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Hovedutvalget har nå besluttet at beboere på Åskollen og deler av Skoger skal ha sitt tilbud om
helsestasjon i Svelvik. I følge henvendelser vi har mottatt er det på Svelvik helsestasjon ikke tilrettelagt
for amming. Det må forventes at med en lang reisevei vil være behov for amming. Det skal heller ikke
være tilrettelagt for skjermet rom for de kvinnene som sliter med amming og trenger spesiell
oppfølging, per i dag skal tilbudet være sofa/stoler på venteværelset.
Vil rådmannen iverksette tiltak for å gjøre Svelvik helsestasjon til en amme vennlig arena og hvor lang
tid vil det evt. ta før dette er på plass. Det fremkommer i vedtaket at det vil være mulig å søke om annen
helsestasjon, og at kommunen skal utvise skjønn ved behandling av disse søknadene.
Kan rådmannen si noe om hva som vil vektlegges i dette skjønnet, gjerne med eksempler på hva som vil
innvilges og avslås?
Svar
Svelvik helsestasjon er på lik linje med alle de andre helsestasjonene i Drammen kommune godkjent
som ammekyndig helsestasjon. Ingen av helsestasjonene har eget rom til ammende kvinner.
Arealer ved Svelvik helsestasjon er tilrettelagt for å sitte skjermet.
Fra saken som lå til politisk behandling:
Skjønnsmessig vurdering
Uansett hvilket alternativ man velger å gå for, vil det kunne være familier som vil trenge spesiell
tilrettelegging, som for eksempel hvilken helsestasjon som skal tilbys. Det kan være mange grunner til
det, slik som funksjonshemning, alvorlig sykdom, personer på hemmelig adresse kode
6 og andre sårbarheter i familien. Familier med særskilte behov vil kunne få sitt tilbud i et annet
knutepunkt etter en skjønnsmessig vurdering. Slike skjønnsmessige vurderinger foretas også i dag. For
en mest mulig rettferdig og likeverdig behandling, vil HFT 0-100 ha fokus på dette i sitt utviklingsarbeid,
der temaet diskuteres blant alle ansatte med det mål å sikre en mest mulig lik forståelse av hvordan
disse sakene skal behandles.
Helsefremmende tjenester 0-100 og Knutepunkt Strømsø jobber nå med en omforent praksis om hva
som skal vurderes når helsestasjonene gjør en skjønnsmessig vurdering.
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