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Høringsbrev - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten 
Et sentralt mål for regjeringen er å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
til barn, unge og deres familier. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig 
tjeneste fordi den når ut til nesten alle barn og unge og deres familier, og er derfor i en 
særskilt posisjon med tanke på tidlig avdekking, forebygging, behandling og oppfølging. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i 
Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Departementet foreslår å inkludere i 
forskriften § 1 om formål at "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skole-
helsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og 
somatiske tilstander". 
 
Departementet vil tydeliggjøre at kommunen kan velge å tilby behandling og oppfølging 
for lettere psykiske og somatiske tilstander ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Dette er også en tydeliggjøring av at denne tjenesten allerede i dag yter enklere under-
søkelser/kartlegginger og behandling på en rekke områder, blant annet for problemstil-
linger innen psykisk- og seksuell helse. 
 
Det er særlig tre forhold som har vært viktige i dette arbeidet; for det første opplever barn 
og unge i mange tilfeller et manglende eller vanskelig tilgjengelig lavterskel helsetilbud 
for behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Dette inkluderer 
også rus- og voldsproblematikk. For det andre opplever barn, unge og familier med barn 
med sammensatte utfordringer i mange tilfeller mangelfull oppfølging og koordinering av 
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tjenester. For det tredje tilbringer barn og unge store deler av oppveksten sin på skolen, 
og tilknytningen til skolemiljøet er særlig viktig for barn og unge med psykiske tilstander. 
 
Gjeldende regelverk for forsvarlige tjenester ligger fast. Helsepersonell ved tjenesten 
skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 
som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, 
og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. 
Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 
samhandling med annet kvalifisert personell.  
 
Departementet understreker viktigheten av at personellet er seg bevist dette, og at det 
henviser videre dersom det er behov for helsehjelp utover egne kvalifikasjoner.   
 
Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringinstansene kan 
registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også 
sende høringsuttalelse uten å registrere seg. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-nr-
1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-
skolehelsetjenesten/id2678234/ 
 
 
Høringsfristen settes til 20.2.2020. 
 
Med hilsen 
 
 
Maren Skaset (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ragnhild Røhme Fjærtoft 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-nr-1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/id2678234/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-nr-1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/id2678234/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-nr-1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/id2678234/


 

 

Side 3 
 

 


	Høringsbrev - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

