgangspunktet ikke ønsker å endre. 

Finnes det en medisinsk vurdering på hvorfor legeundersøkelsen er lagt til 6 års alder og ikke til 4 års alder? Kan det 
være et alternativ å heller ha lege ved 4 år? De fleste som gir innspill på at de er skeptiske til å gjennomføre 
skolestartundersøkelsen etter skolestart er opptatt av at det er vanskelig å få lege til å komme på skolen, at det er 
lettere på helsestasjonen.

Det står under skolestartundersøkelsen av barnet skal være lett avkledd. Gjelder det bare hos legen ved somatisk 
undersøkelse, eller hos begge? Økt sjenanse for egen kropp er et økende problem hos barn i dag. Vi savner noe om 
hvordan man skal forholde seg til de barna som ikke vil kle av seg, noe som jo også kan vekke en bekymring.

1.1.3 Tema som SHT bør ta opp med barn, foresatte og ungdom i skolestartundersøkelsen og helsesamtale på 8.trinn
Vi har fått innspill på at man etterspør helsesamtale i videregående skole, og på andre tidspunkt i barneskolen – 
eksempelvis 3. eller 5.klasse. Dette gjøres mange steder i dag og flere ønsker det derfor vurdert. Er det vurdert å ha 
andre faste tidspunkt?

Retningslinjen krever mye av helsesøster i forhold til å  tilpasse seg den enkelte skoles utfordringer, ønsker og behov. 
«Gjesterollen» blir forsterket når dette løftes frem i anbefalingene. Det ville gitt en trygghet med noe mer håndfast om 
dette i kortprogrammet, eks. som en guide til noen faste tema. Eksempel: I 3. klasse er det naturlig å ha et opplegg i 
forbindelse med veiing og måling.  Det ville også være fint å kunne tilby skolen noe håndfast på tema som gjelder alle 
barn og ikke vente på forespørsel, eller måtte lage unike tilbud på hver enkelt skole. Samtidig er det bra at det 
poengteres at tiltak på skolen skal bygge på samhandling slik at de tilpasses lokale behov.

Trivsel, mestring og relasjoner (psykisk helse) – 1.trinn og 8.trinn
Tema som omtales under Hvordan kommunisere/Vold og overgrep, mener vi i like stor grad omhandler generell trivsel 
og mestring, og kan gjerne høre inn under dette punktet/Praktisk.

Kosthold – 1.trinn og 8.trinn
Her kan den helsefremmende og befolkningsrettede innsatsen gjerne understrekes. Vi savner en kort omtale av dialog 
og samarbeid med foreldrene om kosthold. 

Ulykker og skader
Vi er undrende til at dette ikke er tema på 8.trinn. Folkehelserapporten 2014 (Figur 3, side 186)4 viser at det både for 
jenter og gutter er en skadetopp ved 10-14 årsalder, og at det særlig for gutter holder seg høyt fram til ca. 25 år. Vanlige 
skader blant ungdom er overflate- og forstuingsskader, særlig i ankel/fot og hånd/arm. Blant menn under 25 år skyldes 
hele 20 prosent av dødsfallene ulykker. Dette mener vi tilsier behov for målrettet å tematisere dette også på 8.trinn.

Seksualitet og samliv – 8.trinn
Vi foreslår å bruke benevnelsen seksuell helse. Samliv er ikke et særlig aktuelt begrep for barn og unge. Det er gledelig 
at det er de positive sidene ved seksualiteten som trekkes frem. Vi skulle imidlertid ønske at seksualitet ble viet noe mer 
plass og omtale. Ungdom på 8.trinn er opptatt av seksualitet og egen seksuell utvikling, og dette er et gjennomgående 
og sentralt tema i dialog mellom de unge og helsesøster, evt. andre ansatte i skolehelsetjenesten. Det er et ønske at 
pubertets- og seksualundervisning blir lagt til gitte klassetrinn, og at vurdering av dette ikke overlates til den enkelte.
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Vi kan ikke se at seksuell utvikling tematiseres på 1.trinn. Helsedirektoratet sier i sin strategi for bedre seksuell helse5: 
Internasjonale kunnskapsoppsummeringer viser at den helsefremmende innsatsen på seksualitetens områder må starte 
i barnealder og fortsette til de er unge voksne. Dialogen med barn i aldersgruppen 6-11 år skal ta utgangspunkt i gutter 
og jenters ulike spørsmål og behov for kunnskap og ferdigheter sett i forhold til alder. Sentrale tema er kropp, identitet, 
vennskap, nærhet og forelskelse. En av planens hovedmålgrupper er barn fra 6 år til ungdomsskolealder. Helsesøster 
nevnes som en sentral samtalepartner. Med bakgrunn i det, finner vi det naturlig å tematisere dette også på 1.trinn – 
tilpasset alder og modenhet.

