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FOREBYGGENDE
ARBEID I SAMFUNNET-
GRUPPER

• Tilrettelegge fysisk og psykisk helse

• Holdningsskapende kampanjer

• Retten til å påvirke andre
menneskers atferd-( forbud/ påbud)  

• Gi kunnskap om helsefremmende
tiltak

• Folkehelse og livsmestring



FOREBYGGENDE ARBEID I SAMFUNNET-
INDIVIDUELT

• Internering/isolering  

• Helsestasjonskontrollene

• Screening 
• Oppdage sykdom tidlig kombinert med tilbud om tidlige tiltak 

• Er  sykdoms/organrettet

• Vaksinasjon
• Sykdoms /organrettet 

• Helseinformasjon 

• Kunnskap driver forandringsprosesser  (ernæring, fysisk aktivitet) 

• Medikamentell forebygging 

• Jod, fluor, folat

• Blodfortynnende medisin, kolesterol- og blodtrykkssenkende 
medisin. Omega 3, askeavkok ………. 



HELSEDIREKTORATETS 

10 TILTAK FOR Å BEDRE 
FOLKEHELSEN 

• Tiltakspakke for at flere voksne slutter å røyke

• Økt alkoholpris gjennom alkoholskatt

• Sunn skatteveksling og gratis skolemåltid

• Økt sykling og gåing som transport

• Overvektsbehandling i primærhelsetjenesten

• Lett tilgang til behandling for psykiske problemer 

• Aktivitet og deltakelse i arbeidslivet

• Screening mot tarmkreft

• Persontilpasset forebygging gjennom digitale verktøy 

• Redusere antibiotikabruk for å minske antibiotikaresistens





BARN OG UNGES HELSETILSTAND 

• Hva slags sykdommer har barn og unge? 

• Hvem oppsøker lege / helsesøster

• «Voksenveien inn»

• Fastleger i Norge har 3 millioner kontakter med barn og unge i året.

• Hva leter dere etter??



CHILD WELL 
BEING IN 

RICH 
COUNTRIES

Unicef 2013

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf


BARN OG UNGES HELSETILSTAND

• 53000 barn i 2016 hadde kontakt med 
barnevernet

• 85000 barn lever i fattigdom ( inntekt 
under 60% av medianinntekt)

• 30 % opplevd mindre alvorlig fysisk vold 
fra foreldre, 

• 5 % alvorlig fysisk vold og 

• 13,5% psykisk vold. 

• Utsatt for sexovergrep, selvrapportering: 
Jenter 10-20 % Gutter 1 – 7 % 

• Hvordan kan fastlege hjelpe?

• Hvor er arena for forebygging av 
dette?

• Samarbeider dere med skolen? 



SELVMORD TAR FLEST UNGE LIV I NORDEN

Kilde: FHI 09.03.2016



RISIKOFAKTORER 
DØD OG UFØRHET 



AKTUELLE HELSEUTFORDRINGER
(ELLER FOKUSOMRÅDER FOR FOREBYGGING!)

Siste folkehelserapport ga fokus på følgende utfordringer: 

• Belastende barndomserfaringer - foreldrekonflikt, mobbing, omsorgssvikt og 
vold ,- «Utsatte barn» 

• Psykiske helseplager

• Overvekt og fedme



UTSATTE BARN 

• Barn og unge i familier med rusproblemer, psykisk 
sykdom, vold, seksuelle overgrep, fattigdom, 
språklige og/eller kulturelle utfordringer, egne 
helseutfordringer, i barnevernet, egne 
rusproblemer, opplever tap, skilsmisser 

• høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til 
manglende kompetanseoppnåelse i skolen og 
framtidig marginalisering fra utdanning og 
arbeidsliv



UTSATTE BARN 

Deprivasjon i barndom

Vold

Seksuelle overgrep

Foreldre konflikter

Psyk. sykdom foreldre

Funksjons-/utviklingshemning

Fattigdom

Alkoholproblem foreldre

Depresjon

Angst

Skolefobi

Kriminalitet

Mobbing

Atferdsvansker

Alkohol og narkotika

misbruk

Lærevansker

Risikofaktorer Problemer



UTSATTE BARN

• ACE – Adverce Childhood 
Experience

• 3 hovedtyper:

•

• vold /overgrep

• omsorgsvikt/neglekt

• dysfunksjonelle hjemmeforhold.



