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1.0.	Bakgrunn

Helsestasjonsvirksomheten er en lovpålagt tjeneste som skal ivareta det helhetlige 

forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot alle barn og unge i alderen 0-20 år, og 

til gravide som ønsker å gå på svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Tjenesten 

skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til tilgjengelighet for alle målgruppene. 

Helsestasjonstjenesten har, og skal ha en fremtredende rolle i det helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeidet. Den skal også bidra til å sikre trygg utvikling hos barn fra 

fødsel til skolestart.

Helsestasjonen er den eneste helsetjenesten som vurderer barnas helse på faste tidspunkter 

de første leveårene. Dette lavterskeltilbudet gis til alle barn, deres foreldre og benyttes av 

nær 100 % av populasjonen. 

2.0.	Utfordringer

Utfordringene med helsestasjonsvirksomheten er at nye satsingsområder, faglige krav og 

oppgaver og ansvar tillegges tjenesten i tillegg til allerede eksisterende oppgaver. Her kan vi 

nevne: oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling, behandling 

av overvekt og fedme, forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse, forebygging av 

tvangsekteskap, tidlig signalisering av omsorgssvikt og HPV vaksinasjon av jenter. Det har 

også vært nødvendig å gjøre tilpasninger i forbindelse med tidlig utskriving av nyfødte, 

oppfølging av psykisk helse hos mor, innsats i forhold til rusmiddelavhengighet hos foreldre, 

barn av skilte foreldre, mobbing osv.

Vi har også en fremtidig positiv utfordring i følge statistikken, som sier at den yngre del av 

befolkningen i Sirdal kommune er sterkt voksende. Se tabell under. Dette er positivt i 

kommuneøyemed, men må tas med i betraktningen når en tenker ressurser på 

helsestasjonen
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Sirdal kommune, SSB 14.10.13.

Helsestasjonstjenesten har ikke ventelister. Det er heller ikke sterke pressgrupper som 

påvirker kommunale beslutningsorganer i betydelig grad. Sammenhengen mellom tiltak og 

effekt av forebygging/manglende forebygging er vanskelig å dokumentere i korte tidsløp. 

Dette gjør det vanskelig å gjennomføre konkrete konsekvensvurderinger av tjenesten, og nå 

frem politisk og administrativt med argumenter i forhandling om midler og ressurser.

3.0.	Myndighetskrav

Kommunen har en plikt til å tilby tjenester, gravide har rett til svangerskap- og barselomsorg 

og barn har rett til helsekontroll.

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven: · § 3-2

Tjenesten er nærmere beskrevet i Forskrift om kommunens helsefremmende og 

forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2012 påpeker kommunens ansvar for å fremme 

befolkningens helse og videre til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 

bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 

som kan ha negativ innvirkning på helsen.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/sf/ho/xo-

20030403-0450.html
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3.1.	Kommunale	planer

Helsestasjonstjenesten er gitt oppgaver i følgende planer:

- Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

- Rusmiddelplan for Sirdal kommune 2009-2013

- Plan for psykisk helsearbeid i Sirdal kommune 2009-2013

- Rehabiliteringsplan for Sirdal kommune 2009-2013

- Kommunedelplan, samfunnsdel

- Folkehelseplan for Sirdal kommune 2014-2017

- Kompetanseplan for enhetene helse- og pleie og omsorg 2014-2017

- Smittevernplan for Sirdal kommune

- Pandemiplan for Sirdal kommune

- Tuberkuloseprogram i Sirdal kommune for perioden 2013-2016

- Helse- og Sosial beredskapsplan for Sirdal kommune. Enhet helse. Beredskapsplan 

helsestasjon

3.2.	 Nasjonale	føringer	for	tjenesten

Nedenfor vises det et utvalg av dokumenter som gir føringer for innholdet i helsestasjons- og 

skolehelsetjenestens tilbud:

- Satsing på barn og ungdom, regjeringens mål og innsatsområder 2013, Barne, 

Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.

- Veileder til forskrift om kommunens helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2004 (IS-

1154)

- Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS2700)

- Retningslinjer for svangerskapsomsorgen (IS-1339 og IS1179)

- Vaksinasjonsbok, Folkehelseinstituttet, 2006 (ISBN:82-8082-157-0)

- Smittevernboka, Folkehelseinstituttet (ISSN:1500-8479)

- Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-

1235)

- Retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn (IS-1419)

- Nasjonale retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme 

hos barn og unge (IS-1734)

4.0.	Visjon

Visjonen rommer ønsket om en kontinuerlig bevegelse i retning mot det bedre. For å jobbe 

mot dette må vi:

 Tilstrebe og utnytte den beste tilgjengelige kunnskapen.

 Undersøke om det vi gjør faktisk bidrar til å nå våre mål.
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 Endre kurs hvis så ikke er tilfelle.

 Ta hensyn til brukernes behov og ønsker når tjenesten evalueres og forbedres.

5.0.	Mål

Det overordnede målet er at helsestasjonstjenesten er av god kvalitet. Å bli møtt med 

respekt og omtanke, i kombinasjon med faglig god behandling, vil for de fleste være et 

uttrykk for god kvalitet. Derfor er det viktig at hver enkelt arbeidstaker på helsestasjonen har 

relevant kompetanse, evne til å skape en god relasjon og handle etisk forsvarlig. 

Hovedmålet med vårt arbeid er å bidra til å sette foreldrene best mulig i stand til å gi sine 

barn gode oppvekstsvilkår, og for å få dette til er godt foreldresamarbeid en forutsetning.

