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Drammen har etter søknad fått bevilga 6,6 millioner i øremerka midler som skal gå til styrking og 

utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Jeg ønsker en oversikt over hvordan disse midlene 

er brukt/er tenkt brukt inn i tjenestene. 
 

Svar 

 

Disse midlene ble søkt om i 2020 og da var hovedsatsningen kompetanseheving – enten rettet mot 

enkeltansatte, mot grupper og/eller mot alle. Det ble også søkt om midler til to prosjektstillinger for å 

bistå i harmoniseringsarbeidet og kompetansehevingen. Innholdet i søknaden om kompetansemidler 

omfattet: 

 

Fagdager/kursrekker/nettverkssamlinger som  

 ernæring og helse 

 vold i nære relasjoner 

 migrasjonshelse 

 prevensjonskurs 

 Kurslederkurs for foreldrekurs 

 Levekårsutfordringer 

 Arbeidsverksteder knyttet til harmonisering og implementering av retningsinjer 

 

Videreutdanning i  

 ernæring og helse 

 psykisk helsearbeid 

 seksuell helse og seksualundervisning 

 

Grunnet pandemi ble det ikke brukt kompetansemidler i 2020. Midlene fikk vi ble overført til 2021. 

 

I beløpet på 6. 611. 365,-  inngår overførte midler fra 2021 på 4.083.180,- som kommunen søkte om å 

få overført fra 2021. 
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Tre forhold var årsakene til at midlene ikke kunne brukes i 2021: 

 Færre utdanningsmuligheter var tilgjengelige i høyskoler/universiteter og andre institusjoner.  

 Restriksjoner smittevern gjorde det vanskelig å samle større grupper lokalt 

 Ekstra press på tjenestene i forbindelse med pandemi.   

 

Siden 2020 er kriteriene for å søke midler endret og det er nå anledning til å søke om styrking av 

ressursene i tjenesteutøving, og midler som er overført eller tildelt i 2022 kan ikke - etter nye 

føringer-  brukes til kompetanseheving. For at kommunen skulle motta disse midlene er det en 

forutsetning av minimum ett årsverk knyttes til jordmor. 

 

Søknaden er et samarbeid med Medisinskfaglig virksomhet og Knutepunkt Strømsø. I 2021 fikk 

Drammen kommune først innvilget deler av søknadssummen som ble fordelt mellom virksomhetene 

med følgende stillinger: 

 

Helsefremmende tjenester 0-100: 1 årsverk jordmor 

     1 årsverk helsesykepleier på videregående skole 

     1 årsverk fysioterapeut til barn og unge 

     0,6 årsverk helsesykepleier  

0,5 årsverk merkantil støtte på helsestasjonen fordelt på 

Konnerud og Mjøndalen 

 

 

Knutepunkt Strømsø;    0,8 årsverk helsesykepleier 

     0,5 årsverk merkantil støtte på helsestasjonen 

 

Medisinskfaglig virksomhet:   0,5 årsverk lege på helsestasjonen 

 

Høsten 2021 fikk vi tildelt ekstra midler som skal brukes på en midlertidig styrking av 

fysioterapitjenesten. De tre virksomhetene vil avklare hva de resterende ubrukte midlene skal brukes 

til. Midlene varer ut 2023. 

 