Det bør være en klikkbar lenke til metodeboken fra Sex & Samfunn. 

Råd og veiledning om samliv og seksualitet: 8.trinn: Digitale overgrep må tematiseres. Se kommentar under Tema vi 
savner.

Tobakk – 8.trinn:  Det er lite om snus, som oppleves som et massivt problem.  Også her bør det være en klikkbar lenke 
til Minimal intervensjon.

Råd og veiledning om alkohol og rusmidler: 8.trinn: Alkohol og rusbruk bør også tematiseres på 1.trinn 
(grupper/foreldremøter) – som en mulighet for barn til å kontakte skolehelsetjenesten om de lever i hjem med alkohol-
/rusmisbruk. For 8.trinn bør føyes til informasjon/dialog om hvordan ta vare på seg selv eller venner hvis man blir 
beruset. 

1.1.5 Ved alle henvendelser fra barn og ungdom bør SHT være oppmerksomme på mulige bakenforliggende årsaker 
(gjelder også 2.3 HFU)
Vi forstår rasjonalet bak dette, men mener overskriften allikevel gir et lite helsefremmende utgangspunkt og signal. De 
fleste barn og unge er friske og godt fungerende – det er ikke slik at det alltid er et problem eller en bakenforliggende 
årsak til at de tar kontakt. Hvis man alltid skal møte barn og unge med utgangspunktet at «det ligger nok noe bak», vil 
det bidra til å forme hvordan vi møter barnet, hvordan vi spør og hva vi ser etter. Overskriften kan lyde: SHT/HFU skal 
være oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker.

Siste setning/avsnitt under Begrunnelse gir ikke mening:…å ta opp sine utfordringer og forutsette at det er etablert et 
tillitsforhold til tjenesten.

1.2 Vold, overgrep og omsorgssvikt
1.2.2  Vold, overgrep og omsorgssvikt bør være et tema i skolestartundersøkelsen (gjelder også 1.2.3)
Det fremstår uklart når tema skal tas opp med foreldre/foresatte tilstede. Vi betviler at barn som blir utsatt for 
vold/overgrep hjemme vil fortelle om dette hvis foresatte er tilstede. Der det ikke foregår vold/overgrep (eller der foreldre 
ikke har egne volds-/overgrepserfaringer), vil det være uproblematisk å ha en dialog rundt dette med både barnet og 
foresatte. En god håndtering av dette temaet uten å forverre situasjonen for volds-/overgrepsutsatte barn, fordrer en 
forhåndskunnskap man ikke nødvendigvis har ved skolestartundersøkelsen. Barn som selv har vært utsatt for 
vold/overgrep er tydelige på at helsesøster skal informere om sin taushetsplikt og dens begrensninger. Informasjon fra 
ungdom (eksempelvis Forandringsfabrikken/ Barnevernproffene/ Helse på barns premisser) om hvordan de ønsker at 
deres opplysninger om vold, overgrep og omsorgssvikt skal håndteres, bør gjøres kjent for helsepersonell.

Det er foreslått gode spørsmål til hvordan starte en samtale, om eks. vondt i magen. Det bør fremkomme at disse 
spørsmålene gjelder mistrivsel/symptomer generelt, ikke bare er knyttet opp mot vold og overgrep. Det bør også 
beskrives hvordan man går frem hvis spørsmålene og svarene man får leder til en mistanke om vold/overgrep. Det bør 
lenkes til aktuelle veiledere/veivisere.

