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Grunnverdier 

• Ansatte er den viktigste ressursen som finnes i en 
kommune/virksomhet

• Ansatte fortjener ledere som fremstår som 
tydelig og legger føringer for en retning…..

• Ansatte skal verdsettes, bli sett og respektert 

• Rettferdighet og åpenhet er viktig

• Ledelse er i endring- og det å være leder i 2018 er 
endret fra å være leder i 2010……
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Innholdet i foredraget

• omhandler felles delen av retningslinjen

• generelt om ledelse i kunnskapsorganisasjon

• litt om krav i lovverket

• det kommunale styringssystemet 

jf. Plan og bygningsloven

• kommunikasjon og påvirkning
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Helsesøsterkongressen 2018-
2 av læringsmålene er:

Kunnskap: 

• Å ha kunnskap om mulige konsekvenser av å 
avdekke hva som er bak fasaden 

Ferdigheter:

• Å kunne benytte en helsefremmende 
kommunikasjon med andre
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Min kunnskap er hentet fra:

• Utdannet helsesøster i 1993
• Prosjektleder i Statens helsetilsyn- oppsummerte landsomfattende tilsyn 

med skolehelsetjenesten i 2000
• Flere tilsynserfaringer i Trøndelag fra tjenesten (planlegging, 

gjennomføring og oppfølging)
• Var deltager i arbeidsgruppen i Statens helsetilsyn som planla 

landsomfattende tilsyn med helsestasjon 0-6 år i 2013
• Enkeltsaker som omhandler tjenesten- tilsyns og klagesaker
• Flere kartlegginger med fokus på ledelse og styring gjennomført i alle 

kommuner i Sør- Trøndelag i perioden 2009-2015
• Dialogmøter med kommunene i Sør- Trøndelag (25 kommuner)
• Utarbeidelse av nasjonal faglig retningslinje i Helsedirektoratet 2014-2016
• Ledererfaring fra Trondheim kommune 2007-2008
• Fagleder i Melhus kommune fra mars 2018-
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§3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant 
annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. helsetjeneste i skoler og 

b. helsestasjonstjeneste 
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Nytt i 2018

• For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal 
kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesøster. 
Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om krav til innhold i tjenestene 
etter bestemmelsen her, herunder 
bestemmelser om kompetansekrav for ulike 
typer tjenester.
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Forskriften gir retning

§ 1-1.Formål

Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons-
og skolehelsetjenesten å:

• a) fremme psykisk og fysisk helse

• b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold

• c) forebygge sykdommer og skader.

• Altså en helsetjeneste som ikke skal behandle-
men fremme helse 
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Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i 
kommunens helsetjeneste

§ 3 Faglige krav/ansvar

- 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. 

- Offentlig godkjent sykepleier kan konstitueres i 
helsesøsterstilling.

- Faglig leder for helsesøstertjenesten skal være helsesøster.
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Faglederrollen

Gjennom god fagledelse kan ressursene 
benyttes optimalt, samt fremme god praksis og 
god kvalitet. 

➢Fokus på organisering, koordinering, samspill og 
oppfølging av arbeidet. 

➢Dette forutsetter at fagleder har en grunnleggende 
forståelse av kompleksitet og sammenheng i 
organisasjonen. 

➢En god rolleforståelse er viktig for samarbeid internt og 
eksternt.

Helsesøsterkongressen 2018- Kristiansand 10



• Endring

• Forbedring

• Mer av det som fungerer 

• God praksis

Utviklingsarbeidets mål:

Organisatorisk
e utfordringer 

Oppnå 
gjennomføring 

av anbefalinger i 
retningslinjen
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Inkluderende

Iterasjoner

Felles

mål / 

visjon

Forståelse Forankring

Forpliktelse

Utviklingsarbeid 
Operasjonalisering

Dette er helt sentralt i alt endrings- og 

utviklingsarbeid

(inkluderende 
prosesser)

Helsesøsterkongressen 2018- Kristiansand 12



Dokumentasjon

• Dokumentasjon av utfordringer og sårbarheter i 
virksomheten er avgjørende for god styring og ledelse.

