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Høringssvar: Høring, anbefaling for måling av hodeomkrets på barn 0-2 år

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen fra Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) og 
Barnesykepleierforbundet NSF. LaH NSF har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen.

Innledende kommentarer
Det stilles spørsmål ved om ikke måling av HO ved 4 måneder burde utføres regelmessig på alle barn, ikke kun på 
indikasjon eller etter foreldreønske. Bakgrunnen for spørsmålet er at det er lang tid mellom 3 og 5 måneder, og barns 
utvikling skjer raskt.

Selv om retningslinjen omhandler HO-måling på helsestasjonen, velger vi å ta med noen innspill fra barnesykepleierne, 
som særlig jobber med de premature barna. Disse barna skrives jo også før eller siden ut, og følges videre opp av 
helsestasjonen. BSF peker blant annet på at man i helsestasjonen benytter prosentiler/norsk vekstkurve, mens man i 
spesialisthelsetjenesten benytter persentiler og prematurkurver. Retningslinjen kunne stått seg på å tydeliggjøre 
hvordan man skal forholde seg til disse forskjellene, og tydeliggjøre begrepsbruken. Det vil vi mene kan lette 
samarbeidet på tvers av nivå, og også gjøre kommunikasjonen med aktuelle foreldre enklere.

Praktisk
Valg av vekstkurve 
Forslaget støttes, og er i tråd med det LaH NSF har anbefalt over lang tid.

Det er stilt spørsmål ved at retningslinjen ikke omtaler premature eller barn med annen etnisk opprinnelse (også 
adoptivbarn) spesifikt. Det bør vurderes å tydeliggjøre om også disse skal vurderes ut fra norsk vekstkurve, og om 
opprinnelseslandets vekstkurve kan/bør benyttes som et supplement – jfr. blant annet rundskriv for helseoppfølging av 
adopterte, pkt. 3.41.

Prosedyrer og flytskjema
Prosedyrene er tydelige og klargjørende. Det er godt redegjort for hvorfor første registrerte HO bør være fra 7-10 dager 
etter fødsel (hjembesøk av helsesøster). Flytskjema er oversiktlig og bør være et godt pedagogisk hjelpemiddel. Det bør 
være mulig å skrive ut dette separat.
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Vurdering av funn
Vurdering av friske barn med små hoder er tatt inn som eget bollepunkt. Vi vil også anbefale at setningen Barnets 
hodeomkrets bør sees i sammenheng med foreldrenes hodestørrelse tas inn som bollepunkt. Det kan bidra til å 
tydeliggjøre at barn kan ha konstitusjonelt stort hode.

«Barn med tegn til for tidlig lukking av kraniesuturer (eks. båtskalle – lukking av sutura sagittalis) henvises til 
spesialisthelsetjenesten»: Her burde det gjerne vært utdypet hva helsesøstre/ helsestasjonsleger skal se etter - både 
hva gjelder avvikende fasong, små og store hoder - for å kunne fange opp begynnende avvik så tidlig som mulig, og før 
det manifisterer seg i form av «båtskalle», solnedgangsblikk osv. For å kunne avdekke begynnende skjevutvikling så 
tidlig som mulig, bør også ansvarsfordelingen mellom helsesøster og helsestasjonslege ytterligere tydeliggjøres. 
Eksempelvis: bør helsesøster sjekke form, sømmer og fontanelle på de tidspunktene det ikke er legeundersøkelse? 

 «Det er en fordel at målingene foretas av samme person og med samme type målebånd»
«Ved avvikende mål bør det foretas en kontrollmåling, fortrinnsvis av en kollega, før videre oppfølging avtales eller 
henvisning til spesialisthelsetjenesten foretas». Disse to anbefalingene kan fremstå motstridende.

Utvikling av hodeomkrets og avvikende funn
Det står at lukking av fontanelle kan skje helt fram til 3 års alder. Noen har stilt spørsmål ved om det indikerer at hodet 
skal måles helt til fontanellen lukker seg? Dette kan gjerne tydeliggjøres.

Nøkkelinfo
Fordeler og ulemper
Er det en ulempe som burde vært belyst, at vekstkurven ikke tar høyde for premature barn og ikke etnisk 
norske/vestlige barn?

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
Barnesykepleierforbundet NSF
Jordmorforbundet NSF
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