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Helsetjenester som omhandler:

Familieplanlegging

Rett til abort

Svangerskapskontroll og fødsel

Oppfølging av barn og unge

Fastlege

Jordmortjeneste

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom

Private tilbydere 

Spesialisthelsetjenester

Nyankomne flyktninger - helseundersøkelser

Innhold



Organisering av tjenesten



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse-og
omsorgstjenesteloven) fra 2011

• Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester
§3 1. Kommunens overordnede ansvar for helse og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse og omsorgstjenester.

For å oppfylle ansvaret etter § 3 1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:

a. helsetjeneste i skoler og

b. helsestasjonstjeneste

2. Svangerskaps og barselomsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3 1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesøster.



Helsefremmende og forebyggende?

Helsetjenesten ellers: sykdom = behandling

• Avdekke og forebygge • Fremme helse



Historie
1890 –årene høy spedbarnsdødelighet i Kristiania –
«Sundhetskommisionen» igangsatte første tiltak for å bedre 
barns helse

1914 Norske Kvinners Sanitetsforening åpnet første 
kontrollstasjon for mor og spedbarn i Oslo, 1935 ->  40 
kontrollstasjoner rundt om i landet

1918 skolehelsearbeid satt i system i Oslo 

1925 betegnelsen «helsesøster» første gang brukt

1920 –1930 –tallet helsesøsterutdanning i Norge drevet av 
frivillige organisasjoner

1947 begynte de første elevene ved Statens helsesøsterskole –
nå i høyskolene

1998 en felles «Rammeplan» for helsesøsterutdanninger i Norge 
(2005,2021)

2018 helsesøster endres til helsesykepleier

2022 Ny læreplan utvidet til 90 stp m påbygg til master



Hvem jobber i helsestasjon/skolehelsetjenesten?

Fagbakgrunn Antall årsverk % av totale årsverk

Helsesykepleiere 3 037,9 50,28

Jordmødre 545,7 9,03

Andre sykepleiere 944,2 15,63

Leger 239,4 3,96

Fysioterapeuter 248,3 4,11

Annen helsefaglig bakgrunn 692,4 11,46

Uten helsefaglig bakgrunn 333,6 5,52

Alle 6 041,5 100,00



Utdanning – helsesykepleier og jordmor

• 1 år, 60 studiepoeng

• Fra 2022 = 90 stp med mulighet til å bygge på til master (120)

Helsesykepleierutdanning 

• 2 år master 120 stp

Jordmorfag

• offentlig godkjenning som sykepleier («bachelor-utdanning i sykepleie») 

• minst ett års relevant yrkespraksis (100% stilling) 

Krav til opptak begge studier

• målgruppen barn og unge 0-20 år og deres familier

• helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsestasjon- og skolehelsetjeneste, føde/barsel avdeling på sykehus

Utdanningene har fokus på



Organisering 

• Jordmortjenesten – alle gravide - helsestasjon

• Skole- og helsestasjonstjeneste 0-20 år

• Helsestasjonstjenesten – 0-5 år – helsesenter, rådhus, familiehus

• Skolehelsetjenesten 6-20 år – på skolene

• Helsestasjon for ungdom 13-24 år – på skolen, andre steder

• Smittevern, reisevaksiner, migrasjonshelse (mottak)

• Studenttjenester



Innhold i 
tjenesten



Familieplanlegging 
og graviditet

Kunnskap og valgmuligheter 



Familieplanlegging

• Om eller når du ønsker å bli gravid

• Hvor mange barn du ønsker

• Tid mellom barna

• Å bli gravid

• Forebygge uønskede svangerskap

• Prevensjon

• Nødprevensjon

• Abort - svangerskapsavbrudd



Prevensjon

• Hormonelle (p-piller, p-stav, hormonspiral)

• Mekaniske (Kondom (femidom), pessar)

• «naturlige» metoder

• Følge syklus

• Avbrutt samleie

• amming

• sterilisering

• Nødprevensjon – hormonell (12 t-3/5 
dager) eller kobberspiral (5 dager)



Prevensjon

• Kostnad

• Veiledning

• Subsidiert prevensjon for ungdom, Gratis 
kondom

• Resept 

• Fastlege, helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, HFU, 
jordmortjenesten

• Privat

• Sykehus



Abort - Svangerskapsavbrudd

• Mellom 6-12 uker

• Kvinnen bestemmer selv – ingen grunn

• Ringe og bestille time direkte på sykehus

• Snakke med fastlege/helsesykepleier/jordmor – hjelp til å bestille

• Gratis

• Medikamentell eller kirurgisk

• Under 16 år 

• Etter 12. uke – søke sammen med fastlege



Seksualitet

•Nytelse

• Identitet

•Omskjæring



Jordmortjenesten
Svangerskapskontroll



Svangerskapskontroller

• Jordmor eller lege

• Fra 6 uker til fødsel 

• Basisprogram med 8 – 12 konsultasjoner inkl ultralyd 
undersøkelse (på sykehus)