• Dette må belyses opp mot krav i lovverket, samt anbefalinger i 
nasjonale faglige retningslinjer

• En kan ikke forvente at toppledelse og politikere skal 
vite om og kjenne til formål og oppgaver for 
helsestasjon og skolehelsetjenesten

• Lag beslutningsnotater på de ulike sårbare områder i 
tjenesten, og sørg for at ledelsen tar beslutninger. 
Skriv referat fra slike møter og sørg for at dette lagres i 
det kommunale arkivsystemet- sporbarhet er viktig
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Fra veileder til………..

- En Nasjonal faglig retningslinje for 
helsestasjon- og skolehelsetjeneste er like om 
hjørnet!

- Består av fire deler (digital)
▪ Felles del

▪ Helsestasjon 0-5 år

▪ Skolehelsetjeneste 5-20 år

▪ Helsestasjon for ungdom
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Jobb systematisk

Legg stein på stein og prioriter……….
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Område 1- Ledelse og styring

1)Rolle og ansvar

2)Avvik og rapportering

3)Kompetanse

4)Evaluering
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten 28.okt 2016 

nr.1250
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§ 1.Formål
Formålet med forskriften er å bidra 
til faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet, og at øvrige krav i 
helse- og omsorgslovgivningen 
etterleves.



Internkontroll

• Fellesdelen i retningslinjen handler om å styre 
mot god praksis

• Dvs å sikre at gravide, barn og unge får den 
helsetjenesten vi som helsetjeneste er satt til 
å levere

• Dette betyr at alle ledere må kunne 
«internkontrollforskriften» og etterleve den

• - dette er et ledelsesverktøy som har  en meget god 
effekt
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 28.okt 2016 nr.1250

• Forskriften stiller krav om at virksomheten har 
etablert et system for systematisk styring og kontroll.

• Dette innebærer:
➢ Jevnlige risikovurderinger og identifiserer områder det er fare for 

svikt

➢Utarbeidelse av og iverksettelse av prosedyrer og rutiner for å 
forebygge, avdekke og følge opp risikoområder og uønskede 
hendelser

– Denne forskriften  gjelder også for 
helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester
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En retningslinje skal sikre retning

• Gi prioriteringer

• Gi kunnskap om beste praksis

• Operasjonalisering av krav i lovverket legger 
føringer

• Retningslinjen vil ikke sikre faglig forsvarlighet-
dette er tilsynsmyndighetens ansvar og rolle å 
avgjøre i enkeltsaker og gjennom tilsyn

• Nasjonale faglige retningslinjer viser beste praksis
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God praksis

Merknad

Avvik
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Internkontroll

Korriger Planlegg

Kontroller           Utfør

Faglig

kvalitet

IK-forskriften § 4 a, b, d, f

IK-forskriften § 4 e, g, h

Virksomhetens ansvar jf.

Krav i helse- og 

omsorgstjensteloven, 

internkontrollforskriften 

m.m

For å hindre at feil skjer igjen
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Virksomhetsstyring

Å styre/lede en helsetjeneste mot forsvarlighet krever:
- kunnskap om tjenesten
- i dette ligger det en forståelse av hvilke krav som ligger i lover og 

forskrifter og faglige retningslinjer som regulerer tjenesten
- hva er intensjonen med tjenestetilbudet?
- hvilken status har en nasjonal retningslinje utgitt fra 

helsemyndighetene?

- Dette er en helsetjeneste som skal ha et utstrakt samarbeid med 
fastleger, barnehager, skoler, tannhelsetjeneste, barnevern, NAV 
m.fl fordrer dette at det det jobbes godt med ansvarsavklaringer, 
roller, oppgaver og regelverksforståelse.

- Dette er et klart lederansvar å sikre ivaretatt
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Risikostyring

• Mange ledere ser ikke på risikostyring som en 
del av strategiprosesser eller 
virksomhetsstyring

• Risiko ses på som en tilleggsaktivitet delegert 
fra ledelse til eksperter.