Samtidig er et godt forebyggende arbeid avhengig av et godt samarbeid mellom flere 

involverte faggrupper. 

6.0.	Hva	er	god	kvalitet?

6.1. Trygge	og	sikre	tjenester

God kvalitet forutsetter at sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et 

minimum.

Trygghet og sikkerhet handler om at personvern med gjeldende taushetsplikt og 

informasjonsplikt er ivaretatt, og at råd og veiledning gis på en faglig tilfredsstillende måte.

I forhold til avvik som skjer har kommunen et web-basert meldingssystem som heter QM+.  

Quality manager plus , som er et kvalitetsstyringssystem i teori og praksis. De eksterne krav 

(lovkrav) og de interne krav (prosedyrene) setter standarden for tjenesten. Den inneholder 

bl.a. tre viktige skjemaer for å kunne dokumentere at egenkontrollsystemet utøves: 

Sjekkliste -for å forebygge feil, risikoanalyse- for å forebygge feil og meldinger- og for 

uønskede hendelser. 

Den enkelte arbeidstaker fyller ut et skjema med en melding hvis en uønsket hendelse skjer, 

og sender denne til nærmeste overordnede. Det angis hvilket krav som er brutt, og forslag til 

endring noteres hvis mulig. Meldingen lagres, det gis tilbakemelding og det kan hentes ut 

oversiktlige grafer over feiltyper, deres årsaker og konsekvenser. Hvis avviket ikke kan lukkes 

av nærmeste leder, sendes det videre til neste overordnet.

Når det gjelder i hvilken grad råd og veiledning gis på en faglig tilfredsstillende måte, så har 

vi i årets brukerundersøkelse fått en score på 5.7 (6 er høyest) i forhold til pålitelighet og 

kompetanse.
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6.2. Involvere	brukerne	og	gi	dem	innflytelse

God kvalitet forutsetter at brukernes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene.

Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket. 

I 2011 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse fra “Bedre Kommune.no”, 

for brukerne av helsestasjonen som hadde barn mellom 0-5år. Denne gav svært gode 

tilbakemeldinger, men lavest score fikk det med informasjon om helsestasjonen på nett. 

Dette har vi tatt på alvor og utbedret. Fristen for ny forbedret hjemmeside og oppstart av 

kommunal face book-side var mai 2013. Dermed ble neste brukerundersøkelse kjørt i

oktober dette året, for samme brukergruppe. Under ser du resultatet. Svarprosenten var 

25 %.

45 enheter(kommune) er med i snittet for Norge

Side
Snitt 

Helsestasjon

Snitt 

Norge

Høyest 

kommune
Lavest kommune

Resultat for bruker 5,5 4,8 5,5 3,7 

Brukermedvirkning 5,6 4,8 5,6 3,6 

Respektfull 

behandling
5,8 5,4 6,0 4,6 

Pålitelighet og 

kompetanse
5,7 5,1 5,8 4,2 

Tilgjengelighet 5,8 5,1 6,0 4,3 

Informasjon 5,4 5,0 5,5 4,0 

Samordning 5,5 4,8 6,0 1,0 

Helhetsvurdering 5,9 5,1 5,9 4,3 

Snitt totalt 5,7 5,0 5,8 3,7 

At vi har et snitt totalt på 5,7, og en økning med 0,6 poeng fra 2011 er vi veldig godt fornøyd 

med. Nok en gang fikk vi dårligst snitt på om en finner informasjon om helsestasjonen på 

internett, i telefonkataloger, brosjyrer og lignende. I 2011 hadde vi her 4,3 poeng og i 2013 

5,1 poeng. Det var en markant økning, men her kan vi ennå forbedre oss. Målet er å lage en 
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informasjonsbrosjyre om helsestasjonstilbudet, som deles ut på hjemmebesøk og til 

nyinnflyttede i kommunen.

Bedre kommune.no har lansert at de jobber med en undersøkelse som skal gjelde 

skolehelsetjenesten. Planen er å utføre en brukerundersøkelse annethvert år, og veksle på 

brukergruppene.

6.3. God	samordning	og	kontinuitet	i	tjenestetilbudet

God kvalitet forutsetter at tiltakene er samordnet og preget av kontinuitet.

Samordning og kontinuitet forutsetter at yrkesgrupper på ulike nivåer samarbeider, viser 

fleksibilitet og søker å se behovet til brukeren med deres øyne. 

 Faste møter med legene som har samme brukere som oss.

 Faste møter med ABUP, PPT, barnehage, skole og fysioterapeut.

 Deltar i ansvarsgrupper.

 Er med på å utarbeide individuell plan (forskrift av 23.desember 2004 nr.1387), som gir 

brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, retten til en helhetlig og 

samordnet behandlingsplan.

I følge brukerundersøkelsen har vi også forbedret oss på dette punktet fra sist undersøkelse, 

og får i år 5.5 poeng når det gjelder hvor fornøyd foresatte er med helsestasjonens 

samarbeid med aktuelle instanser.

6.4. Tilgjengelige	tjenester	og	rettferdig	fordeling

God kvalitet forutsetter at ressursene er tilgjengelige og at alle skal ha mulighet til å få 

tilgang til dem.

