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Høring - Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Bærum kommune avgir høringsuttalelse slik som er redegjort for under Rådmannens vurdering. 

 
 
SAKEN I KORTE TREKK 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Høringsfristen er satt til 10. desember, men Bærum kommune har fått utsatt høringsfrist til 13. 
desember 2017. 
Link til høringsdokumentene 
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-kommunens-
helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons--og-skolehelsetjenesten/id2570266/ 
Forslaget til ny forskrift i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en oppfølging av meld. St 26 
(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, med påfølgende endringer i 
helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Forslaget til ny forskrift er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og en tydeliggjøring av 
innholdet i tjenesten. I forslaget er det tatt inn i formålsparagrafen at tjenesten skal bidra til å 
avdekke, vold, overgrep og omsorgssvikt mv., samt å fremme sosial likhet i helse. Om innholdet i 
tjenesten, er det stilt krav om at helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal kartlegge risiko for 
fysiske og psykiske vansker/problemer, skjevutvikling, og ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, 
avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og 
hjelp. 
 
Høringsinstansene bes særskilt om å komme med innspill på om det bør presiseres i forskriften en 
plikt for helsestasjons- og skolehelsetjenesten å knytte til seg spesifikk kompetanse som for 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons--og-skolehelsetjenesten/id2570266/
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eksempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen foreslår at Bærum kommune avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Bærum kommune støtter departementet i å tydeliggjøre helsestasjons- og skolehelsetjenestens 
ansvar for å forebygge, kartlegge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn og unge, og å 
sørge for tilbud om oppfølging og hjelp. Vi har følgende innspill til forslag om endringer i forskriften:  
 
4.4.1.2 Kompetanse 
Bærum kommune mener at det i ny forskrift bør fastsettes kompetansekrav i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. I tillegg til helsesøster, lege, jordmor og fysioterapeut, mener vi at psykolog og 
ergoterapeut bør være en kjernekompetanse i tjenesten. Psykologen er sentral i arbeidet med å 
kartlegge og avverge vold og overgrep mot barn og sørge for oppfølging og hjelp. Ergoterapeuten 
har en viktig funksjon i å tilrettelegge for hjelpemidler til funksjonshemmede barn. Dessuten bør 
personer med sosialfaglig kompetanse være tilgjengelig for helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
 
4.4.1.4 Om ledelse av virksomheten 
Det fremgår i høringen: "Det skal pekes ut leder(e) for helsestasjons- og skolehelsetjenesten."  
 I tråd med rådende tenkning om profesjonsnøytral enhetlig ledelse og at kommunen bør ha frihet til å kunne 

ansette den best egnete som leder av tjenesten, uavhengig av profesjon, foreslår imidlertid departementet en 

profesjonsnøytral bestemmelse. 

Det fremkommer ikke i høringsnotatet forholdet mellom profesjonsnøytral ledelse og forskrift om 

lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste fra 1984  som presiserer at faglig leder av 

helsesøstertjenesten skal være helsesøster. Forskriftene fremstår motstridene. 

Bærum kommune er av den oppfatning at leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør ha god 

kjennskap til faglig drift og yrkesutøvelse. Helsesøster vil være hovedprofesjonen i  både helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste, men tjenesten vil også bestå av andre profesjoner. Samtidig vil organisering av 

tjenestene være ulik i  kommunene.  

Bærum kommune mener det bør være opp til den enkelte kommunen å avgjøre kvalifikasjonskravene til 

leder og at leder skal ivareta både det faglige og administrative ansvaret. 

 
 
 

      
 
 

 
 


