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Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

• Universell tjeneste, til gravide og alle barn, ungdom og 

dere foreldre

• Mulighet til å fremme  helse, normalisere, se 

sammenhenger, forebygge og oppdage mistrivsel, 

psykiske plager og lidelser, utviklingsavvik, vold, 

overgrep og omsorgssvikt, oversikt over populasjonen.

• iverksetter forebyggende tiltak og henviser videre for 

behandling eller annen oppfølging



• Lov
• Forskrift

• Nasjonal faglig 
retningslinje

• Statistikk og oversikt
• Beregningsverktøy

• Frie inntekter
• Tilskudd
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Nye nasjonale faglige
anbefalinger og andre
oppdateringer



Undersøkelse av hørsel 

Helsestasjon  0-5 år

Anbefalinger: 

1. Helsesykepleier og lege bør vurdere hørselen 

til barn mellom 0 og 5 år 

2. Anbefalt fremgangsmåte for lekeaudiometri på 

helsestasjonen

I skolealder gjennomføres målrettet undersøkelse

av hørsel



Veiing og måling

Publisert

Anbefaling: Helsestasjon bør måle 

hodeomkrets på barn 0-2 år 

• Nasjonal vekstkurve (Vekststudien i Bergen) 

anbefales for vurdering av hodeomkrets

Til godkjenning

Anbefaling: Helsestasjonen bør måle vekt 

og lengde/høyde på barn 0–5 år

• Vekststandard fra WHO anbefales for vurdering 

av vekt, lengde/høyde og KMI

• Ikke egne kurver for premature og barn med 

downs syndrom

• Helsesykepleier veier og måler

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


Veiing og måling  i 

skolehelsetjenesten

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

• Nasjonal vekstkurve (Vekststudien i Bergen) anbefales for 
vurdering av vekt, høyde og KMI

• Medisinsk godkjente vekter

• Barna/ungdommene måles «lett avkledd» (i truse, bokser, shorts 
og ev. trøye/t-skjorte)

• Kommunikasjon og informasjon

Kommunikasljon om barns vekerfaringer og status til foreldre og 
barn. Hva er effektivt og hva er barn og foreldrenes erfaringer og 
preferanser

• Asymmetri og skoliose

https://www.fhi.no/publ/2019/Kommunikasjon-om-barns-vektstatus-til-foreldre-og-barn-Hva-er-effektivt-og-hva-er-barns-og-foreldres-erfaringer-og-preferanser/


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 

Ekstern høring: høringsfrist den 17. jan. 2019 



Oppdateringer

• Alle henvisninger og referanser til
pasientjournalforskriften er oppdatert til ny
forskrift (1. juni 2019)

• Henvisninger og referanser til helsetilsynsloven
er oppdatert til ny helsetilsynslov (1. juli 2019).

• Nye avsnitt om:meldeplikt til folkeregisteret
under Praktisk i anbefalingen om barn som ikke
møter. (Helsestasjon 0-5 år)

• Informasjonssikkerhet ved bildetakning som
ledd i journalføring ved mistanke om vold mv. Tatt 
inn i anbefalingen vold og overgrep – Under 
Praktisk (Helsestasjon 0-5 år)



Oppdateringer

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

1. trinn 

Somatisk undersøkelse - vurdere asymmetri

8. Trinn 

Kommer nye anbefalinger for veiing og måling
• Se etter asymmetri i forbindelse med måling 

av høyde og vekt. 
• informasjon til ungdom på indikasjon
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Oppdatering

Flyktninger, familiegjenforening eller 

adoptivbarn under 18 år som kommer 

til Norge fra land som ikke har de 

samme screeningtilbudene for 

nyfødte, tilbys nyfødtscreening via 

fastlegen.

Mer informasjon finnes på Nyfødtscreeningens 

nettside. 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtscreeningen/nyfodtscreening


Oppdateringer

Helsestasjon 0- 5 år lagt lenke om:

• Foreldrehverdag (BUFdir) Forstå barnets

utvikling 0-4 år i anbefaling

Foreldreveiledning – Praktisk

• Stine Sofies stiftelse – lenkes til i -

anbefaling om vold og overgrep, Praktisk

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Barnets_utvikling_0_4_ar/


ZANZU

• 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
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https://zanzu.no/no/


Abonner på oppdateringer
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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



Engelsk

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons

og skolehelsetjenesten er oversatt til engelsk

(PDF-format)
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https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


Tilskudd
Styrking og utvikling av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen i 2020

Frie inntekter: 

• 904, 6 mill. 

Tilskudd: 

• 426 millioner, inkludert 40 millioner til jordmor

Vi oppfordrer alle til å søke! 

Helsedirektoratet



KOSTRA tall



En betydelig økning av hjemmebesøk



KPR (Kommunalt 
pasient- og 
brukerregister)



KPR 
Kommunalt pasient og 
brukerregister 

Registerdata på individnivå

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten inkluderes 
fra 2020

Oversikt over aktivitet i tjenesten

Data om hodeomkrets, høyde og 
vekt m.m

• Forutsetter lik registrering av 
data



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

• For sent å starte 

samarbeidet ved fire års 

konsultasjonen

• Lokaliteter

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

•Konsultasjoner og tidsbruk (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

• Inkludere svangerskapsomsorgen av jordmor på helsestasjon og  

skolehelsetjenesten
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


Ny stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet 

• Meld. St. 6 (2019 – 2020) Melding til Stortinget Tett på – tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 

Her er det områder som også berører helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf


Og det var alt for denne gang…
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