Vi er et lavterskeltilbud, som alle får tilbud om å benytte, uavhengig av sosial status, kultur 

eller språklig forståelse. Det skal være lav terskel for å benytte tolk hvis dette er nødvendig 

for å kommunisere forståelig. Helsestasjonen har i prinsippet åpen dør, slik at brukerne kan 

få hjelp, råd eller veiledning uten timeavtale. Her har vi også høg score i 

brukerundersøkelsen, med et snitt på 5,7 når det gjelder f.eks. mulighet for å få kontakt per 

telefon, e-post, ved oppmøte, mulighet for avtaler utenom de faste og fysisk tilgjengelighet.

6.5. Respektfull	behandling

Som nevnt tidligere så er god kvalitet også avhengig av at familiene blir møtt med respekt og 

omtanke. Og da er det ekstra gledelig at vi får toppscore på punktet i brukerundersøkelsen 

som går på om de blir møtt med vennlighet og respekt. 
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7.0.	Organisering	av	tjenesten

Helsestasjonen er organisert under enheten helse. Enhetsleder for helse er ansvarlig for 

virksomheten, og kommuneoverlegen er medisinsk ansvarlig. Avdelingsleder for 

helsestasjonen er plassert under enhetsleder, og nærmeste overordnede til 

kommunejordmor og skolehelsesøster. Skolehelsesøster og jordmor er faglig ansvarlig for 

sine arbeidsområder. Kommunen har interkommunalt samarbeid med Lister barnevern, 

ABUP og PPT. 

I tillegg til Tonstad Helsestasjon, har Sirdal kommune Tjørhom helsestasjon som er åpen 

cirka en gang i måneden. Avstanden mellom de to helsestasjonene er tre mil, og denne 

ordningen letter tidsbruken i bil for de som bor i Øvre Sirdal. I kommunen er det to

kombinerte barne- og ungdomsskoler, og en videregående skole med tilhørende kommunalt 

internat. Helsesøster er fast tilknyttet alle tre skolene.

7.1.	Oversikt	over	ressursene:	

 Avdelingsleder helsestasjon 100 % stilling 

 Skolehelsesøster 30 % stilling

 Jordmor 50 % stilling + følgetjeneste

8.0.	Hovedoppgaver

8.1. Helsestasjon	0-5	år

Helsestasjonen kommer i kontakt med så å si alle barnefamilier i Sirdal, og hos de man 

kommer i kontakt med er det 100 % oppslutning. Vi har en utfordring med utenlandske 

arbeidere, som etter hvert tar med seg kone og barn, og vi vet ikke at de oppholder seg her i 

kommunen. Vi har ikke klart å få til et egnet system for å fange opp disse barna. Helsesøster 

er den eneste faggruppen som har en spesifikk videreutdanning rettet mot forebyggende og 

helsefremmende arbeid for barn og unge i alderen 0-20 år.

Tilbudet består av:

 Hjemmebesøk til alle nyfødte.

 Sped- og småbarns undersøkelser.

 Ammeveiledning, foreldreveiledning m.m.

 Individuelle- og gruppekonsultasjoner.

 Konsultasjoner med helsesøster og lege.

 Vaksinasjoner.

 Nettverksarbeid: formiddagstreff, foreldregrupper.
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 Oppfølging av barn og unge med ulike behov.

 Tverrfaglig samarbeid.

8.2. Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har en viktig rolle i det brede befolkningsrettede folkehelsearbeidet. 

Den er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle barn og unge. Helsesøster 

skal bidra til å øke elevenes forutsetninger til å ivareta sin fysiske og psykiske helse slik at de 

mestrer de utfordringer og belastninger man utsettes for i dagliglivet. Helsesøster skal 

avdekke problemer, intervenere tidlig problemforløp og sørge for å iverksette tiltak eller 

henvise til andre instanser. Studier viser at tjenesten benyttes uavhengig av sosioøkonomisk 

status. Tjenesten kan derfor bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Tilbudet består av:

 Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.

 Vaksinasjon.

 Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.

 Fokus på venner/sosialt nettverk, fysisk og psykisk helse og livsstil.

 Psykososialt arbeid.

 Fysisk aktivitet, bruk av tobakk og rusmidler.

 Skader og ulykkesforebygging.

 Samliv, seksualitet og prevensjon, smittevern, forebygging av HIV, seksuelt overførbare

sykdommer og kjønnslemlestelse.

 Miljørettede tiltak- fokus på elevenes arbeidsmiljø.

 Åpen dør-tilgjengelighet. Hun har eget kontor og faste dager hun er tilgjengelig på alle 

skolene. Trefftidene står i plakatform på dørene, og hun er også tilgjengelig per telefon 

utenom dette.

 Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgruppe.

På ungdoms- og videregående skole møter helsesøster flere unge med psykososiale 

problemer. Det kan være unge som sliter med ulike utfordringer som fører til selvskading, 

spiseforstyrrelser, rusproblem eller uønsket atferd. En del unge har også en vanskelig 

hjemmesituasjon. Helsesøsters arbeidsmetode varierer mellom individuelle konsultasjoner, 

samtale i grupper, undervisning i klasser osv. Temaer som tas opp, er tilpasset ungdommens 

alder og kan dreie seg om kropp, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer og psykisk 

helse. Sirdal kommune driver internat i forbindelse med den videregående skolen. Det å få 

så mange som bor borte fra foreldrene for første gang, til å fungere sammen sosialt og takle 

det å være borte fra foreldrene, har vist seg å kreve en del ressurser fra skolehelsetjenesten 

og psykiatrien særlig det første skoleåret. Helsesøster er på tilbudssiden i forhold til å være 

med på informasjonskveld hver høst og andre undervisningsopplegg knyttet til tema som 

kosthold og psykisk helse.



