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Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 
 
Helsedirektoratet sender på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og 
felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon 
for ungdom. Retningslinjen publiseres i digitalt format. 
 
Retningslinjen blir delt i fire: 
 1. Felles del som omhandler virksomhetens drift og berører alle deltjenestene  
 2. Helsestasjon 0–5 år 
 3. Skolehelsetjenesten 5–20 år 
 4. Helsestasjon for ungdom (HFU)  
 
Det er punkt 1 og 2 som nå sendes på høring. Skolehelsetjenesten 5-20 år og HFU er under arbeid 
og vil bli sendt på høring senere i 2016. 
 
En nasjonal faglig retningslinje skal være normerende og retningsgivende, og gi anbefalte 
handlingsvalg for virksomheten. Områdene som er omtalt i retningslinjen skal være 
kjerneinnholdet i tjenesten. For å få oversikt over tilbudet i tjenesten må hele retningslinjen leses i 
en sammenheng. 
 
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten har vært førende for arbeidet med retningslinjen.  Formålet med 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og 
miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skader. Tjenestene skal så tidlig som mulig 
fange opp barn og unge med utfordringer, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. 
 
På flere fagområder som inngår i tilbudet i helsestasjon 0-5 år, foreligger det allerede nasjonale 
faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse er fortsatt gjeldene og lenket til i denne 
retningslinjen. 
 



Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Spørsmål det særlig 
ønskes tilbakemelding på er: 

1. Landsomfattende tilsyn med helsestasjon 0- 6 år fra 2013 viste mangler i blant annet
planlegging og styring av tjenesten. Et viktig område i retningslinjen er derfor ledelse og
styring.
a) Vil innholdet i retningslinjen bidra til bedre planlegging og styring av tjenestene?
b) Er det andre områder innenfor dette tema som bør omtales?

2. Det anbefales at barn i aldersgruppen 0-5 år får tilbud om 14 konsultasjoner, inklusiv
hjemmebesøk til nyfødte. Dette er samme antall som ligger i gjeldende veileder.
Retningslinjen beskriver hva innholdet i konsultasjonene skal være.

a. Ivaretar anbefalingene de områdene som utgjør kjerneinnholdet i
helsestasjonstjenesten?

b. Hvilke anbefalinger bør eventuelt gis i tillegg?

3. Er anbefalingene tydelige, har de mangler og/eller kan de mistolkes? Ber om at dere
utdyper og kommer med forslag til tydeliggjøring der dere ser at det er behov for det.

4. Et viktig område er forebygging og avdekking av vold og overgrep.
a. Er dette godt ivaretatt i anbefalingen?
b. Hvilke anbefalinger bør eventuelt gis i tillegg?

5. Anbefalingene har eget punkt om praktiske løsninger. Vi vil gjerne ha gode eksempler på
slike løsninger fra tjenestene som er i tråd med anbefalingene.

6. Implementering: Hva er viktige tiltak som må iverksettes for å sikre at retningslinjen tas i
bruk i tjenestene?

Lenke til høringsdokument:  
https://helsedirektoratet.no/horinger/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 

Høringsfrist er fredag den 15. april 2016 

Helsedirektoratet imøteser høringssvar og ber om at disse sendes til: 
postmottak@helsedir.no, med vår referanse 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 
0-5 år og fellesdel 

På forhånd takk for innspill! 

Vennlig hilsen 

Rolf J. Windspoll e.f. 
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk

Astrid Hernes Kvalnes
seniorrådgiver

https://helsedirektoratet.no/horinger/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
mailto:postmottak@helsedir.no


 

Høringsinstanser: 

Stat og kommune 

 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 Statens helsetilsyn

 Folkehelseinstituttet (FHI)

 Kunnskapsdepartementet (KD)

 Kommunal- og regionaldepartementet

 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 Utdanningsdirektoratet

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 Landets fylkesmenn

 Landets fylkeskommuner

 Landets kommuner (spesielt ønskelig med innspill fra helsestasjonstjenesten 0-5år)

Fagforeninger 

 Norsk sykepleierforbund, NSF

 Den norske legeforening

 Norsk fysioterapeutforbund

 Norsk psykologforening

 Utdanningsforbundet

 Den norske tannlegeforening

 Den norske jordmorforening

 Den norske tannlegeforening

 Norsk tannpleierforening

 Norsk Tannvern

 Norsk forening for ernæringsfysiologer

 Norske kvinners sanitetsforening



Organisasjoner og ombud 

 KS

 Barneombudet

 Likestillingsombudet

 Voksne for barn

 Rådet for psykisk Helsedirektoratet

 Nasjonalt kompetansesenter for amming

 Funksjonshemmedes fellesforbund

 Reform – ressurssenter for menn

 Primærmedisinsk verksted (PMV)

 Foreldreutvalget i barnehager (FUB)

 Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU)

 Landsforeningen for barnevernsbarn

 REFORM - ressurssenter for menn

 Kreftforeningen

Kompetansesentre og utdanninger 

 Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP sør/ øst)

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)

 NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)

 Hemil-senteret, UIB

 Senter for helsefremmende forskning, NTNU

 Senter for samisk helseforskning

 Sametinget



Utdanninger 

 Helsesøsterutdanninger

o Høgskolen i Oslo og Akershus

o Høgskolen i Sør- Trøndelag

o Universitetet i Tromsø

o Høgskolen i Bergen

o Høyskolen Diakonova

o Universitetet i Stavanger

o Høgskolen i Ålesund

o Høgskolen i Hedmark

o Høgskolen i Sørøst-Norge

 Fysioterapiutdanning

o Universitetet i Tromsø

o Høgskolen i Oslo og Akershus

o Høgskolen i Bergen

o Høgskolen i Sør-Trøndelag

Listen er ikke uttømmende.  Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill. 
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