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NYE NASJONALE FAGLIGE
ANBEFALINGER



VEIING OG MÅLING

Publisert

Anbefaling om måling av hodeomkrets 

 Nasjonal vekstkurve (Vekststudien i Bergen) 
anbefales for vurdering av hodeomkrets

Under ferdigstillelse

Anbefaling: Helsestasjonen bør måle vekt og 
lengde/høyde på barn 0–5 år

Anbefaling: Skolehelsetjenesten bør måle vekt og 
høyde på barn og ungdom

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling


UNDERSØKELSE AV HØRSEL 

Helsestasjon 

Anbefaling: 

1. Helsesykepleier og lege bør vurdere hørselen til barn 
mellom 0 og 5 år 

1. Anbefalt fremgangsmåte for lekeaudiometri på 
helsestasjonen

Publisering høsten 2019



UNDERSØKELSE AV SYN 

Helsestasjon 0-5 år

Anbefaling: 

1. Synsvurdering og undersøkelse av øyne bør
gjennomføres på alle barn på faste
konsultasjonstidspunkt

2. Synsvurdering og visusundersøkelse bør 
gjennomføres på alle barn på 4 års-konsultasjonen

Skolehelsetjenesten

Anbefaling:

1. Syn bør inngå i helsesamtalen på 1. og 8. trinn, og 
målrettet undersøkelse av visus bør gjøres på vide 
indikasjoner 

Høring: høst 2019 



ENGELSK

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons

og skolehelsetjenesten er oversatt til engelsk
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https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


NYTT SOM KOMMER
NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR HELSESTASJONS –OG SKOLEHELSETJENESTEN

Omtale av.

Vold og overgrep – fotografering av mistenkelig blåflekker

Skoliose – kartlegging av asymmetri og nødvendig informasjon til 
foreldre barn og ungdom

1. trinn skole 

Legeundersøkelse – vurdere asymmetri

Informasjon til foreldre

8. trinn

Se etter asymmetri i forbindelse med måling av høyde og vekt. 

informasjon til ungdom på indikasjon
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OPPDATERING AV RETNINGSLINJE
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Digital – oppdateres jevnlig

Informasjon om oppdateringer sendes  

per e-post 

Nytt: 

Mulighet til å abonnere på nytt etter 

oppdatert innhold - publiseres i løpet 

av høsten
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Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Målgruppen er personer med kort botid i Norge

Fokus på klarspråk og pedagogisk fremstilling

Oversatt til arabisk, engelsk, farsi, norsk, polsk, somali og 
tigrinja

Lanseres  26. september

ZANZU
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TILSKUDD OG FRIE 
INNTEKTER



TILSKUDD: STYRKING OG UTVIKLING AV 

HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN 

OG SVANGERSKAPSOMSORGEN

Frie inntekter: 

 877,4mill. kroner i 2019

Tilskudd: 

 426 millioner tilskudd i 2019 inkludert 

 I tillegg 40 millioner til jordmor

Vi oppfordrer alle til å søke og spesielt små 
kommuner 



EKSEMPEL PÅ STATUSRAPPORT 

FRA FYLKESMANNEN 2018

Nordland: 

Knyttet til rapportering 7.1.3.1.2 

I totalt 44 kommuner:
- 52 % av kommunene hadde ansatt sykepleiere i 

helsesykepleierstilling

- 15.9 % av kommunene hadde i tillegg ubesatte 
helsesykepleierstillinger

- 29.5% av kommunene manglet jordmor

Fylkesmannen oppfatter det som en bekymringsfull 
situasjon.

- Tilbakemelding fra UiT Tromsø om at 
helsesykepleierutdanningen vil øke utdanningskapasiteten 
fra 2019



KOSTRA TALL



EN BETYDELIG ØKNING AV HJEMMEBESØK



UTVIKLING AV ÅRSVERK 

I DELTJENESTENE

Helsedirektoratet gjennomførte en årsverkskartlegging i 2016 

 Barneskolen og helsestasjon for ungdom (HFU) var lavest prioritert i 
kommunene

Fra 2017 har tilskuddsregelverket oppfordret til å styrke 
barneskole og HFU

SSB sine foreløpige tall viser en tendens til at det er de 
områdene som har størst økning i årsverk

