
INFORMASJON 

Åpningstider mandag til fredag fra 8 til 15.30 på Tonstad 

helsestasjon.  

De som jobber her er: 

Marianne Hompland – avd.leder med ansvar for barna 

mellom 0-5 år. Kan nås på tlf 38379135 eller 971 66 471. 

Lena Knutsen – skolehelsetjenesten og psykisk helse til 

barn og unge. Kan nås på tlf 38379136 eller 945 14 760 

Ingeborg Selma Kvæven- prosjektstilling i 

skolehelsetjenesten 

Berit Haughom – ansvar for oppfølging av 

tuberkulosearbeid og reisevaksinering. Kan nås på tlf 

38379161 tirsdager  

Mari Hornbæk– jordmor på helsestasjonen. Kan nås på tlf 

38379161 mandager og torsdager 

Oddrun Hompland – jordmor og ansvar for følgetjenesten 

 

VELKOMMEN TIL 

HELSESTASJONEN 
 

 

        

                   SIRDAL KOMMUNE  
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VELKOMMEN TIL HELSESTASJONEN 

Helsestasjonen utfører forebyggende og helsefremmende 

arbeid blant barn og unge. Vi ønsker å være en 

støttespiller for foresatte og bidra til å danne nettverk, gi 

råd og veiledning. 

Alle barn har lovfestet rett til helsehjelp. Vi ønsker et godt 

samarbeid med foresatte til familiens og barnas beste. 

Helsestasjonstilbudet er gratis og det skal være lett 

tilgjengelig.  

Helsestasjonen samarbeider med andre tjenester som bl.a 

fysioterapeut, ergoterapeut, leger, psykiatritjenesten, 

barnevern, PPT, ABUP, tannhelsetjenesten, barnehagene 

og skolene. 

Helsestasjonen tilbyr bl.a : 

 Hjemmebesøk 

 Individuelle konsultasjoner 

 Gruppekonsultasjoner 

 Formiddagstreff 

 Igangsettelse av foreldregrupper 

 Støttesamtaler 

Konsultasjoner og vaksinasjonsprogram 

 
 Helsesøster Jordmor/annet Lege Vaksinasjon 

Hjemmebesøk      
Hjemmebesøk      
4 uker   /i trygge 

hender 

  

6 uker   /EPDS     
2 mnd Gruppe    

3 mnd       
4 mnd Gruppe /fysio   
5 mnd       
6 mnd       
8 mnd Gruppe    
10 mnd      
1 år        
15 mnd       
18 mnd      
2 år   /hb    
4 år   /synstest   

 

Ved behov eller ønske om samtale, veiledning eller 

råd utenom de vanlige konsultasjonene, så tilbys 

det  

 



INFORMASJON 

Helsestasjonens åpningstider er mandag til fredag fra 8 til 

15.30 på Tonstad helsestasjon. Jordmor er tilgjengelig 

mandager og torsdager. 

De som jobber her er: 

Marianne Hompland – avd.leder med ansvar for barna 

mellom 0-5 år. Kan nås på tlf 38379135 eller 971 66 471. 

Lena Knutsen – skolehelsetjenesten og psykisk helse til 

barn og unge. Kan nås på tlf 38379136 eller 945 14 760 

Ingeborg Selma Kvæven – prosjektstilling i 

skolehelsetjenesten 

Berit Haughom – ansvar oppfølging av tuberkulosearbeid 

og reisevaksinering. Kan nås på tlf 38379161 tirsdager  

Mari Hornbæk – jordmor på helsestasjonen. Kan nås på tlf 

38379161 mandager og torsdager 

Oddrun Hompland– jordmor og ansvar for følgetjenesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