1.3 Samhandling med skole
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Fokuset på samarbeid med skolen om enkeltelever og grupper av elever er bra og viktig. Lovverket sier at 
skolehelsetjenesten skal delta i undervisning og på foreldremøter i den grad skolen ønsker det. Det burde likevel vært 
noe mer tydelig anbefaling på hva tjenesten  bør tilby på ulike trinn, ut fra tjenestens helsefremmende og forebyggende 
mandat og fagområde, ikke bare la det være opp til hver enkelt å lete i læreplanverket . Se for øvrig våre kommentarer 
under  Forhold som er utenfor mandatet for retningslinjearbeidet, men som bør følges opp.

Legemiddelhåndtering: Her savner vi omtale av og lenke til nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering - 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barne/id674127/

Bekymringsfullt fravær: Omtale av nye fraværsregler, og en tydeliggjøring av skolehelsetjenesten sin rolle i oppfølging 
av disse, må inn her.

1.4 Oppfølging ved behov (målrettede samtaler og hjembesøk)
Hjemmebesøk i skolehelsetjenesten nevnes spesifikt, noe vi mener er en klar styrking. Vår erfaring er at det i for stor 
grad er opp til den enkelte helsesøster å vurdere denne metoden, og at det kan være utrygghet og uenighet omkring 
hvorvidt bruk av hjemmebesøk til skoleelever er å gå utover sin rolle og sitt ansvarsområde. Økt bruk av hjemmebesøk 
kan bidra til å utjevne ulikheter i helsetilbudet. Betydningen av dette tydeliggjøres ved at man klart sier at dette er et 
tilbud som skal falle inn under skolehelsetjenestens funksjon. 

1.4.1 Skolehelsetjenesten bør tilby oppfølgende samtaler til barn og ungdom med psykiske plager
Under Praktisk beskrives gode kommunikasjonsferdigheter som det viktigste verktøyet. Vi vil foreslå å tilføye 
relasjonskompetanse, da gode kommunikasjonsferdigheter i seg selv ikke er tilstrekkelig for å etablere og opprettholde 
en god relasjon til og dialog med barn og unge.

Samarbeid med andre: Vi savner omtale av overføringssamtaler mellom skolehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, evt. også med fastlegen. Erfaringer fra steder der dette er prøvd ut, tyder på at 
barnet/ungdommen opplever dette betryggende. Det kan bidra til en tydeliggjøring av de ulike aktørenes roller, og til at 
ungdommen i større grad følger opp behandlingstilbudet og ikke blir en «svingdørspasient» tilbake til 
skolehelsetjenesten/fastlegen. 

1.4.2 Skolehelsetjenesten bør vurdere hjemmebesøk til barn og ungdom med særlige behov
Det slås innledningsvis fast at hjemmebesøk er tidkrevende. Isolert sett er dette riktig, men på sikt kan hjemmebesøk 
også være tidsbesparende fordi man får en annen kontakt og mulighet for å nærme seg problemene, man kan unngå 
gjentatte innkallinger/ikke møtt osv. Se ellers kommentarer under 1.4.

1.6 Oversikt over innholdet i retningslinjen (kortprogrammet)
Her må det vurderes nøye hvilket detaljeringsnivå kortprogrammet bør ha. Det bør etter vårt syn gi en umiddelbar 
oversikt over hovedinnholdet i hver enkelt konsultasjon (helsesamtale, helseundersøkelse, vaksine/info om vaksine). 
For å unngå forvirring anbefaler vi at Individuelle tiltak omtales. Målrettede tiltak (også helsesamtalen og 
helseundersøkelsen er i hovedsak individuelle tiltak). Der det vises til andre retningslinjer etc., bør dette være i form av 
klikkbare lenker.

2 Helsestasjon for ungdom
Generelt mener vi HFU har fått liten omtale i retningslinjen. HFU er et sentralt tilbud for ungdom og et viktig supplement 
til skolehelsetjenesten i mange kommuner. En hovedoppgave er prevensjons – og seksualitetsveiledning. Det oppleves 
derfor underlig at dette vies så lite plass i retningslinjen. Det savnes noen essensielle lenker under tema: ung.no, Sex & 
samfunn, Fri/Rosa kompetanse.