12

Det forventes at den kommunale helsetjenesten skal håndtere mer og mer av psykiske 

vansker hos barn og unge. Det er mer åpenhet om problemene i befolkningen, og terskelen 

for å søke hjelp er lavere enn før. Helsestasjonen har derfor et økende oppfølgingsansvar

i.f.t. barn, unge og deres familier. Helsesøster deltar i større grad enn tidligere på 

samarbeidsmøter med andre instanser, med skolen og med foreldre. 

8.3. Helsestasjon	for	ungdom

Helsestasjon for ungdom ble lagt ned som et tilbud for flere år siden. Vi kjørte et 

prøveprosjekt fra mai 2013. Ny jordmor var ansatt og hun hadde tidligere jobbet med 

«unghelsa» i Sverige. Vi så det som nyttig at hun også var en ekstern person i kommunen, og 

hun var ansvarlig for dette tilbudet. Hun holdt åpent en ettermiddag annenhver uke, der 

ungdom og eventuelt andre kunne ta kontakt. Tema som det ble tilbudt veiledning i, var 

prevensjon, samlivsspørsmål, spiseforstyrrelser, psykisk helse, rusmisbruk osv.  

Prøveprosjektet var ment å vare ett år, men ble avsluttet av ulike årsaker etter fire måneder.  

I løpet av denne tiden benyttet ingen tilbudet, så vi har foreløpig ikke tenkt å prøve på nytt.

Tilbakemeldingene ellers har nemlig vært at behovet for trefftid blir dekket gjennom de faste 

tidene hun er på skolen og ellers tilgjengelighet per telefon.

8.4. Kommunejordmor

Kommunejordmor skal sikre helhetlig svangerskaps- og barselomsorg ut fra brukerens egne 

forutsetninger og behov. Dette omfatter alle kontroller, tiltak og henvisninger som det er 

behov for i et normalt svangerskap og de første dagene etter fødselen. Se vedlegg 3:

delavtale 8.

8.4.1. Svangerskap

 Følge opp friske gravide og hennes familie. Ved avvik skal det tas kontakt med/henvise til 

jordmor eller gynekolog i spesialisthelsetjenesten.

 Informere om at kvinnen selv kan velge om oppfølgningen skal være hos jordmor eller 

lege, eller begge deler.

 Søke plass for kvinnen til ønsket fødeavdeling.

 Tilby den gravide henvisning til rutineultralyd ved spesialisthelsetjenesten.

 Tettere oppfølgning av kvinner med spesielle behov, ifølge Nasjonal veileder.

 Fylle ut fullstendige opplysninger på helsekort, ta relevante blodprøver og sørge for at 

svarene på disse følger pasienten.

 Andre oppgaver som f.eks. akupunktur.

8.4.2. Fødsel

 Informere den gravide om seleksjonskriterier til relevant fødeinstitusjon.
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 Ha følgetjenestetilbud til de som skal føde på SUS, eller ved andre fødsler som etter 

medisinsk vurdering trenger dette. 

8.4.3. Barsel

 Ansvar for mor og barn etter utskriving, til barnet er 2 uker gammelt. Ta første kontakt, 

følge opp amming, generell helse og ta vekt av barnet når det er mellom 7-10 dager 

gammelt.

 Dokumentere og utrede eventuelt behov for økt ressursinnsats i.h.t nasjonal veileder.

 Blodprøvetaking, vaksinasjon og smittevern i.h.t gjeldende forskrift.

8.5. Miljøretta helsevern

Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig, men helsesøster/sykepleier har arbeidsoppgaver i 

forhold til dette. Kommuneoverlege og helsesøster samarbeider om godkjenning av: 

 Sanitæranlegg på campingplasser, skianlegg, leirsteder og offentlig kommunale toalett.

 Vannprøver fra friluftsbad, badebasseng og private vannforsyninger

 Kommunale lekeplasser.

 Inneklima og sikkerhet på skole- og barnehagebygg.

 Kommuneoverlegen har tilsyn med internkontrollsystem.

8.6. Smittevern og tuberkulosekontroll

Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig, men helsesøster/sykepleier har arbeidsoppgaver i 

forhold til dette.  Helsesøster/sykepleier utøver det praktiske arbeidet i forhold til:

 Vaksinering av utsatte yrkesgrupper.

 Reisevaksinering.

 Tuberkulosekontroll.

8.7.	Psykisk	helse

Helsestasjonen samarbeider med psykisk helse. De har videreutdannet en sykepleier innen 

psykososialt arbeid blant barn og unge, og har en 50 % stilling som er knyttet opp mot 

arbeidet til helsestasjonens målgruppe. Dette innebefatter både individuelle samtaler, 

grupper og noen av de programmene som drives på skolene.
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8.8. Fysioterapeut

Fysioterapeuter som arbeider med barn og unge samarbeider tett med helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten om oppgaver innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i 

tillegg til at de undersøker, behandler, følger opp barna og deltar i habiliteringsarbeid.

Barnefysioterapitjenesten er opptatt av tidlig identifisering og tidlig intervensjon. Det er et 

spesielt fokus på de yngste barna som viser tegn til forsinket eller avvikende motorisk 

utvikling. Barn null til to år er en prioritert gruppe

For å styrke og stimulere til motorisk utvikling foretar fysioterapeut screening av alle barn 

når de er rundt fire måneder. Fysioterapeut veileder foreldre på hvordan de kan stimulere 

sine barn motorisk, og har fokus på normalutvikling. 

