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Gildeskål kommune

• 10 mil sør for Bodø

• ca 2000 innbyggere

• fordelt på fastland og øyer

• to faste leger + turnuslege

• to helsesøstre hvorav en også 
er jordmor

• kontor i samme gang



Kontinuerlig samarbeid

• Føler vi er priviligerte i forhold til samarbeid

• Vi møtes over morgenkaffen og lunch

• Jobber i samme gang

• Titter inn til hverandre når vi har problemstillinger vi tenker den andre kan hjelpe 
til med, løse bedre, kobles inn på. 

• Blandes litt sammen, fastlege, helsestasjonslege, skolelege

• Noen brukere av helsestasjonen har andre fastleger, det glemmer vi litt bort

• Mye adhoc… 

• Burde hatt bedre organisering på skolelege



Case…
Gutten som ikke ville 

spise…..



1. kontakt

• barnet nærmer seg et år

• født i norge, foreldre er flyktninger

• vil kun spise pupp

• nekter å ta flaske

• nekter å spise grøt

• ligger fint på både vekt og lengdekurve

• mor fortvilet, hun skal begynne på skole og barnet i barnehage

• helsesøster kontakter lege for råd



Sum sum sum

• Fastlege eller helsestasjonslege?

• Hvilke råd vil du som lege gi helsesøster?

• Andre man bør rådføre seg med?



Hva vi gjorde..

• Helsesøster dro på hjemmebesøk, viste hvordan lage grøt, 
hvordan gi flaske, så på måltidssituasjoner

• Helsesøster snakket med barnehagen som var fortvilet. 
Gutten bare gråt og ville ikke ha noe mat i barnehagen

• Lege mente «steng krana», rådførte seg med 
barneavdelingen som også sa det

• Hadde felles møte med helsestasjon, foreldre, tolk, 
barnehage. Strategi for å slutte med pupp.



2.kontakt

• hatt flere kontakter med helsestasjon

• sluttet å ta pupp, gått over på flaske. Drikker 2 liter H-melk i døgnet

• Spiser litt grøt

• Smaker bittelitt på annen mat

• Brekker seg hver gang han får mat i munnen

• barnehagen fortviler, han spiser ingenting der, tar heller ikke flaske

• fortsatt fin vekst

• helsesøster spør igjen lege om vei videre



Sum sum sum

• Fastlege eller helsestasjonslege?

• Hva kan lege bidra med her?



Hva vi gjorde

• Somatisk undersøkelse hos lege

• Mulig store mandler som årsak til brekning

• Henviste barneavdelingen

• Ble sendt videre til ØNH som fant adenoid 
vegetasjoner og satte ham opp til operasjon…

• …. men ikke før han ble 2 år…



3.kontakt

• mange kontakter med helsesøster

• gjentatte luftveisinfeksjoner

• barnehagen rapporterer om en slapp gutt som for det meste er 
misfornøyd i barnehagen. 

• drikker 1,5-2 l H-melk i døgnet, spiser ingenting annet

• ligger fortsatt fint på vektkurven

• fortvilte foreldre

• «krav» fra barnehage om at «noe må gjøres nå!»



Sum sum sum

• Ja? Hva gjør vi?



Vi gjorde..

• henviste barneavdeling for en vurdering

• må innrømme at vi ble litt skuffet over epikrisen som i bunn og grunn sa at 
«foreldrene må bli strengere og få ham til å spise» 

• Hb på 7. Bør kutte melkeflaskene.

• Ikke så lett å råde foreldre til å ta bort det eneste han faktisk fikk i seg av næring

• helsesøster var på besøk i barnehagen for å se på måltidene der, ba om bistand 
fra PPT

• fikk ham inn til operasjon før han fylte to år. Vi tenkte nok alle at svaret lå i 
ubehag rundt svelgingen



4. kontakt

• Ferdig operert

• spiste om mulig enda mindre enn før

• Ikke interessert i å se på mat en gang

• lav HB, vanskelig å få i ham jerntilskudd

• PPT er koblet inn, melder om kognitiv oppbremsing. Han har ikke språk.

• Barnehagen fortsatt svært bekymret, han er slapp, gråter, nekter å være ved 
bordet når de andre barna spiser

• Alle er nå kjempefortvilet. 

• Ligger fortsatt fint på kurvene



Sum sum sum

• What to do??



Vi gjorde

• helsesøster snakker med barneavdelingen

• legen sender ny henvisning, ber om subakutt innleggelse

• barneavdelingen tar imot

• legger inn

• kobler inn CL-teamet som rådgir helsesøster

• vi trygges på å fjerne flaskene



Ståa nå..

• Han spiser

• Ikke mye men litt.

• Også i barnehagen.

• Vi vet ikke helt hva som gjorde susen. Mulig det var tiden, mulig vi 
gjorde noe rett. 

• Han vokser

• Hb går ikke videre ned

• Foreldrene er tryggere



Samarbeid mellom lege og 
helsesøster..

• Bølger litt mer frem og tilbake enn samarbeid 
mellom andre aktører

• Vanskelig når det geografisk ikke ligger til rette for å 
stikke hodet inn på nabokontoret

• elektroniske meldinger og telefon…

• forskjellige journalsystemer



Samarbeidet er veldig viktig

• Kan fort bli to helt adskilte verdener

• Helsestasjoner bør være flinke til å involvere fastlegene

• Fastlegene bør snakke med helsestasjonene

• Disse ungene er jo våre pasienter. Også før de fyller fire

• Mødrene er våre pasienter…

• Hva kan vi begge gjøre for å bedre kommunikasjonen?




