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Barn og unge i Samhandlingsreformen - resolusjon  

 

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Det 

skal satses på tidlig forebygging fremfor reparasjon. Landsgruppen av helsesøstre Norsk 

Sykepleierforbund (LaH NSF) er positiv til intensjonene i reformen, men vi etterlyser satsingen på barn 

og unge og deres foreldre. Grunnlaget for god helse og livskvalitet legges i stor grad tidlig i livet; i 

svangerskap og i barne- og ungdomsårene. Tidlig innsats overfor denne målgruppen, tidlig 

identifikasjon av eventuelle problemer/sykdom og av ressurs- og risikofaktorer, er sentralt i 

helsefremming og forebygging.  

 

Det er en viktig bestemmelse i ny helse- og omsorgstjenestelov at helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten fortsatt skal være en lovfestet kommunal tjeneste. Utover dette var barn og 

ungdom og de aktuelle tjenestene til disse, viet liten oppmerksomhet i St.melding nr. 47 (2008-2009), 

og i påfølgende lovforslag. Vi registrerer også at barn og unge i liten grad er tatt med når avtaler nå 

utarbeides og inngås mellom helseforetak og kommuner. Oppmerksomheten rettes i stor grad mot 

forebygging blant voksne og de syke eldre.  

 

Norsk Sykepleierforbund og LaH NSF rettet i mai 2011 en henvendelse til landets fylkesmenn og 

etterspurte hvordan kommunene hadde fordelt tildelte midler til oppfølging av samhandlingsreformen. 

Disse midlene skulle blant annet spesifikt prioriteres til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Tilbakemeldingene viser at man enten ikke har en slik oversikt, ikke prioriterer å besvare denne type 

henvendelser fra en yrkesorganisasjon eller at man mener ikke å ha ansvar for å ha en slik oversikt.  

 

  



 
 

Selv om norske barn og unge er blant de friskeste i verden, har vi en rekke helseutfordringer som bør 

møtes på et tidlig stadium: økende overvekt og inaktivitet, diabetes, psykiske vansker og sykdom for å 

nevne noe. Foreldre uttrykker behov for støtte og veiledning i omsorgen for barna sine. I tillegg 

kommer utfordringer knyttet til økende sosiale ulikheter i helse, som økende barnefattigdom. Det er 

derfor påkrevet å satse mer på barn og unge og deres foreldre, og på tidlig forebygging i 

Samhandlingsreformen.  

 

 

Generalforsamlingen i Landsgruppen av helsesøstre NSF, Kragerø 25.04.12 krever en klar 

strategi for utvikling av koordinerte tjenester og samarbeidsstrukturer mellom 1. og 

2.linjetjeneste når det gjelder det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge 

og deres foreldre, samt for reelle prioriteringer av helsefremmende og forebyggende innsats 

overfor denne målgruppen. 
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