• Vekst, mors og barnets helse, psykisk helse

• Risikofaktorer: røyking, alkohol, overvekt, 

vold/overgrep

• Ultralyd 18 uker - på sykehuset

• Jordmor/fastlege - Sender beskjed til sykehus 

• Besøk på fødeavdelingen



Fødsel

• Fødsel – opphold på sykehus 1-3 dager

• Fødestue eller hjemme

• Far tilstede ved fødsel – restriksjoner besøk

• Samtale etter fødsel før hjemreise

• Sykehus - sender beskjed til jordmor/helsestasjon

• Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemreise

• Hjemmebesøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel

• 6 ukers kontroll – mange begynner på prevensjon

• Kvinnelig omskjæring, fødselsskader



Helsestasjon og 
skolehelsetjenesten

Illustrasjon: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet



Møteformer

• Program med faste kontakter

• Ekstrakontakt 

• Uten avtale – drop-in

• Individuell

• Gruppe

• Hjemmebesøk

• Undervisning/Informasjon

• Samarbeidsfora 



• 4 uker Gruppekonsultasjon

• 6 uker Individuell (helsesøster og lege) + vaksine

• 3mnd. Individuell  + vaksine

• 4 mnd. Gruppekonsultasjon

• 5mnd. Individuell-/ gruppekonsultasjon + vaksine

• 6 mnd. Individuell(helsesøster og lege) 

• 8 mnd. Individuell-/ gruppekonsultasjon

• 10 mnd. Individuell-/ gruppekonsultasjon

• 12 mnd. Individuell (helsesøster og lege) + vaksine

• 15 mnd. Individuell + vaksine

• 17–18 mnd. Gruppekonsultasjon

• 2 år Individuell (helsesøster og lege)

• 4 år Individuell 

Helsestasjonsprogrammet



Skolehelsetjenesten

• Helsesamtale 1. og 8. trinn

• Vekt, høyde

• Vaksiner: 2., 6., 7. og 10. trinn

• Ekstra oppfølging

• Undervisning

• Grupper

• Prevensjonsveiledning

• Helsestasjon for ungdom



Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

• For alle 0-20 år

• Helseundersøkelse for nyankomne

• Vanlige helseundersøkelser – med tilpasning

• Egne flyktningetjenester, eller flyktningehelsesøster

• I mottak, egne avdelinger

• Fordeling av oppgaver mellom kommunens helsetjenester



Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
barn  (prosent) 2019 hele landet

Hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter 
hjemkomst 45,6

Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte 90,0

Undersøkt grunnskole 1.trinn 90,6

Undersøkt ved 2-års alder 95,6

Undersøkt ved 4-års alder 95,8

Undersøkt 8.leveuke 98,9



Viktige tema og 
hendelser

I helsestasjonsprogrammet



Foreldreveiledning

• Samtale med i stedet for til – ikke ekspert men empowerment

• Få til en dialog

• Lytte

• Gi råd når det ønskes

• Foreldrenes psykiske helse

• Hvordan har de det, hva lurer de på, hva er viktig for dem?

• Henvender seg til barna, etterpå foreldrene



Omsorg, samspill, utvikling og trivsel

Samspill på
helsestasjonen
https://www.youtube.com/watch?v
=o64gou7N8EE

ICDP programmet – på 
mange språk
http://flyktning.helsekompetanse.no/

8-tema-godt-samspill-icdp

https://www.youtube.com/results?s

earch_query=ICDP+for+foreldre+m

ed+minoritetsbakgrunn

https://www.youtube.com/watch?v=o64gou7N8EE
http://flyktning.helsekompetanse.no/8-tema-godt-samspill-icdp
https://www.youtube.com/results?search_query=ICDP+for+foreldre+med+minoritetsbakgrunn


Motorisk utvikling og søvn

Helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/nevrologi/psykomotorisk-utvikling



Vekst 

• Vekt/høyde/hodeomkrets på fastsatte aldre 

• Barnet blir veid og målt avkledd (eventuelt i truse og/

eller trøye) på faste konsultasjoner, og når foreldre ønsker



Vaksiner

• Barnevaksinasjonsprogram

• På faste kontakter

• Alle vaksiner er gratis, frivillige, men anbefalt

• Informasjon om vaksinen, bivirkninger

• Holde – trøste

• Norge ligger på verdenstoppen i vaksinasjonsdekning.