KONSEKVENS AV TIDLIG SKADE 
UTEN TIDLIG HJELP

• Hippocampus ( læring og 
hukommelse) . Nevroner tapes, 
synapser endres

• Amygdala ( regulering av følelser) –
Hypertrofi som medfører 
overaktivitet

• Somatisk tankegang?

The abused brain



PSYKIATRI

• 15-20 % av barn i alderen 3 -18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske 
problemer

• Ca 8 % har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk 
lidelse

• Henvise BUP? 

• Psykososiale helseundersøkelser?  



BARN OG UNGDOM HOS FASTLEGEN
SSB 2017

• O-5 år 8083 med diagnose psykisk sykdom eller lidelse 

• 6-15 år 54008

• 16-19 år 56029

• Totalt 118120 barn og ungdom med denne diagnosen

Dette utgjør 6 % av alle diagnoser på barn og unge. 

Bare 0.8% av alle diagnosene for alle aldre hos fastlege



PSYKOSOSIAL 
FOREBYGGINGSSTRATEGI

• Tiltak for å utvikle det sosiale nettverket

• Aktiviteter for å styrke selvbilde

• Læringsmiljø

• Folkehelse og livsmestring – eget fag?



OVERVEKT

1975 2016



OVERVEKT

• mellom 15 og 20 prosent av barn har 
overvekt eller fedme,- Utvikling flatet ut 
siste 10 år

• Blant ungdommer er det 25% og øker

• Voksne: 25 prosent av mennene og 40 
prosent av kvinnene er normalvektige 



ÅRSAK TIL OVERVEKT

• Vi får i oss mer energi enn vi forbruker

• Er mindre fysisk aktive

• Kaloririk mat( godteri, drikke )

• Arv og miljø

• Mindre enn 2 % har tilgrunnliggende
sykdom som årsak

• Annet

Stemmer dette?...Ikke helt



TILTAK VED OVERVEKT OG 
FEDME

• Avklare Forventninger, 
motivasjon og ønsker

• Motiverende intervju: stille 
åpne spørsmål

•Overvektige barn som ble 
normalvektige voksne 
hadde samme risikoprofil 
som barn som aldri hadde 
vært overvektige! 

• Mindre barn har større 
effekt av behandling enn 
ungdom og voksne. 

• Livsstilskolen

• WWW.Kostverktoyet.no

Niv
å

Gruppe KMI Hovedtiltak

1 Normal-
vekt

<25 System- og 
helsefremmede arbeid i 

kommunen

2 Overvekt ≥25 Som nivå1, samt 
individuell kartlegging og 
veiledning av helsesøster

3 Fedme ≥30 Som nivå 2, samt 
utredning av fastlege og 
ansvarsgruppe, evt. 
henvisning

4 Alvorlig 
fedme

≥35 Som nivå 3, samt 
henvisning til spesialist

KMI (KroppsMasseIndeks) = kg/m²  leses av 
tabell ut i fra mål på høyde og vekt

http://www.kostverktøyet.no/


ARENA FOR FOREBYGGING

• Allmennpraksis / fastlege

• Helsestasjon

• Skolehelse

• Helsestasjon for ungdom

• Legevakt

• Andre



FASTLEGEFORSKRIFTEN

• § 20.Individrettet forebygging som integrert del av tjenesteytingen

Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av behov, tilby 
forebyggende tiltak til personer der det avdekkes betydelig risiko for utvikling 
eller forverring av sykdom eller funksjonssvikt. De helsemessige risikofaktorene 
skal kartlegges av legen ut fra hva som er relevant for den kliniske 
problemstillingen.



FASTLEGE

• Fra ungdata 2016. 



MANGE HATTER 
SOM FASTLEGE

• Allmennpraksis

• Helsestasjonslege

• Sykehjemslege

• Legevaktslege

• Skolelege

• Fengselslege

• Kommuneoverlege

• LAR

• Tillitsvalgt

• Flyktningehelsetjeneste

kontinuitetsbæreren i primærhelsetjenesten

Følger ofte pasienten både i skolealder og senere

Ofte den som henviser til 2.linjetjenesten / BUP



HVORDAN ARBEIDER DERE MED 
FOREBYGGING?

• Tema
• Overvekt/fedme? 
• Diabetes?
• Rus? 
• Søvnproblemer? 
• ?