➢Kan føre til mangel på samarbeid og uten lederfokus

➢Lite fokus på tvers av profesjoner

Eks: Still spørsmålet om det er greit å «slå sammen, eller hoppe 
over helseundersøkelser? Forsvarlighet?
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• Helsestasjon og skolehelsetjeneste jobber 
med fagområder hvor faglige avgjørelser kan 
få store konsekvenser. Dette gjelder særskilt 
når skjevutvikling, vold, omsorgssvikt m.m 
ikke oppdages.

• Feilvurderinger er uunngåelig, desto viktigere 
er det at systemet har gode, kjente og 
aksepterte prosedyrer

➢Dette bidrar til best mulig kommunikasjon, samarbeid 
og ansvarsfordeling. NB! Husk dokumentasjon

Helsesøsterkongressen 2018- Kristiansand 25



Det kommunale styringssystemet

- Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en del 
av dette systemet i alle kommuner

- Svangerskapsomsorgen og helsestasjon for ungdom er 
en del av tilbudet NB!
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To/ tre sentrale lover 
kommunepolitikere er opptatt av 

• Kommuneloven (lov om kommuner og 
fylkeskommuner)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven

• Plan- og bygningsloven (lov om planlegging-
og byggesaksbehandling)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

• Folkehelseloven? (lov om folkehelsearbeid)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
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OVERORDNA KOMMUNAL STYRING FASTSATT GJENNOM:

KOMMUNELOVEN

Økonomiplan med 
oversikt over pri-
oriterte oppgaver

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

kommuneplanens 
samfunnsdel 

Og
arealdel

med handlingsdel
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Bærekraftig utvikling 
imøtekomme dagens behov uten å

ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner skal få 

dekket sine behov

BÆREKRATIG  UTVIKLING

M
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PBL: 
Formål

§1-1
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal 

bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 

gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Kommu
neloven
Formål
§1

Legge til rette for funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en 

rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale fellesinteresser 

innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en 

bærekraftig utvikling
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Kommuneplanens
SAMFUNNSDEL

(temaplaner)

Handlingsprogram 
økonomiplan/budsjett

IVERKSETTING

Kommuneplanens 
AREALDEL

KOMMUNAL PLANSTRATEGI
utviklingstrekk – utfordringer

BEHOV FOR PLANER 

Reguleringsplan

Kommunal planlegging
den overordna og sektorovergripende planleggingen
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Budsjettprosess i kommunen

• Kommuneplanen danner 
grunnlaget for prioriteringer

• Lovpålagte oppgaver låser 
mer enn 80 % av rammene

• Ulike prosesser i kommuner, 
flere kommuner satser på 
innbyggermedvirkning 

• Åpen budsjetthøring
• Statsbudsjettet  hvert år 

legger føringer
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Kommunikasjon og synliggjøring
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Helsefremming og universell tilnærming

Tradisjonelt forebyggende arbeid har  i stor grad 
dreid seg om å informere om risiko, risikofaktorer 
og hva de gravide, barn og unge bør unngå. Dette 
motiverer i liten grad for endring.

En annen observasjon
En starter med gode intensjoner om å jobbe 
helsefremmende, men glir gradvis over mot risiko 
risikotenkning.
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Diagnose/sykemeldi
ng

Risikosone Målsone

Uhelse

Helse

Livskvalitet

Opplevelse av 
sammenheng

Engasjemen
t

Medbestemmelse

Forebyggend
e

Helsefremmend
e

Behandling/rehabilitri
ng

Medvirkning er sentralt -demokratisk prosess

Styrke verdier som gir individer, grupper og 
organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, 
mestring og kontroll over egen situasjon fremheves som 
viktig.
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Teorien

Antonovskys teori om salutogenese (salus= helse, genese= 
opprinnelse)
Tar utgangspunkt i hva som skaper helse.
Søker å identifisere helsefremmende faktorer, ta i bruk 
ressurser både hos individ, grupper og i lokalbefolkningen  

”Sense of Coherence (SOC)

«å ha kapasitet til å foreta seg helsefremmende handlinger.»

Det refererer til individets mulighet til å forstå sin egen 
situasjon, og til å finne en mening i å bevege seg i 
helsefremmende retning.
• Forutsigbarhet
• Håndterbarhet 
• Mening
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• Det å fokusere på universell tilnærming er ofte 
en stor utfordring også opp mot 
beslutningstakerne i kommunen.