• Årlig gis ca. 900 000 vaksinedoser.

• Nyankomne flyktninger – tilpasning til programmet



Legeundersøkelser 

• På fastsatte kontakter

• Sjekker fysisk frisk, misdannelser, utvikling av symptomer

• Rygg, hofter

• Hjerte, lunger

• Reflekser, bevegelighet

• Munnen, genitalier

• Kontakt



Mat

• Amming/flaske, introduksjon 
av mat, måltider

• Tran/vitamin D

• Ikke så flinke til å justere råd til 
kultur?

• Tannhelse 



Miljø og sikkerhet

• Ulykker hjemme

• Utforsking og sikkerhet

• Leker og utstyr

• Sikkerhet i bil

• Trafikk

• Sovemiljø



Syn, hørsel, språk

• Synsundersøkelse
• blikk kontakt, følge med blikket, skjeling, amblyopati

• Hørselstest
• reagerer på lyd, babler, lærer ord, nedsatt hørsel

• Språk
• ord og lyder, systematisk vurdering (forståelse, ordforråd, lyder, bruker språket)

• Morsmål og norsk, eller flere språk?

• Spesielt opptatt av foreldrenes vurdering
• har de bekymringer? 
• Lav terskel for videre sjekk.



Omsorgssvikt og overgrep

• Helsestasjonen skal gjennom 
helsestasjonsprogrammet bidra til å 
avverge og avdekke vold, overgrep og 
omsorgssvikt

• Helsesøster, lege, fysioterapeut, 
jordmor og annet personell på 
helsestasjonen skal være 
oppmerksomme på forhold som kan 
tyde på at barnet er utsatt for vold, 
overgrep eller omsorgssvikt, og ved 
konsultasjonene i 
helsestasjonsprogrammet observere 
barnet og familien for å avverge og 
avdekke slike forhold.

https://www.nsf.no/vis-
artikkel/4060259/17036/%22I-trygge-
hender%22



Foreldrenes helse



Oppfølging og 
ekstrakontakter

• Oppfølging av for tidlig fødte barn

• Overvekt og fedme hos barn

• Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge

• Barn med skilte foreldre

• Barn med nedsatt funksjonsevne

• Brukere med annen språklig og kulturell
bakgrunn enn den norske, nyankomne familier, 
flyktninger, asylsøkere

• Forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse
(skolestart)

• Forebygging av tvangsekteskap

• Psykisk helse hos mor/foreldre

• Rusmiddelavhengighet hos foreldre



Verdier

• Barnet og ungdommens tjeneste

• Foreldre og familiestøtte

• Utvikling

• Tidlig inn

• Livskvalitet

• Styrke ressurser

• Rett til god helse

• Universell, lavterskel – derfor 
tilpasset



Helsefremmende og forebyggende?

Helsetjenesten ellers: sykdom = behandling

• Avdekke og forebygge • Fremme helse



Helsestasjon eller fastlege?

• Mange synes det er vanskelig å skille

• Helt greit å komme – veilede videre i riktig tjeneste

• Men: ikke ved smittsom sykdom eller akutt nødhjelp

• Akutt hjelp?



…et tilbud tilpasset brukernes forutsetninger 
og behov
…Et likeverdig tilbud til hele befolkningen:

• Å ta hensyn til språklige og kulturelle forskjeller i den samiske urbefolkningen.

• Å ta hensyn til språklige og kulturelle forskjeller i innvandrerbefolkningen. 

• At tjenesten tar høyde for sosiale helseforskjeller og ivaretar brukernes behov 
uavhengig av utdanningsbakgrunn, økonomi og klassetilhørighet. 

• At tjenesten er tilpasset barn og ungdom med fysiske og/eller psykiske 
funksjonsnedsettelser. 

• At barn, ungdom og foreldre med særlige behov får den oppfølgningen de 
trenger, se anbefalingen: Oppfølgingsgrupper. 

• At tjenesten er tilgjengelig, se anbefalingen: Lavterskeltilbud. 

• At tjenesten tilpasser tidsbruk i konsultasjoner ut ifra den enkeltes behov. 

• Det må særlig tas hensyn til ekstra tidsbruk ved bruk av kvalifisert tolk.





Barrierer i 
helsetjenestene

• Kjennskap

• Tilgang

• Tillit

• Språk

• Tilegnelse/nytteverdi

• Kompetanse

• Stigma/tabu



Oppgave

• Du er en 2 barns mor som ønsker prevensjon. Du tenker jordmor kan være 
en person du snakke å snakke med. Forsøk å finne ut hvordan du kan få 
kontakt med jordmor gjennom din kommunes nettsider.

