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Spørsmål om helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

Jeg viser til brev av 12.9.2019 fra Landsgruppen av helsesykepleiere, Redd Barna, Press – 

Redd Barna ungdom, Elevorganisasjonen og Norske kvinners sanitetsforening hvor det tas 

opp fire spørsmål knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Et sentralt mål for regjeringen er å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet til 

barn, unge og deres familier. Den viktigste tjenesten rettet mot disse målgruppene er helse-

stasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er barn og unges 

egen tjeneste; den har stor oppslutning og har tillit både hos foreldre, barn og unge. 

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten betydelig og i 2020 er det  

bevilget om lag 1,3 milliarder kroner gjennom rammetilskudd og øremerkete tilskudd. Antall 

årsverk i tjenesten har også økt betydelig. 

 

Dere spør når dere kan forvente en oppdatert bemanningsnorm for helsestasjons- og skole-

helsetjenesten. Helsedirektoratet publiserte i 2017 rapporten Utredning av en bindende 

bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapporten er svar på oppdrag om 

oppfølging av anmodningsvedtak nr. 626 (2014-2015) om å utrede en bindende minimums-

norm i skolehelsetjenesten. Direktoratet anbefalte at det utarbeides en ikke-bindende 

bemanningsnorm i en egen veileder.  Begrunnelsen er at en juridisk bindende bemannings-

norm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyret og vil begrense mulighetene for 

å tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov. Helsedirektoratet har mandat til å 

utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Dette gjelder 

også for en eventuell ikke-bindende bemanningsnorm i egen veileder. Helsedirektoratet kan 

derfor utarbeide en slik bemanningsnorm på eget initiativ. 
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Dere spør videre når dere kan forvente oppdatert statistikk om reell bemanning i helse-

stasjons- og skolehelsetjeneste. SSB publiserer årlig tall for bemanning i tjenesten i 

KOSTRA, og det arbeides med å få publisert kvalitetssikrede årsverkstall der deltjenestene 

splittes. Det er imidlertid viktig at disse tallene får en slik kvalitet at vi kan være sikre på at de 

er riktige. Jeg har bedt direktoratet følge særlig med på utviklingen i tjenesten. Jeg vil også 

understreke at det skjer mye positivt i tjenestene som ikke er like lett å måle som økning i 

årsverk, blant annet knyttet til tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling.  

  

Det tredje spørsmålet er hva som gjøres for å sikre at finansieringsordningen med øre-

merkede tilskuddsmidler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten treffer der det er størst 

behov. Jeg har fått tilbakemelding fra Helsedirektoratet om at innretningen på tilskuddet bør 

gjennomgås for å sikre en bedre måloppnåelse. Tilskuddsregelverkt skal derfor gjennomgås 

og revideres før tildelingen i 2021. For å styrke jordmorkompetanse i kommunen har vi også 

øremerket 40 mill. kroner av tilskuddet til jordmorårsverk. 

 

Til sist spør dere om hva som gjøres for å styrke utdanningskapasiteten for helsesykepleier-

utdanningen, slik at man utdanner nok helsesykepleiere til å møte fremtidens behov. Et tiltak 

HOD har gjennomført er å revidere tilskuddsregelverket slik at kommuner gis uttelling hvis de 

tilbyr praksisplasser for helsesykepleiere og jordmødre. HOD og KD har i samråd besluttet at 

helsesykepleierutdanningen skal gjennomgås og revideres. KD har ansvar for dimensjone-

ring av utdanningskapasiteten. Dette er noe som bestemmes i de ordinære budsjettproses-

sene. 

 

Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid om en av de aller viktigste tjenestene for barn og 

unge. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bent Høie 
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