Individrettet arbeid 

 Observerer og kartlegger barn, vurderer samspillet mellom barn og omgivelsene.

 Følger opp barn med behandling og spesifikk stimulering.

Habilitering

 Barn med funksjonshemming eller kronisk sykdom er en viktig brukergruppe. 

8.9.	Ergoterapeut

Ergoterapi for barn og unge.

Ergoterapi er et tiltak som i hovedsak skal hjelpe barn og unge som har ulike typer 

aktivitetsproblemer i det daglige liv.

Ergoterapeuten kan bidra med:

 Vurdering og rådgiving /trening i forhold til grov og finmotorikk og andre daglige 

aktiviteter.

 Kompensere for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske 

hjelpemidler.

 Bistå i planlegging av fysiske tilpasninger i hjem, skol/SFO, barnehage og utemiljø.

8.10.	Frisklivssentralen.

Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten og gir tilbud innen helsefremmende-

og forebyggende helsetjenester primært innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 

Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga. av økt risiko for, 

eller begynnende utvikling av livsstilssykdommer. I tillegg er det fokus på barn/unge, 

familier, og eldre. 
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Sirdal kommune startet opp aktiviteter i regi av frisklivssentralen i 2012. Kommunen fikk et 

tilskudd fra Fylkesmannen i Vest Agder til etablering og videreutvikling av frisklivssentralen. I 

2013 mottok kommunen et nytt tilskudd til frisklivssentralen. Dette er spesielt rettet mot 

prosjekter i forhold til barn og unge. 

Gruppa er sammensatt av autorisert helsepersonell og er samarbeidspartnere for 

folkehelsekoordinator i forhold til satsningsområder, og aktiviteter/prosjekter på 

frisklivssentralen. Gruppa består av diabetessykepleier, helsesøster, kommunefysioterapeut 

og andre. Dette året har vi hatt flere samarbeidsprosjekt på tvers av enheter.

9.0	SATSINGSOMRÅDER	2014-2017

9.1. Helsestasjonstjenesten

9.1.1. TIDLIG	IDENTIFISERING	AV	BARN	OG	FAMILIER	MED	BEHOV	FOR	EKSTRA	

OPPFØLGING

Systematisk kartlegging av alle kvinner etter fødsel ved bruk av kartleggingsverktøyet EPDS 

(Edinburgh Postnatal Depression Scale) for å avdekke eventuelt depressive symptomer. 

Dette utføres av helsesøster på barnets seks ukers kontroll, og i ettertid tilbys støttesamtaler 

eller andre tiltak utfra funn.

Tidlig intervensjon med tilpasset oppfølging. Tilby hjemmebesøk til alle som har nyfødte 

barn. Være tilgjengelig etter behov. Samarbeide med andre aktører, ved behov. Samarbeide 

med barnehagen om kompetansekurs i forebyggende arbeid og tverrfaglig tilnærming.

Være koordinator for ressursgruppen som er en gruppe der folk kan kommer og diskutere 

eller få veiledning på barn som uroer. I 2014 satser vi på et prøveprosjekt som er et 

samarbeid mellom ressursgruppen og barnehagene. Ressursgruppemedlemmene fra 

barnehagen og barnevernet har fast møtedag 2 ganger i måneden. Der kan lederne på 

avdelingene i barnehagene få veiledning hvis det er utfordringer i sin barnegruppe. Andre 

ressursgruppemedlemmer innkalles ved behov.

Økende fokus på viktigheten av hverdagsaktivitet og sunne levevaner, for å forebygge 

tendensen vi ser til økende overvekt blant barn og unge.

9.1.2. AMMEKYNDIG	HELSESTASJON

Helsestasjonen har startet arbeidet med å bli ammekyndig helsestasjon, og det blir et 

satsingsområde å ferdigstille prosedyrene og bli godkjent ammekyndig helsestasjon. Dette er 

viktig i forhold til at flere og flere skrives ut tidlig fra barselavdelingen.
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9.2. Skolehelsetjenesten

9.2.1. ALLE	BARN/UNGE	FÅR	NØDVENDIG	PSYKISK	HELSEHJELP	TIL	Å	MESTRE	SIN	

HVERDAG

9.2.1.1. Zippys	venner. Fortsette satsingen på skoleprogrammet Zippys venner. Både 

Tonstad og Sinnes skule kjører nå Zippys venner i 1. klasse. Det har vært et ønske at 

skolehelsetjenesten har vært med på disse timene, og det har vi prøvd å prioritere. Zippys 

venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på 

en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og 

utforske måter å håndtere følelsene. Organisasjonen Voksne for Barn har lisens på 

programmet i Norge. Programmet er effekt evaluert (evidensbasert) og kan vise til tydelig 

bedring på ulike sosiale ferdigheter; samarbeid, positiv selvhevdelse, selvkontroll og empati. 

Det er forankret i teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og 

mestring. Programmets innhold: 6 moduler, dvs. 24 timer/leksjoner i 1. klasse. 

