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Forslag til forskrift om kommunenes helsefremmende ogforebyggende urbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjeneste —horingsuttalelse.

Fagforbundet støtter forslaget om å tydeliggjøre helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar
for å bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mv.. samt å fremme sosial likhet i
helse. Vi er enige i at dette bør komme enda klarere fram i formålsparagrafen, og i § 6
(Innholdet i helsestasjonstjenesten) og § 7 (Innholdet i helsetjeneste i skoler).
Departementet peker på at forslagene i hovedsak er en videreføring av gjeldende rett og/eller
en forskriftsfesting av dagens praksis. Forslagene vurderes derfor ikke å få nevneverdige
økonomiske og administrative konsekvenser.

Fagforbundet mener det er behov for å løfte fram helsestasjons- og skolehelsetjenestens
betydning, og øke ressursoverføringene til disse deltjenestene i kommunene.
Primærhelsemeldingen og det foreliggende forslaget til forskrift viser med all tydelighet hvilke
viktige oppgaver helsestasjoner og skolehelsetjenesten har. og vi mener forslaget innebærer et
økt ansvar og flere oppgaver.

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten er i dag under hardt press. For eksempel har det
innvirkning på barselomsorgen i kommunene, at liggetiden på fødeavdelingene er blitt stadig
kortere. Et godt helsestasjonstilbud i barseltiden er svært viktig for å sikre en god start for
nybakte småbarnsfamilier, og for den nyfødtes liv. Ikke minst for barn og familier som av ulike
årsaker har særskilte utfordringer.
Hvis departementet ønsker å styrke innsatsen for å forebygge og avdekke vold, overgrep og
omsorgssvikt, og fremme sosial likhet, er det derfor nødvendig å sikre nok økonomiske midler
til kommunenes helsestasjons- og skolehelsetjeneste, og øke overføringene i tråd med økt
ansvar og flere oppgaver.

I punkt 4.4.1.5 Om brukerbetaling, uttaler departementet at « tjenestene bor være gratis for
brukerne», og det foreslås «å viderefore bestemmelsen om at kommunene skal dekke alle
utgifier til helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Fagforbundet mener det ikke bør herske
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noen som helst tvil om at disse tjenestene er, og fortsatt skal være gratis for befolkningen!
Fagforbundet er overrasket over at det i det hele tatt er nødvendig å omtale temaet, men er glad
for at departementet slår fast at disse tjenestene fortsatt skal være uten brukerbetaling.
Fagforbundet mener, slik departementet også foreslår, at det ikke er nødvendig å presisere i
forskriften hvilken spesifikk kompetanse (som for eksempel lege, fysioterapeut, jordmor eller
helsesøster) tjenestene må knytte til seg. En rigid regulering av hvilke faggrupper som skal
arbeide i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, vil kunne låse kommunene unødig, og forhindre
best mulig rekruttering og bruk av kommunenes personell. Det sosialfaglige perspektivet må
dessuten også få rom i disse tjenesteområdene. Kravet om faglig forsvarlige tjenester samt
kommunenes lovbestemte tilbud om lege-, fysioterapi-, jordmor- og helsesøstertjenester, gjør
det unødvendig å spesifisere hvilke faggrupper som skal arbeide i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

Fagforbundet støtter forslaget om å videreføre bestemmelsen om at helsestasjon og
skolehelsetjeneste skal bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i
barnehager, skoler og skolefritidsordninger, (§ 9 i forslag til forskrift
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