Målgruppe 
Vi mener øvre aldersgrense på 20 år er for lav. Flere steder praktiseres det en høyere aldersgrense i dag. En heving av 
aldersgrensen vil sikre et mer likeverdig tilbud til ungdomsbefolkningen og mer tilgjengelige helsetjenester for ungdom. 
For aldersgruppen 18-25 år kan HFU ha en svært viktig rolle. Vi vet at denne aldersgruppen har de høyeste 
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aborttallene, de har ofte flyttet fra hjemkommunen der fastlegen er og de flytter gjerne flere ganger pga. skolegang og 
jobb. I HFU kan man nå ungdom som ellers ikke kontakter helsetjenesten. Dette er en gruppe som ikke alltid klarer eller 
ønsker å tilpasse seg de rammene som fastlegetjenesten tilbyr. Alternativet vil i mange tilfeller være at denne gruppen 
ikke oppsøker helsehjelp dersom det ikke finnes et kommunalt lavterskeltilbud som HFU. Det er viktig å ha et samarbeid 
med fastlegene. Samtidig mener vi at dersom vi ønsker å utjevne sosiale forskjeller i helse må vi i større grad flytte 
fokus fra å oppdra pasientene til å tilpasse seg systemet, og heller etablere system som møter pasientenes behov og 
ønsker. Områder som smittevern med fokus på SOI, seksuell helse og psykisk helse er problemstillinger hvor HFU når 
ungdom som kanskje ellers ikke ville oppsøkt hjelp. HFU har en tilnærming til sine pasienter, i tråd med det som 
beskrives i forslag til veileder, hvor ansatte er trenet i og vektlegger å avdekke bakenforliggende årsaker til at pasienten 
tar kontakt. HFU kan være en viktig arena for å veilede unge voksne videre i systemet og i større grad motivere til å ta i 
bruk tilbudet som gis via eksempelvis fastlegeordningen.

Oppgaver og roller 
En tydeliggjøring av hva som er legen sin rolle er positivt, da erfaringen er at det kan være uenighet om dette, eller at 
det oppfattes uklart. Grenseoppgangen med fastlegen er tydeliggjort, det er bra. Det er samtidig viktig at det i seg selv 
ikke blir et hinder for at HFU kan tilby hjelp der det vurderes nødvendig. I noen tilfeller er det et uttrykt ønske fra 
pasienten å ikke oppsøke fastlegen, pasienten bør da ikke automatisk avvises. Alternativet til HFU vil i noen tilfeller 
være å ikke oppsøke hjelp for sine plager. Vi kunne ønsket en tydeligere drøfting av de situasjonene hvor pasienten av 
forskjellige grunner ikke ønsker å oppsøke fastlegen. 

At det er presisert at det skal tilbys gynekologisk undersøkelse og mulighet for innsetting og fjerning av LARC er en 
tydeliggjøring av ansvar og en styrking av helsetilbudet til ungdom.

2.2 HFU bør ha oversikt over aktuelle tilbud og tjenester for ungdom
Vi ønsker Jordmortjenesten tilføyd under Praktisk. Ved graviditet vil det være aktuelt å opplyse om/henvise til 
jordmortjenesten på lik linje med fastlegen (som gjerne befinner seg i en annen kommune enn der man benytter 
HFU/skal følges opp gjennom en evt. graviditet).

2.3  Se kommentar under 1.1.5

2.6 HFU bør samarbeide med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for ungdomsskoleelever
Basert på mangeårig erfaring fra HFU landet over, vet vi at ungdom som har vært på HFU gjennom klasse-
/gruppebesøk, tar lettere kontakt senere. Besøket skaper både interesse og trygghet, og bidrar dermed til at ungdom 
lettere tar kontakt når de har spørsmål/behov senere. En del påpeker at det er urealistisk å få til besøk i alle kommuner, 
blant annet fordi lokalene brukes til små barn på dagtid. Vi ser at det kan være praktiske og økonomiske utfordringer 
knyttet til forslaget, men mener det bør stå som en klar målsetting. Det er ulik oppfatning om hvorvidt lærer bør delta 
sammen med skolehelsetjenesten, da elevene erfaringsmessig er mer åpne når de kan snakke fritt uten lærer til stede. 
En løsning kan være å ha en oppsummerende samtale med klasselærer i etterkant.