Undervisningsprogrammet retter seg mot elever fra 1. til 4. klasse, og noen steder kjøres 

programmet i alle disse klassene. Helsestasjonen og Tonstad skule ønsker å utvide 

programmet fra 2014 til også å kjøres i 4. klasse. Vi på helsestasjonen ser stor nytte av å 

jobbe sammen med skolen om Zippys venner. Vi blir godt kjent med elevene og vi tror at 

elevene dermed vil ha en lavere terskel for å oppsøke helsesøsters kontor. Det oppleves og 

som en styrke for barna når det jobbes bra tverrfaglig med barnets beste i sentrum.  Vi vet at 

tall fra NOVA viser at stadig flere barn og unge har psykiske problemer.  Da er det ekstra 

viktig å sette fokus på det forebyggende arbeidet for barns og unges psykiske helse. Ved å 

bruke Zippys venner jobber vi målrettet inn i den forebyggende delen av vår tjeneste. Men 

dette medfører at vi må øke kompetansen og få økt timebruk i skolen.

9.2.1.2		Kjærlighet	og	grenser. Dette er et systematisert, kunnskapsbasert, internasjonalt 

program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer.                 

Dette programmet:

 Er rettet mot ungdommer og foreldrene deres.

 Anbefales gjennomført i 7. eller 8. klasse.

 Drives i tett samarbeid med skolen.

 Bidrar i forhold til samarbeid hjem/skole.

 Bygger gode foreldrenettverk.

 Styrker ungdommens sosiale kompetanse.

Navnet på programmet- Kjærlighet og Grenser- er de to sentralene elementene i denne 

satsingen.

”Kjærlighet” handler om å styrke kommunikasjonen i familien, styrke båndene og 

relasjonene innad i familien.
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”Grenser” handler om tydelige voksne når det gjelder regler og roller. Ungdommene trener 

også på og blir bevisste egne grenser når de for eksempel opplever vennepress.        

I samarbeid med skolen arrangeres kurskvelder for foreldre og samlinger i skoletiden for 

elevene. Kurset varer i åtte uker og det starter og avsluttes med en familiesamling på 

kveldstid Skolehelsetjenesten vil bidra til at “Kjærlighet og grenser” videreføres i 7. klasse på 

Tonstad skule, og å prøve å påvirke slik at 7. klassingene på Sinnes skule også får dette 

tilbudet. Den anbefalte mengden par for å kjøre dette kurset er 12. Det vil sjelden bli 12 

foresatte i en klasse på Sinnes. Vi mener likevel at vi bør tenke på ulike tilnærminger for å 

jobbe inn dette kurset på Sinnes. Vi ønsker at elever og foresatte skal få tilbudet, og at det  

bør være samme tilbud ved de to skolene. Kurset kan være aktuelt for de mellom 10 og 14 

år. Kanskje en mulighet kan være å kjøre det på mellomtrinnet hvert 3 år? Kurset er ingen 

utlevering av den enkelte familie, det er ingen som sier mer enn de har lyst til. Kurset har 

relevante tema om media, grensetting, alkohol og lignende.

9.2.1.3.	SMIL-grupper. Gruppetilbud til barn som pårørende i samarbeid med 

nabokommuner. 

9.2.1.4.	Psykisk	helse	i	skolen. Foreslå å starte med programmet PSYKISK HELSE I SKOLEN, 

som består av skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og 

videregående opplæring. Helsestasjonen kan være ansvarlig for programmet i skolen, men 

skolen må selv ta ansvar for å få det med i sine planer og sette av tid. Programmene gir barn 

og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter og kunnskap 

om det lokale hjelpeapparatet.

I grunnskolen er det følgende tema:

* Tema for 8. klasse er selvopplevelse og identitet. Opplegget for dette trinnet dreier seg i 

hovedsak om å gjøre elevene kjent med begrepet psykisk helse og gi dem den 

basiskunnskapen som trengs for å kunne håndtere tematikken på en god og fruktbar måte.

* Tema for 9. trinn er annerledeshet og ensomhet. Opplegget for dette trinnet er en 

videreføring av det elevene lærte på 8. trinn. 

I tillegg til å gjøre elevene bedre i stand til å ivareta egen og andres psykiske helse, sørger 

programmet for at:

 Elevene får økt kommunikativ kompetanse som gjør dem i stand til å søke hjelp når 

de trenger det. 

 Elevene lærer å være en god venn for en som sliter. 

 Elevene får økt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet. 

 Sentrale kompetansemål fra Kunnskapsløftet blir oppfylt, som f.eks. bedret sosial, 

digital og muntlig kompetanse. 
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* Tema for 10. trinn er frykt for det ukjente. Opplegget for 10. trinn hviler i stor grad på den 

kunnskap elevene har ervervet seg i løpet av prosjektoppgavene for 8. og 9. trinn. Det 

forventes derfor at elevene sitter med gode begreper om hva psykisk helse er og kan være, 

og at de dermed har et godt grunnlag, og evne til, å fordype seg i siste del av prosjektet. Hvis 

elevene ikke har jobbet med programmet tidligere, anbefales en innføring ved et utvalg av 

oppgavene fra 8. og 9. trinn.

9.2.1.5.	Andre	grupper. Fortsette med jentegrupper og guttegrupper etter behov.

9.2.1.6.	Level 0. Fortsette med Level 0 i videregående skole. Dette kurset er ment å gi elever i 

den videregående skolen innsikt i noe av samlivets mysterier og utfordringer. Kurset har 

tre trinn og varer fire timer fordelt på to timer pr. uke i to uker. Det handler om fortid, nåtid 

og framtid. Kurset er i skoletida. En klasse utgjør ett kurs. Kursholderne, som er sertifisert av 

Level, vil jobbe i nært samarbeid med skolens ledelse og den enkelte faglærer.       