Rapporten publiseres i uke 41



KOMMUNALT PASIENT- OG 
BRUKERREGISTER (KPR)



KPR

KOMMUNALT PASIENT OG BRUKERREGISTER

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 
inkluderes fra 2020

Gi oversikt over aktivitet i 
tjenesten 

Forutsetter 

 Registerdata på individnivå

 Lik registrering av data

Meldingsformat er sendt 
til leverandørene



UTREDNING AV  
FIREÅRSKONSULTASJON 
I BARNEHAGE



UTREDNING AV  

FIREÅRSKONSULTASJON I 

BARNEHAGE

Fordeler:

• Bedre samarbeid – spiller på

hverandres kompetanse

• Trygg situasjon for barna 

• Helsefremmende og 

forebyggende perspektiv inn 

i barnehagehverdagen

Ulemper:

• Ressurskrevende

• Behov for flere 

samarbeidspartnere (PPT, 

barnevern mm)

• For sent å starte samarbeidet 

ved fire års konsultasjonen

Gjennomføres i små kommuner, få har gjennomført evaluering. Barn 

som ikke går i barnehage får tilbud om ordinær konsultasjon på 

helsestasjonen. Helsesykepleier gjennomfører konsultasjonen. 



Ordningen er ikke egnet til nasjonal 
gjennomføring i alle landets kommuner

Positive til at helsestasjonen og 
barnehagene samarbeider mer

Kommuner som har velfungerende 
samarbeid om enkeltkonsultasjoner 
kan videreføre ordningen.

Kommuner frarådes ikke å starte opp 
lignende samarbeid.  

Helsedirektoratets- og Utdanningsdirektoratet anbefalinger



BEREGNINGSVERKTØY FOR 
BEMANNING I HELSESTASJON 
0-5 ÅR



BAKGRUNN
Oppdrag: Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Anbefaling: Utarbeide en anbefalt bemanningsnorm i en egen veileder, inkludert en enkel 
kalkulatorfunksjon. 

Utviklet et mer detaljert beregningsverktøy for bemanning i helsestasjonen 0-5 år for 
planlegging av virksomhet

Verktøyet er testet i noen utvalgte kommuner

Vi ønsker å gjennomføre en bredere test av prototypen – en slags høring
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2xbqOr8jkAhWoyKYKHdlZDnMQFjAAegQIBBAJ&url=https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-en-bindende-bemanningsnorm-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/Utredning%20av%20en%20bindende%20bemanningsnorm%20i%20helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf/_/attachment/download/8d6d7734-d3cc-454a-8f6d-d9698d6cc567:63b4d245079e8d18310b17fd1a6394aab14cfcca/Utredning%20av%20en%20bindende%20bemanningsnorm%20i%20helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf&usg=AOvVaw2WG5yll3WgXpIIcCaxZUi5


FOR Å KUNNE BRUKE SKJEMAET, VIL DU TRENGE 
FØLGENDE INFORMASJON:

• Antall fødsler per år

• Hvilke konsultasjoner og hvor lang tid brukes(inkl. for og etterarbeid)

• Hvor mange har behov for tolk

• Hvor mange barn trenger ekstrakonsultasjoner, og i snitt hvor mye tid som 
brukes

• Antall barn med behov for koordinator fra helsestasjonen og evt. individuell 
plan (IP) og gjennomsnittlig tidsbruk

• Antall barn som trenger BCG-vaksine og gjennomsnittlig tidsbruk

• Prosentandel av stillingene på helsestasjonen som brukes til 
kompetanseheving, befolkningsrettet arbeid, administrative og oppgaver
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BEREGNINGSVERKTØY FOR BEMANNING I HELSESTASJON 0-5 ÅR



BCG OG TOLK
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EKSTRAKONSULTASJONER - KOORDINATOR - INDIVIDUELL PLAN (IP)
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SUMMERT BEHOV FOR BEMANNING
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VIDERE PLAN

Prototypen av verktøyet ligger på Helsedirektoratets nettside, 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Questback sendes alle ledere i landets helsestasjoner om noen uker

Innspillsmøte i slutten av november

På bakgrunn av tilbakemeldingene vil Helsedirektoratet utvikle et verktøy i enklere 
format som kan brukes til planlegging av virksomheten.
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

