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Emne: høringssvar forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 

arbeid helsestasjon og skolehelsetjenesten 
 
Hei. 
På bakgrunn av at hørings notatet kom oss i hende først fredag 8. er vi sent ut, men håper dette blir 
tatt med i vurderingene. 
 

Høringsnotat fra fagansvarlige for helsesøstre i henholdsvis 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 
 

1) Vi mener det er svært viktig at det ikke bare i helse og omsorgsloven står spesifisert hvilken 
kjernekompetanse som kommunen skal knytte til seg, men at det også kommer fram i 
forskriften.  Det vil være en tydeliggjøring av loven. 

2) Forslaget om at det skal «pekes ut» leder  kan misforstås, og vi mener det er svært uheldig 
slik det står foreslått . Slik kommunen er organisert, så er de fleste helsesøstre organisert ute 
på ulike skoler og helsestasjoner, og har derfor ikke et sterkt fagmiljø rundt seg. Dette stiller 
derfor store krav til en leder. Vedkommende leder vil ikke ha den tette daglige kontakten 
som er avgjørende for at de skal kunne støtte og få en god forståelse av tjenesten slik at de 
vil ha nok  kunnskap og innsikt i hva faglig forsvarlighet innebærer. Hvis ikke leder er 
helsesøster, så  bør  det skilles mellom adm.leder og faglig leder. Dette bør komme fram i 
forskriften.   

3) Veldig bra at det er tatt inn og spesifisert avdekking av vold og andre overgrep. Det setter 
store krav til leder med tanke på at det til enhver tid må være riktig kompetanse og at de 
ansatte har gode verktøy og ressurser til å avdekke/forebygge. Jfr. Pkt 2. 

4) I forhold til helsestasjon 0-20 år så bør det spesifiseres at det innebærer helsestasjon for 
ungdom. Ikke alle går på skole, og det er fort gjor at man tenker at ungdom blir ivaretatt på 
skolen. 
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