• Metoder 
• Motiverende intervju? 
• Kognitiv terapi? 
• ?

• Samarbeidspartnere
• Sykepleiere?
• Lærings og mestringssentre?
• Frisklivsentral?
• Kommuneoverlege?
• Frivillige organisasjonsliv?
• ? 

• 5 minutt diskusjon med sideperson

• Får fastlegen vite om de med behov 
for hjelp? 

• Er det samarbeid med fastlege og 
helsestasjon? 

• Tanker om hva som hører til hos 
helsestasjon og ikke fastlege eller 
omvendt? 



PAUSE



HELSESTASJONS- OG 
SKOLEHELSETJENESTE

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon

• Lov om alminnelig skole 1860

• Innføring av skolebespisning 1885 (Oslofrokosten 1929 1:30)

• Hygieneinspeksjoner 1910

• Offentlig skolehelsetjeneste 1918

• Kontor for mødreveiledning 1911

• Barnekontroller (Sanitetsforeningen) 1914

• Første kommunale helsestasjon 1937

• Offentlig overtagelse av helsestasjonene 1972

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/679869


Barnevernet

Skolehelse-

tjenesten

Friskliv/mestring

Pedagogisk-psykologisk

rådgivningstjeneste

Kulturetat

Politi

Frivillige

organisasjoner

TJENESTER OG AKTØRER I ARBEID MED 
BARNS HELSE

Helsestasjon 

Barnehage

Skole 

Fysio/ergoterapi

Fastleger

Habiliterings-

tjenester

Spesialisthelsetjenester – somatisk/psykiatrisk 

Teknisk etat

Miljørettet helsevern

Tannhelsetjenesten

Tverrfaglige team 



BARNS OG UNGES RETTIGHETER 

• Pasient og brukerrettighetsloven §6-1 fastslår at barn har rett til helsekontroll, 
og at foresatte plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. 

• Samtykkekompetanse og barn § 4-4. 

- Barn over 16 år har samtykkekompetanse ift helsehjelp. 

-Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår 
egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og 
modenhet. 

• -Alle barn har rett til å bli hørt i alt som handler om dem



HELSESTASJON OG 
SKOLEHELSETJENESTEN I STAVANGER

Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten

• Svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år

• Tilbudet skal være tverrfaglig

• Bidra til kommunens folkehelsearbeid

Andre helsevirksomheter: 

• PPT

• Barnevernstjenesten

Annet:  

Ungdom og fritid, Uteseksjon, K46, familiesenter



FORMÅL MED HELSESTASJONS-
OG SKOLEHELSETJENESTEN

• Fremme psykisk og fysisk helse

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold

• Forebygge sykdommer og skader.

Nytt fra 2017:

• Bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller

• Bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.



VEILEDER

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

• Klargjøring av ansvars og oppgavefordeling

• Samarbeidsrutiner skal foreligge

• Forebygge og avverge vold, overgrep og omsorgsvikt

• Hjemmebesøk av helsesøster

• Skolestartundersøkelse 



HELSESTASJON



HELSESTASJON

• Svangerskapsomsorgen

• helsefremmende og forebyggende helsearbeid hos barn 0-5 år.

• Tverrfaglig tjeneste bestående av helsesøster, lege og fysioterapeut.

• 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte
• helseundersøkelse hos lege når barnet er 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år.

• Vaksinering

• Helsestasjonen er i de fleste tilfeller den eneste offentlige instansen som ser barn og 
familier regelmessig før barnet begynner i barnehage



MÅLET MED 
HELSESTASJONSPROGRAMMET ER:

• at foreldre opplever mestring i foreldrerollen

• å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn

• å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn

• å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt

• å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig

• å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov



TILTAK I SVANGERSKAPSOMSORGEN

• Helseundersøkelser og rådgivning med 

oppfølging/henvisning ved behov

• Opplysningsvirksomhet, samlivs- og

foreldreveiledning.