9.2.1.7	Sunn	jenteidrett er et samarbeidsprosjekt (2008-2013) mellom Norges Skiforbund, 

Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friidrett med støtte fra 

Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. 

Hovedmålene er:

 Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant utøvere i disse fire idrettene.

 Heve treneres kompetanse om idrett og spiseforstyrrelser og hvordan de kan skape 

arenaer for sunn utvikling av unge utøvere.

 Øke kunnskap om kosthold og ernæring blant utøvere og trenere.

For å nå disse målene har Sunn Jenteidrett ulike tiltak og delprosjekter som retter seg 

mot jenter 13-22 år, trenere, ledere og støtteapparat, foreldre, andre aktører i idretten og 

media. På Sirdal videregående skole er skolehelsesøster med i støtteapparatet, og deltar på 

årlige fagdager.

9.2.2.	OVERVEKT	BARN	OG	UNGE

Nye nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og 

fedme hos barn og unge, og nye faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten pålegger helsestasjonene å veie og måle barn og unge og følge opp 

funnene på en rekke alderstrinn. Med de nye retningslinjene fulgte ikke 

kompetansehevende kurs eller ressurser.

9.2.2.1.	Tverrfaglig	gruppe. Helsestasjonen har satt ned en tverrfaglig gruppe som består av

avdelingsleder på helsestasjonen, skolehelsesøster, helsestasjonslege, fysioterapeut, 

ergoterapeut og diabetessykepleier. Gruppa skal samarbeide om prosedyrene rundt denne 
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gruppen og innkalle de aktuelle familiene til videre oppfølging etter behov. Gruppa skal delta 

på felles kompetansehevende kurs.

9.2.2.2.	Veiing	og	måling. Det blir gjennomført veiing og måling i 3. og 8. klasse. Det enkelte 

barn får ikke vite sine mål, disse blir tilsendt foreldrene per post. Hvis det foreligger funn 

som krever oppfølging, får de i dette brevet innkallelse til samtale med skolehelsesøster som 

foretar første kartlegging av videre behov. Tilbud om BRA MAT-kurs blir gitt til aktuelle 

kandidater ut fra funn.

9.2.2.3.	Strukturell forebygging	– befolkningsretta tiltak har blant andre avdelingsleder på 

helsestasjonen og folkehelsekoordinator ansvar for. I 2014 er det planer om å sende ut brev 

til skoler, barnehager, idrettslag og andre om å satse på en sunnere profil.

9.3. Kommunejordmor

9.3.1. TIDLIG	INTERVENSJON	– TIDLIG	IDENTIFIKASJON

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen fokuserer på informasjon og veiledning, 

mindre på kontroll. Informasjonen skal være kunnskapsbasert og brukerfokusert. I de nye 

retningslinjene er antall konsultasjoner i basisprogrammet noe redusert. Det er en stor 

utfordring å identifisere risikotilfeller og å se hvem som har behov for ekstra oppfølging. 

Informasjon til gravide om helserisiko og skader knyttet til rusmiddelbruk under 

svangerskapet er en del av svangerskapsomsorgen. Alkoholkonsumet blant kvinner er i 

markant økning. Jordmødre rapporterer at stadig flere kvinner som kommer til 

førstegangskontroll har hatt et stort forbruk alkohol før de forsto at de var gravide. Dette er 

en svært bekymringsfull utvikling. På grunn av barnets store sårbarhet de første ukene i 

svangerskapet kan alkoholbruk føre til alvorlige skader som er irreversibel.

9.3.1.1.	TIDLIG	INN. Det er et ønske om at jordmor blir koordinator for programmet TIDLIG 

INN. Dette programmet er et opplæringstilbud til kommunene. Det gir kompetanse innen 

tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Målsetting: Å gi kommunene trygge ansatte når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig 

identifikasjon. Ansatte og ledere skal bli tryggere når de spør om psykisk helse, rus- og

voldsproblematikk.

Regionale opplæringsteam formidler kunnskap om kartleggingsverktøy og samtaleferdighet 

til de som i det daglige arbeider nær gravide og småbarnsforeldre.

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-ungdom og familiedirektoratet.

Sentralt i opplæringen er:

* Alkohol og graviditet. Hvordan skader alkohol fosteret? Bruk av kartleggingsinstrumentet 

TWEAK

* Psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase. Bruk av kartleggingsverktøyet EDPS og 

støttesamtaler
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* Vold under graviditet og i småbarnsfasen. Kartleggingsverktøyet AAS.

* Opplæring i Motiverende Intervju og støttesamtaler.

* Utvikling av kommunens tverrfaglige samarbeid rundt familier med komplekse problemer.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over fem dager. Kommunen beslutter hvilke 

verktøy og rutiner de ønsker å implementere.

9.3.2.	Trygg	og	god	oppfølging	i	barseltiden

Helsestasjonen arrangerer fødselsforberedende kurs. Målet med kurset er å forberede 

foreldrene til fødsel, amming og det å være foreldre. Liggetiden på barselavdelingen er 

kortere enn tidligere. Tidlig hjemreise, etter 1 – 2 døgn, er derfor en utfordring for 

helsestasjonen. De nybakte foreldre vil ha større behov for oppfølging etter fødsel og 

spesielt ammeveiledning.

