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Vi er fornøyd med at den sittende regjering har bidratt til økte bevilgninger til Helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten og at også opposisjonen har støttet.  
 
I denne planen kan vi på nytt lese at regjeringen har besluttet å utrede om formålet skal 
utvides til å inkludere behandling og oppfølging for psykiske og somatiske plager.  
Før dette forslaget kan diskuteres er det viktig å være enige om minst to ting: 
Hva betyr behandling, hvilken rolle har helsestasjons -og skolehelsetjenesten i dag når det 
gjelder oppfølging barn og unge med små og store helseutfordringer? 
 
Det unike med skolehelsetjenesten er at du ikke trenger en diagnose for å gå dit. Du har 
heller ikke ha fått en diagnose når du forlater kontoret. - Samtidig er det mange som har en 
diagnose som følges opp av skolehelsetjenesten og det er også slik at skolehelsetjenesten 
bidrar til at mange får oppfølging i helsevesenet forøvrig. Rollen til skolehelsetjenesten i dag 
inkluderer dermed allerede oppfølging av alle barn og unge med og uten diagnoser, men vi 
driver ikke med diagnostisering og behandling. Hvorfor er dette etter vår mening et viktig 
skille? 
 
Her er historien Emma fortalte til 700 helsesykepleiere i Bodø nylig: Emma ble født som gutt. 
Den første hun tok kontakt med var helsesykepleier på skolen. Helsesykepleier har fulgt opp 
hele veien etterpå: 

• Ikke som en behandler, men som en som kjenner behandlingsapparat og som kunne 
hjelpe henne med å kontakte dem når tiden var moden. 

• Ikke som en lærer, men som spesialist på barn og unge og fysisk, psykisk, seksuell 
og sosial helse, en viktig samarbeidspartner for lærere og annet personell på skolen 

• En som ser «det normale» også hos de med utfordringer og diagnoser og en som 
tenker helhetlig på hva som skal til for at dette barnet kan ha en best mulig hverdag 
på skolen.   

• Emma beskriver helsesykepleiers kontor som «et sted å senke skuldrene» der de i 
stor grad snakket om andre ting enn selve behandlingen. 

https://www.nrk.no/nordland/ungdom-som-foler-at-de-har-feil-kjonn-lider-av-stor-mangel-pa-
helsesykepleiere-1.14708083 
 
Oppdaterte faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten legger til rette for 
å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot hele befolkningen, diagnose 
eller ei. Som et eksempel på betydningen av helsefremmende tankegang kan dere se i 
programmet «Ikke spør om det» på NRK i episoden «Schizofren» https://tv.nrk.no/serie/ikke-
spoer-om-det/2019/MDNY14000419/avspiller. Selvsagt er det i mange sammenhenger 
avgjørende å få en diagnose, men det er også særdeles viktig å se de ressursene, 
mulighetene, interessene og «det normale» i hver enkelt. For mange barn er tilrettelegging 
og samarbeid om hvordan de kan ha det best mulig på skolen med sine helseutfordringer 
like viktig som behandlingen i seg selv, her har skolehelsetjenesten en viktig rolle.  
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Å åpne opp for behandling i skolehelsetjenesten vil bidra til at tiden til helsefremmende 
skolemiljøtiltak spises opp til å skrive sykemeldinger til elever med ufarlige tilstander. Og hva 
vil på sikt skje med skolen som et fristed?  
 
På skoler med tilstrekkelig med ressurser er skolehelsetjenesten godt i gang med å legge til 
rette for mer helsefremmende arbeid rettet mot alle elever, dette gjøres ved å strukturere 
samarbeidet med skolen slik at de ulike profesjonene utfyller hverandre. Det legges opp til 
mer samarbeid med elevene selv og tiltak tilpasset elevgruppen. Det nye livsmestringsfaget 
fører til økende samarbeid om undervisning på helsetema. Slikt arbeid med skolemiljøet er 
ofte viktigere enn individuelle samtaler også for elever med utfordringer. De fleste barn og 
unge opplever tøffe ting i løpet av livet. Vi må ikke glemme det viktige arbeidet med å bidra til 
at barn og unge ikke blir behandlingstrengende på grunn av normale livshendelser. La oss 
ikke reversere det helsefremmende arbeidet i skolene ved å gjøre om skolehelsetjenesten til 
en behandlingstjeneste, la oss heller styrke det. 
 
Et bedre alternativ enn å utvide mandatet. 
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke det helsefremmede arbeidet i skolene er å få på 
plass et Utviklings/kompetansesenter. LaH NSF og helsestasjons – og skolehelsetjenesten i 
alle kommuner blir hyppig kontaktet av organisasjoner, profesjoner og privatpersoner som 
mener å ha det ultimate verktøyet til bruk for helsesykesykepleiere, særlig innen tema 
psykisk helse. Det er opp til den enkelte leder i den enkelte kommune å vurdere disse mer 
og mindre seriøse tilbudene.  

Det finnes utallige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste, kompetansesenter for 
legevaktsmedisin, senter for alders- og sykehjemsmedisin osv. LaH NSF mener det er på 
høy tid å opprette noe med et tilsvarende mandat for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 
for å sikre en tjenesteutvikling som samsvarer med barn, unge og familiers behov.  
 
LaH NSF har løftet fram behovet for et slikt kompetansemiljø for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i årevis. Helsedirektoratet har også i lang tid støttet dette behovet. Det er 
etter vår mening uforsvarlig å avvente dette ytterligere, Det er stort behov for et 
utviklingsmiljø som systematisk jobber for å implementere retningslinjer og veiledere i 
tjenesten, bidrar til å utvikle hensiktsmessige dokumentasjonssystemer. Dette kan både sikre 
kvalitet i oppfølgingen og gi et grunnlag til det kommunale pasientregisteret, som er under 
utvikling.  
 
Et langstrakt land med få arenaer for systematisk erfaringsdeling og kommunikasjon mellom 
kommuner gir ulik praksis og variasjon i tilbud til befolkningen Det er behov for et fagmiljø 
som kan ta imot henvendelser fra tjenesteutøvere når det gjelder; råd om god faglig 
yrkesutøvelse og tolkning av retningslinjer for å sikre faglig forsvarlighet og god praksis. Et 
kompetanse- og utviklingssenter vil kunne skape trygghet for både tjenesteutøvere og 
befolkning ved at skjønnsmessige vurderinger minimaliseres, samtidig sikres en mer 
likeverdig praksis på tvers av fylker og kommuner 
 
LaH NSF mener tiden er overmoden for at denne regjeringen som har satset så mye på 
helsestasjons -og skolehelsetjenesten tar det viktige steget og får på plass dette nå.  
 
Ann Karin Swang                                       Kristin Waldum-Grevbo 
Nyvalgt leder                                                                                               
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