• Fødsels- og foreldreforberedende kurs

• Informasjon om amming, ammehjelp

• Hjemmebesøk til gravide i vanskelig

livssituasjon

• Helsekort for gravide som kvinner selv skal ta 

vare på



SENTRALE 
ANBEFALINGER I 

BARSELOMSORGEN
• Umiddelbar kroppskontakt mellom 

mor og barn

• Sykehusoppholdets varighet tilpasses 

kvinnens og barnets behov

• Hjemmebesøk av jordmor 1-3 døgn 

etter utreise, og hjemmebesøk av 

helsesykepleier 7.-10. dag

• Planlagt og tilpasset oppfølging for 

risikoutsatte kvinner/nyfødte/ familier

• Tilrettelegging for amming

• Tilstrekkelig med søvn og hvile



FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM 

BARNEVAKSINASJONSPROGRAM

• Kommunen skal kunne gi tilbud om tilbud om vaksinasjon i henhold til 

Barnevaksinasjonsprogrammet  

• Barnevaksinasjonsprogrammet utarbeides av Nasjonalt folkehelseinstitutt

• Helsepersonell som gir vaksinasjoner i henhold til 

Barnevaksinasjonsprogrammet, skal melde opplysninger om vaksinasjoner til 

system for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)

Grunnvaksinasjon består for tiden av vaksiner mot følgende sykdommer: 

• difteri, stivkrampe (tetanus) og kikhoste (DTP)

• Poliomyelitt, pneumokokksykdom

• haemophilus influenzae type B-infeksjonssykdommer (Hib)

• meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

• Rotavirus, hepatitt B

• Humant papillomavirus (HPV) 

• Tbc 

Mer om barnevaksinasjonsprogrammet hos Statens Institutt for Folkehelse

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7087:1:0:0:::0:0


VAKSINER

• Nye generasjoner husker ikke tiden før vaksinasjonsprogrammene

• Før meslingvaksinen kom døde 5-10 barn i Norge hvert år.

• HPV

«19 alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine» -Dagens medisin mars 2016



GJENNOMFØRING AV 
HELSEUNDERSØKELSEN



GJENNOMFØRING 
LEGEUNDERSØKELSE

• Helsesøster har møtt foreldre og barn - utfordringer?

• Få fram problemstillinger

• Kvalitet på selve undersøkelsen

• Barneundersøkelsene er skjemabaserte, men skap likevel et rom for mer 

• En ser etter avvik, men ikke glem å også fremme helse



INNHOLD I LEGEUNDERSØKELSENE:

• Råd og veiledning for å fremme fysisk og psykisk helse

• Generell klinisk undersøkelse

• Vurdering av psykomotorisk utvikling

• Vurdering av motorisk utvikling

• Vurdering av psykisk og atferdsmessig utvikling

• Vurdering av vekst og vektutvikling – obs på overvekt

• Vurdering av langvarige eller kroniske sykdommer

• Vurdering av omsorgssvikt og barnemishandling

• Vurdering av barn med ikke vestlig bakgrunn og lav Hb



HELSESTASJON / FASTLEGE / ANDRE 

• Hva hører til hvor? 

• Samarbeid mellom tverrfaglige 
instanser

• «dialogmeldinger / e- journal»



VIRKER FOREBYGGING? 



VIRKER  FOREBYGGING?  

• Noen som vet hva denne kurven 
representerer?   



SKOLEHELSETJENESTEN
• bør ha et systemrettet samarbeid med skolen

• bør ha oversikt over elevenes helsetilstand

• skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen 
ønsker det

• F.ex. undervisning om seksuell helse

• bør bidra i skolens arbeid 
• med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø

• med universelle tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler

• bør bidra til gode rammer rundt skolemåltidet og mattilbudet i skolen

• bør bidra til at barn og ungdom kan være fysisk aktive

• skal bidra med helseinformasjon på skolens foreldremøter

• kan tilby gruppesamtaler for å støtte barn og ungdom som opplever 
samlivsbrudd mellom foreldre

• bør, i samarbeid med skolen, bidra til å følge opp elever med 
bekymringsfullt fravær



PROBLEMSTILLINGER



HVOR MANGE ER MYE PLAGET AV DEPRESSIVE 
SYMPTOMER?



UNGDATA 

• En veltilpasset, aktiv og hjemmekjær 
ung

• Mange som opplever bekymringer i 
hverdagen (jenter/skole) 

• Økende psykiske helseplager

• Båndene mellom ungdom og foreldre 
ytterligere forsterket

• Fortsatt nedgang i alkoholbruk, røyking 
og snusing 

• Skikkelighetstrenden stoppet opp?  