Jordmor har ansvar for mor og barn til barnet er 2 uker gammelt. Hun tar den første 

kontakten og avtaler vekt før barnet er 10 dager gammelt. Helsesøster foretar hjemmebesøk 

når barnet er ca. 2 uker. 

Helsestasjonen har startet arbeidet med å bli ammekyndig helsestasjon, men dette arbeidet 

har ligget brakk en tid. Jordmor følger opp prosedyren med ammekurs og samarbeider med 

helsesøstrene om å ferdigstille ammeprosedyrene, slik at vi kan bli godkjent.

9.4.	Frisklivssentralen:

Oppstart høsten 2013.

 Prosjekt “Følgesvenn på skoleveien” til skolen, tre dager pr. uke. Et tilbud for elever 

fra 1-4 klasse. Undersøkelser viser at elever som går til skolen er mere opplagte og 

konsentrerte på skolen. I tillegg vil de som tar skolebussen få tilbud om “fadder” på 

bussen. Elever i 9 klasse har påtatt seg jobben som en del av dugnadsarbeidet for 

inntjening til skoletur i 10 klasse. 

 Prosjekt frukt og grønt i skolekantina Tonstad skole, skoleåret 2013/2014. 

2 dager pr uke i samarbeid med 9. klasse og ansvarlig lærer for skolekantina.

Neste prosjekt fra frisklivssentralen i forhold til barn og unge vil være fokus på sunnere 

alternativ i barnehagen når det gjelder kosthold og se på om det kan gjøres grep i forhold til 

barns motorikk.
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10.0. AVSLUTNING

10.1. Psykisk	helse	som	folkehelseutfordring

Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. Omtrent halvparten 

av alle nordmenn vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Depresjon, angst og 

rusmiddelmisbruk er blant verdens dyreste sykdommer, men det er i stor grad mulig å 

forebygge. Angst, depresjon, og rusrelaterte lidelser, spesielt alkoholavhengighet og 

alkoholmisbruk er de tre vanligste gruppene av psykiske lidelser blant voksne i Norge. 

Foreldres rusmisbruk påvirker barnets psykiske helse. Omkring 8 % av alle barn og unge i 

Norge i alderen 3-18 år har en diagnostiserbar psykisk lidelse. På hvert tidspunkt har rundt 

15 – 20 % av barn i denne aldersgruppen psykiske vansker med så mange symptomer at det 

går utover trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. Dersom en i familien har 

en psykisk lidelse, blir praktisk talt alle i familien berørt. Psykisk helse formes allerede i tidlig 

barndom. Det er derfor viktig å intervenere tidlig for å forebygge psykiske lidelser og 

motvirke sosiale ulikheter i helse. Det viktigste tiltaket for å sikre god psykisk helse og god 

fordeling av helse i et generasjonsperspektiv, kan være å forhindre at ungdom faller ut av 

skolen og arbeidslivet.      

10.2.	Utfordringer	for	barn	og	unges	oppvekst	og	helse

Helsesøster har en viktig rolle i å avdekke barn som lever med omsorgssvikt og barn som 

utsettes for vold, og jo tidligere vi klarer å avdekke det jo bedre.

Helsesøstrene opplever at man i økende grad bruker ressurser til barn og familier med behov 

for tett oppfølging. Mange saker er sammensatte og komplekse. Oppfølging av 

ressurskrevende enkeltsaker kan gå på bekostning av primærforebyggende arbeid som 

dermed nedprioriteres. Helsedirektoratet påpeker at det står i kontrast til ambisjoner om 

økt forebygging og tidlig intervensjon. I samhandlingsreformen er det fremhevet at 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha en fremtredende rolle i forhold til forebygging 

og tidlig intervensjon. Det såkalte forebyggingsparadokset innebærer at en liten endring hos 

de mange har større effekt på folkehelsen enn en stor endring hos de få.

10.3	Ressurser	i	helsestasjons- og	skolehelsetjenesten

Det har i flere år vært jobbet med å sette nasjonale normtall for hvor mange skolebarn en 

helsesøster kan ta ansvaret for. Mot slutten av 2010 kom Helsedirektoratet med 

”Utviklingsstrategi for helsestasjon og skolehelsetjenesten, IS-1798”. Der settes 

minstestandard til normtallene slik:

Skolehelsetjenesten, barnetrinnet 100 % stilling pr. 300 elever

Skolehelsetjenesten, ungdomstrinnet 100 % stilling pr. 550 elever

Helsesøstertjenesten i videregående skole: 100 % stilling pr. 800 elever
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Det er to grunnskoler i kommune. Sinnes Skule har 46 elever og Tonstad Skule har 189 

elever. I tillegg har skolehelsesøster ansvar for skolehelsetjenesten på den videregående 

skolen med 80 elever. Dette utgjør cirka 150 elever på barnetrinnet, 85 elever på 

ungdomstrinnet og 80 elever i videregående skole. Hvis vi skulle følge normtallet burde 

Sirdal kommune da hatt 70-75 % stilling i skolehelsetjenesten. Vi har per i dag en sykepleier 

med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ansatt i 30 % i 

skolehelsetjenesten. I henhold til opptrappingsplanen for psykisk helse er en sykepleier 

ansatt i 50 % stilling, der arbeidsoppgavene er rettet mot barn og unge.

Det som skiller seg ut i Sirdal er at alderssammensetningen fram mot 2025 vil være noe 

annerledes enn i 2013. Det vil være en stor økning blant annet i aldersgruppa 0-14 år og 

dette må vi ta med i planleggingen for fremtidig drift.