• Du er en pappa som er bekymret for hjemmesituasjonen. Du har 2 barn på 
3 måneder og 2 år. Mor virker sliten og trist og du føler deg alene om 
omsorgen for barna for mor sover mye og virker tiltaksløs. Du vil gjerne ta 
kontakt med helsestasjonen for å spørre om råd. Forsøk å finne ut hvordan 
du kan få kontakt med jordmor gjennom din kommunes nettsider.

• Vurder gjerne: hva slags barrierer kan det være for kontakt?



Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet. 8 tema for godt samspill. 
http://bestill.bufdir.no/pub/familievern/foreldreveiledning/8-tema-for-godt-samspill

•Folkehelseinstituttet (2018) Vaksine i barne-og ungdomsalderen
«Barnevaksinasjonsprogrammet» https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjon-i-barne--og-
ungdomsalderen---informasjon-til-foreldre/

•Helsedirektoratet (2007). Informasjonsbrosjyre om D-vitamin dråper. IS-1480. 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/949/vitamin-d-draper-
informasjonsbrosjyre-IS-1480-norsk.pdf

•Helsedirektoratet (2009). «Barns miljø og sikkerhet» -brosjyre. IS-2307BM. 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/343/Barns-miljo-og-
sikkerhet-0-6-maneder-IS-2307-bokmal.pdf

•Helsedirektoratet (2010). Utviklingsstrategi for helsestasjons-og skolehelsetjenesten: 
Rapport IS-1798.

•Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. 
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Spedbarnsernæring.pdf



Helsedirektoratet (2017) Nasjonale faglig retningslinje for det og helsefremmende og forebyggende 
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf

•Helse-og omsorgsdepartementet (2011). Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

•Helse-og omsorgsdepartementet (2011). Lov om folkehelsearbeid. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

•Holmberg Fagerlund, B., Pettersen, K.S., Terragni, L. & Glavin, K. (2016) CounselingImmigrant
ParentsaboutFood and FeedingPractices: Public Health Nurses’ Experiences. Public Health Nursing. 
Doi: 10.1111/phn.12248.

•Horn, E. & Dalin, A.L. (2008). Språk 4; Brukerveiledning. Bergen: Designtrykkeriet AS.

•Norsk Sykepleierforbund (2005). Helsesøster –mer enn et sprøytestikk; En informasjonsbrosjyre 
om helsesøstertjenesten.

•Norsk Sykepleierforbund (2015). Trygg, tydelig og tilgjengelig. Rapport om helsestasjon-og
skolehelsetjenesten. https://www.nsf.no/vis-artikkel/2250669/10501/Trygg-tydelig-og-tilgjengelig

•Utdannings-og forskningsdepartementet (2005). Rammeplan og forskiftfor helsesøsterutdanning
60 studiepoeng
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/269386-
rammeplan_for_helsesosterutdanning_05.pdf



Ressurser og materiell på andre språk

• Helsenorge.no

• Helsedirektoratet.no https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer

• Folkehelseinstituttet.no 

• Zanzu.no

• I trygge hender https://www.nsf.no/vis-
artikkel/4060259/17036/%22I-trygge-hender%22

• ICDP foreldreveiledning

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer
https://www.nsf.no/vis-artikkel/4060259/17036/%22I-trygge-hender%22


Helsetjenester for 
nyankomne

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforent









Immigrasjonsstatus

• Asylsøker

• Flyktning (asyl eller kvote/overføring)

• Enslig mindreårig asylsøker/flyktning

• Udokumentert, avslag

• Innvandrer

• Barn av innvandrer, 2. generasjon

• Minoritet, minoritetsspråklig, flerspråklig, minoritetskultur, etnisitet





https://helsenorge.no/utlendinger-i-
norge/flyktninger-og-
asylsokere?redirect=false



Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

• For alle 0-20 år

• Helseundersøkelse for nyankomne

• Vanlige helseundersøkelser – med tilpasning

• Egne flyktningetjenester, eller flyktningehelsesøster

• I mottak, egne avdelinger

• Fordeling av oppgaver mellom kommunens helsetjenester



Helseundersøkelser
• Innen 3 mnd

• Alene – hele familien

• Generell helsetilstand

• Smittsomme sykdommer 

• Innhenting av vaksinasjon

• Psykisk helse

• Syn/hørsel

• Seksuell helse – prevensjon, graviditet

• Bli kjent med tjenesten og rettigheter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-
familiegjenforente



https://www.udi.no/asylmottak/jobber-i-
mottak/informasjonsarbeid-i-mottaket/filmer1/