SKOLEHELSETJENESTE STRATEGIER

• Helsefremmende arbeid

Fremme et godt psykososialt miljø på skolen

• Forebyggende arbeid

redusere mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom 
gjennom universelle, gruppe- og individrettede tiltak

• ALLE går i grunnskolen



SKOLEHELSETJENESTE 
GJENNOMFØRING

• Helseundersøkelser og rådgivning

• vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

• oppfølging og samtaler

• undervisning og veiledning i grupper og klasser

• Hjemmebesøk / oppsøkende virksomhet

• Samarbeid med skolen



PROGRAM SKOLEHELSETJENESTEN

• 5-6 år Skolestartundersøkelsen

• 1. trinn Gruppe med klassen, delta foreldremøter

• 2.trinn Vaksinasjon- Forebygge omskjæring

• 3.trinn Egenomsorg / vonde hemmeligheter, høyde/vekt

• 4.trinn Gruppe for barn med to hjem

• 5. trinn Psykologisk førstehjelp, klasse undervisning

• 6.trinn Pubertetsundervisning i grupper, vaksinasjon (MMR)

• 7.trinn  Vaksinasjon (HPV)  fra høsten -18 både gutter og jenter

• 8.trinn Individuelle helsesamtaler , undervise tema:» trvisel og helse» 
høyde/vekt  forebygge omskjæring, 

• 9.trinn Seksualundervisning , prevensjon og kjønnsykdommer.

• 10.trinn Vaksinasjon (Boosterix Polio) , foreldremøter, gruppetilbud stressmestring



SKOLENS ANSATTE -
KONTAKTLÆRER

• Kjenner eleven og familien

• Ser vedkommende hver dag

• Avdekker negativ atferd tidlig 

• Informerer tidlig til foresatte

• Kan ta det videre til helsesøster/ 
skoleteam



LEGE I SKOLEHELSE

Skolestartundersøkelse

• Helsesamtale med helsesøster

• Somatisk undersøkelse lege 

• Vold, overgrep og omsorgssvikt bør 
være et tema

«Røde Flagg»

• Atferdsendring

• Vekstkurve

• Tristhet

• Mye vondter

• Ofte hos fastlege

• Tannlegeskrekk

• Dysuri

• Veldig oppmerksomhetssøkende



NYE ARBEIDSMÅTER?  

• Tverrfaglige skoleteam?

• Styrke fagrupper og kapasitet ved helsestasjon? Eller kanskje nei?  

• Hva er det som virker?  Behov for leger i tjenesten!  

• Psykososial og annen helseforebygging sammen med skolen

• Endring må til , men fokus bør være på forebygging, ikke behandling.



SKOLELEGENS ROLLE OG FUNKSJON
• Skolehelsetjenesten bør ha tilgjengelig lege

• Skolelegen bør være en del av det tverrfaglige teamet og vurdere barn og ungdom som skolehelsetjenesten eller 
skolen er bekymret for, og medvirke til at de får nødvendig hjelp og oppfølging. Kompetanse på diagnostikk og 
behandling gjør skolelegen sentral i arbeidet med å utelukke sykdom.

• Legen, med sin medisinske bakgrunn, bør være sentral aktør i skolehelsetjenesten, for at tjenesten skal kunne 
ivareta et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

• Skolelegens kompetanse om diagnostikk og behandling er viktig for å: 
• Bidra med rådgiving og som drøftings partner for helsesøster, fysioterapeut og andre fagpersoner som møter 

enkeltelever.
• Vurdere tiltak på den aktuelle skolen, mht. læring, universell utforming og andre forebyggende tiltak.
• Sikre systemer som gjør at de riktige eleven blir henvist til fastlege og evt. andre instanser til rett tid.
• Bistå kommunelege og andre som har ansvar for helseovervåkning, smittevern og samfunnsmedisinske 

oppgaver i kommunen.
• Gi råd og veiledning om legemiddelhåndtering i skolen

•



SKOLETEAM

• Forsøk ved Strinda videregående skole

• Redusert frafall signifikant   1,8% mot landssnitt på 6 % 

• Helsekonsekvens ved frafall : 7 år redusert livslengde

• Økonomisk konsekvens ved frafall : 7 mill.NKR / frafall

• Prosjekt pågår i Stavanger på tverrfaglige team

• Finansiering?  