Forhold som er utenfor mandatet for retningslinjearbeidet, men som bør følges opp
Ressurser og normering
Forslaget til ny veileder innebærer slik vi ser det en økning i omfanget av oppgaver i forhold til dagens veileder. Mange 
vil ha problemer med å innfri veilederen dersom den blir vedtatt slik den foreligger nå, uten at tjenesten samtidig får økte 
ressurser. Tjenesten har også tidligere fått tildelt oppgaver knyttet til oppfølging av vekt og høyde, uten at det har blitt 
gitt økte ressurser eller er blitt endring av normen. Anbefalt norm oppleves allerede for snau i de kommuner som innfrir 
den i dag og dette vil bli en ytterligere utfordring med det omfanget som forespeiles i nytt forslag til veileder. Det er en 
tendens til at økt tilgjengelighet også gir økt bruk av tjenesten. Det må man ta hensyn til når nye normtall beregnes. 
NSF mener også at normeringen må gjøres forpliktende.

Kompetanse
Tilbudet om etterutdanningskurs i prevensjonsforskrivning må fortsette, for å sikre at alle helsesøstre og jordmødre som 
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jobber med ungdom innehar nødvendig og oppdatert kompetanse.

Ansatte i skolehelsetjenesten, og da særlig helsesøstre, må få tilbud om kompetanseheving på hvordan man skal 
samtale med barn om vold og overgrep. Hvordan man håndterer dette ved mistanke og i oppfølgingssamtaler, blir 
gjerne avgjørende for evt. videre avdekking samt ivaretakelse av barnet. Når barnevern og politi mener at helsesøstre 
skal ha oppfølgingssamtaler med barn, "for å samle mer bevis/få mer grunnlag så saken ikke bare blir henlagt", får man 
et stort ansvar for hvordan man skal gå frem både etisk, moralsk og profesjonelt. Et eksempel: «Jeg fikk beskjed fra 
Statens barnehus når jeg drøftet en sak anonymt, at "jeg skulle stoppe øyeblikkelig når barnet begynner å fortelle om et 
overgrep, fordi da er det ikke sikkert at det forteller det noen flere ganger igjen eller i avhør". Dette har nylig vært 
problematisert i media6. Å ikke stille ledende spørsmål, bruke refleksjon og speiling, samt å stille de rette 
oppfølgingsspørsmålene krever mye trening og kunnskap. Mange opplever dette utfordrende og trenger mer kunnskap. 

Gjensidig forpliktende samarbeid regulert gjennom lovverk
Vi er klar over at retningslinjen ikke kan lovregulere en annen tjeneste (skolen). Vi har imidlertid fått en rekke innspill på 
skjevheten i samarbeidsrelasjonen skole-skolehelsetjeneste. Helsesøstre opplever at det er en mangel og en utfordring 
at det så tydelig er lagt opp til at de bør bidra, samtidig som det poengteres at det er avhengig av skolens ønske om 
samarbeid. Særlig på gruppenivå oppleves dette problematisk. Når helsesøstre arbeider ut fra en anbefaling om at de 
bør samarbeide, mens skolen arbeider ut i fra at de kan samarbeide, får vi et system som i for stor grad vil variere lokalt. 
Det bygger ikke opp under målet om et likeverdig helsetilbud til befolkningen og kan motvirke målet om å utjevne 
sosiale og geografiske forskjeller i helse. Vi er kjent med at de respektive direktoratene har dialog rundt dette. NSF 
mener det må komme fortgang i å etablere gjensidig forpliktende samarbeid – gjennom lov/forskrift - som en oppfølging 
av retningslinjearbeidet.

Vi viser ellers til kommentarer som omhandler implementering av retningslinjen.

Når det gjelder høringsløsningen som er valgt denne gangen, er den verken spesielt praktisk eller god for den som skal 
sende høringssvar.  Det er ikke mulig å jobbe og mellomlagre i Hdirs høringssvarløsning. Man kan heller ikke «bla» i 
høringsløsningen for å se hvordan innretningen er gjort, uten å legge inn tekst. Det innebærer at høringsinstansen først 
må utarbeide og godkjenne hele høringssvaret i egne høringsløsninger, for deretter å kopiere, klippe og lime inn i Hdirs 
høringsløsning. Oppdager man underveis at element er avglemt, er det «rykk tilbake til start» og alt må legges inn på 
nytt. For å sikre at vi får med alle innspill, sender vi derfor vårt høringssvar både via Hdirs standardskjema og i eget 
høringsbrev.

Vi ønsker lykke til med sluttføringen av retningslinjearbeidet!

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
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