• Risikofokuset er stort blant mange profesjoner 
som jobber med barn og unge i kommunen. 
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Tips

• Behovet for kommunikasjonsarbeid er viktig 
knyttet til ny nasjonal faglig retningslinje

• Lag dere en kommunikasjonsstrategi i 
samarbeid med kommunikasjonsenheten i 
kommunen, eller spill på lag med en 
journalist.
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Kronikker leses av politikere

• Skriv debattinnlegg og kronikker rettet mot 
politikere……….her kommer to eksempel

- «Vi må snakke om amming»

- «Tror jeg har en aktiv gutt i magen»- om 
Foreldreforberedende kurs i Melhus kommune

www.adressa.no (søk på kronikktittel)
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Kommuneplanlegging

• Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i 
kommunene

➢ hjemlet i Plan og bygningsloven- en lov alle politikere og rådmenn 
kjenner godt

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan 
og bygningsloven

• I tillegg er også  Kommuneloven- denne loven gir 
kommunene viktig handlingsrom-
en lov som er viktig for demokratiet

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
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Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

• En helsetjeneste som er «annerledes» enn andre 
helsetjenester
- billig i drift
- opererer ikke med ventelister
- lite klager
- jobber med den «friske delen av befolkningen»
- svært mange som jobber med barn og unge i kommunen har 

innvendinger mot tjenesten- gjerne om hva vi burde gjøre

• En helsetjeneste som kan gi store konsekvenser hvis noe 
ikke oppdages. Eks vold, misbruk, somatiske lidelser og 
psykiske lidelser m.m
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Viktig kunnskap for ledere

Hva må vi som ledere kunne noe om for at 
beslutningstakerne skal være opptatt av 
tjenesten?
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Universelle tiltak kan ofte være den beste måten å nå risikogruppene på. 

Sterk grad av behovsretting og målsøm kan ofte virke mot sin hensikt gjennom 
stigmatisering og umyndiggjøring av de grupper man ønsker å hjelpe. 

Behovsprøving bidrar kanskje til å sortere ut mennesker med stort behov for hjelp, 
men vinningen går opp i spinningen dersom de i prosessen må bevise for 
myndighetene – og seg selv – at de er mislykkede.

Universelle velferdsgoder, på den annen side, har ofte størst effekt der de trengs 
mest, de virker mindre stigmatiserende og de bidrar ofte til å forebygge at folk 
ekskluderes og havner i utsatte grupper. 

Dette betyr ikke at en politikk for utjevning av helseforskjeller overhodet ikke skal 
inneholde elementer av målretting, men det bør være en balanse mellom 
målrettede og universelle tiltak – og målretting må gjøres med omhu.

Unngå stigmatisering - noen betraktninger………….
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For å lykkes med implementeringen 
må

• Avvikssystemet være på plass
- Ledere har et særskilt ansvar i å etterspørre avvik hos sine 

ansatte.

• Rolleavklaringer – herav ansvars- og 
oppgavefordeling- på alle nivå i organisasjonen

- Hvem gjør hva?

- Dette må beskrives og begrunnes

• Tydeliggjør hva som er tjenestens formål og 
oppgaver?jf § 1 i formålsparagrafen til forskriften
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Ledere må løfte blikket

• Å jobbe på et systemnivå er viktig
- Det betyr å se tjenesten i en helhet og ikke kunne alle 

fagdetaljer

- En bør ha tenkt gjennom hvilken retning en skal gå som 
leder

- Noe må prioriteres fremfor noe annet

- Saker som det jobbes med må dokumenteres/spores  
og gjøres tilgjengelig for alle

- Vær ryddig og dokumenter godt når du er 
«saksbehandler»- tilsettinger, personalsaker, 
budsjettprosesser, bemanningsbehov, lokalitetsbehov 
m.m
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En stø kurs mot målet krever

• Tydelig ledelse

• God styring- internkontroll

• Samhandling på tvers

• Oppdatert kunnskap
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Takk for meg                                                
jorunn.lervik@melhus.kommune.no

Mob:41669375             
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