SAMARBEID? 

• Hvem oppdager de med behov for 
hjelp?

• Legeerklæring fravær? 

• Fastlege

• Skolelege 

Ta 5 minutter med sidemann/ dame

Hva er utfordringer med 
samarbeidet?

Hvordan bør skolelegedagen se ut?



UTFORDRINGER

• Skolelegens rolle

• Balansere forebygging mot behandling / Grupperettet mot Individrettet

• Jobbe kunnskapsbasert! 

• Ressurser 

• Nye Stavanger – ulike fagsystem, IKT



LOKALER SKOLE? 



HELSESTASJON FOR UNGDOM

• tilbud til deg som er mellom 16 og 20 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev 
ved en videregående skole i Stavanger.

• problemer hjemme, på skolen eller med venner

• prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare infeksjoner, plager i underlivet

• søvn og mat

• stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter

• mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, 
problemer med konsentrasjon

• fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt

• rus, røyk og snus

• Mestringskurs



BARNEVERNET

• å gi råd og veiledning

• å ta imot skriftlige og muntlige meldinger om bekymring

• å undersøke om det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven

• å iverksette, følge opp, og evaluere kontroll-, støtte- og 
endringstiltak i familien

• å forberede saker for behandling i fylkesnemnda

• å følge opp tiltak for barn som er plassert utenfor familien



BARNEVERNET

• Forskjell på bekymringsmelding fra helsepersonell eller nabo?

• Taushetsplikt? 

• Erfaringer? 



BARNEVERNET

Helsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikt, og på eget initiativ 
umiddelbart melde fra til barneverntjenesten:

• Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

• Når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker.

Plikten til å melde fra til barnevernet går foran taushetsplikten



KASUISTIKK

• Eks: Jente i 9.klasse. Kontaktlærer melder bekymring. Trener melder 
bekymring. Endret atferd fra skoleflink, god i idrett, omsorgsfull til skolefravær, 
trøtt, utslitt på dagtid – når hun kommer, sjelden på trening, innesluttet, 
vanskelig for å prate. Jenta bor hos far og farmor. Vanskelig å få kontakt 
med foreldre. Skolen er kjent med at mor har alkoholproblemer. Skolen vet 
også at det har vært husransakelse hos far, pga mistanke om rusbruk og 
omsetning av rusmidler. 



TA HJEM BUDSKAP: 

• Tenk tidlig intervensjon!

• 1-6 år helsestasjon med lege, Barnehage, fastlege

• 6-13 år Skole, skolehelsetjeneste med lege, fastlege

• 13-20 år Skole, skolehelsetjeneste med lege, helsestasjon for 
ungdom, fastlege

Kurs og kompetanseheving i hvordan se risikobarn og tidlig intervensjon.



VEILEDER I 
PSYKISK 

HELSEARBEID 
FOR BARN OG 

UNGE

http://helsedirektoratet.no/publi

kasjoner/psykisk-helsearbeid-for-

barn-og-unge-i-

kommunene/Publikasjoner/psyki

sk-helsearbeid-for-barn-og-

unge-i-kommunene.pdf

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-kommunene/Publikasjoner/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-kommunene.pdf


HÅNDBOK FOR HELSESTASJONER
0 – 5 ÅR

Nina Misvær og Per Lagerløv

(red). Revidert utgave, 

Kommuneforlaget AS, 2013.  

Oppslagsbok for det praktiske 

arbeidet på helsestasjonen. 

Bygget opp rundt 

"Helsestasjonsprogrammet” med 

en utdypende liste over de 

oppgaver som skal utføres. 



HÅNDBOK FOR 
SKOLEHELSETJENESTEN

Haugland, S. Misvær N. Oslo: Kommuneforlaget, 2009

Innføring i det praktiske arbeidet i 

skolehelse-tjenesten for grunnskolen: 

• om aktuelle lover og forskrifter

• skolens læreplan og elevenes arbeidsmiljø 

• forebygging av sammensatte problemer, 

med vekt på psykisk helse, mestring, 

livskvalitet

• helseundersøkelser



HELSESTASJONS
-TJENESTEN; 

BARNS 
PSYKISKE HELSE 
OG UTVIKLING. 

2016



SLUTT

Takk for oppmerksomheten  

Runar Johannessen

runar.johannessen@stavanger.kommune.no


