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Lovverk

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og 
omsorgstjenesteloven)

• Lov om folkehelsearbeid (Folkehelselov)

• Helsepersonell-loven

• Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 
brukerettighetsloven)

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

• Nasjonale faglige retningslinjer 



Forebyggende helsetjenester

• Hovedmål:
• Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og 

fremme god psykisk helse hos blivende foreldre, 
barn og ungdom 0-20 år. 

• Smittevern  for befolkningen for øvrig

• Delmål:

• Enheten arbeider for at barn og unge skal få det 
beste grunnlaget for god oppvekst gjennom 
samarbeid med foreldre og andre 
omsorgspersoner.

Tverrfaglig samarbeid vektlegges.



Forebyggende helsetjenester

- en viktig tjeneste

• Et sentralt lavterskeltilbud for barn/unge som har 
potensiale til å nå alle, uavhengig av sosial 
tilhørighet. 

• Kan avdekke forhold som bør følges opp, 
henvises videre eller meldes 

• Tjenesten vektlegger mestring og tenker 
beskyttelsesfaktorer like mye som risikofaktorer i 
møte med barn og familier.  





Forebyggende helsetjenester

• Helsestasjonstjeneste

• Skolehelsetjeneste

• Helsestasjon for ungdom – Tvibit

• Familiens hus med åpen barnehage

• Jordmortjeneste

• Psykologtjeneste 

• Vaksinasjonskontor – reisevaksinering og smittevern

• Lavterskelteam – psykisk helsetjeneste til  barn unge 
(BUP/ kommune)

• Helsestasjonstjeneste m/ forsterket helsestasjon

• Ca. 80 - 90 ansatte
helsesøstre, sekretærer, førskolelærere, sosionom, psykologer, 
prosjektansatte, administrasjon



Avgrensede målgrupper 

• Forsterket helsestasjon 

– lavterskeltilbud til gravide- og  småbarnsfamilier der det 

er, eller har vært rusproblem hos mor eller far. 

• Vaksinasjonskontor

– Smittevern og reisevaksinasjon



Helsestasjonstjeneste

• Ca. 1000 fødsler pr. år

• Hjemmebesøk til familier med nyfødte, og til andre ved 
behov

• Helseundersøkelser, råd og veiledning til familier med barn 
0-5 år
– Helsesøster

– Lege

– Fysioterapeut

– Psykolog

• EPDS-kartlegging (mors psykiske helse)

• Parkurset «Godt Samliv»
– gratis samlivskurs for førstegangsforeldre med barn i alderen fire 

måneder til ett år.



Skolehelsetjeneste

• Yter skolehelsetjeneste til samtlige barne-, ungdoms- og videregående skoler. 

• Tilstedeværelse på faste dager i nesten alle skolene i kommunen, og omtales gjerne som 
barn og unges «bedriftshelsetjeneste». 

• Lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste for elever og lærere, helseundersøkelser, vaksinering, 
samtaler, grupper, veiledning, oppfølging og henvisning videre ved behov.

• Skolehelsetjenesten har de siste årene sett endring av helseproblemer fra den tradisjonelle 
somatiske problematikken til i større grad psykiske vansker og atferdsproblemer hos barn 
og unge. 

• Henvendelser kommer fra elevene selv, fra foreldre og lærere

• Helsesøster har grupper for barn som har opplevd skilsmisse (PIS) 

• Det er vedtatt obligatorisk helsesøstertime/helsesamtale i skolene fra og med skoleåret 
2015/2016. 

• «Psykologisk førstehjelp» som klasseundervisning fra 2018



Familiens hus

• Familiens hus med 2 åpne barnehager

• Stor betydning for familiers sosiale nettverk. Støtte og trivsel i sped- og småbarnsperioden.
– Mange fedre bruker tilbudet i sin permisjon.

• Foreldreveiledningsbanken
– Ulike foreldrestøttende kurs, individuelle og i gruppe

• DUÅ-kurs (De Utrolige Årene) - 14 uker

• ICDP (International Child Development Program) for foreldre til barn og ungdom, samt flyktningeforeldre
- 8 uker

• COS (Circle of Security) – 8 uker

– Blues Mothers (Mestringsgruppe utviklet i Familiens Hus)
• Gruppetilbud for mødre med tegn til barseldepresjon

– Familiegruppa
• Tilbud til familier hvor foresatte har utfordring med sin psykiske helse.  

– Prosjekt
• Foreldregruppe for ungdomsforeldre

• Ambulant foreldreveileder / individuell – hjemme hos 

• Samarbeid bl.a. med helsesøster, PPT , barnehager og barnevern.



Helsestasjon for ungdom, Tvibit

• Gratis helsetilbud til ungdom 
13-23 år

• DROP-IN til lege og 
helsesøster

• Timeavtale til Psykhjelpen

• Ettermiddagsåpen

• Et helsetilbud på ungdoms 
premisser

• 10 klasse undervisning

• Et supplement til  
skolehelsetjenesten



Jordmortjenesten

• Kommunale jordmødre ansatt august 2015

• Gir også tilbud til:
– gravide rusbrukere

– migrasjon

• Fødselsforberedende informasjon i gruppe.
– Førstegangsgravide får tilbud om informasjon om fødsel, 

smertelindring, utstyr, forberedelse til foreldrerollen og 
barseltiden. 

• Ammeskolen
– Tilbud til førstegangsfødende.



Psykiske helsetjenestetilbud 

• Psykologtjeneste
– 3 stillinger 

• «Psykhjelpa» - et samarbeid med institutt for psykologi 
– driftes av 4. års psykologistudenter under veiledning av IPS og 

kommunal psykolog 

• Psykhjelpa for de minste 0-5 år (for gravide og familier med barn opp 
til fem år)

• Psykhjelpa barn  6-12 år (Tromsdalen og Kvaløysletta)

• Psykhjelpa på Tvibit 13-20 år

• «Lavterskelteamet» («KommuneBUP» – samhandlingsreform)

– Samarbeidsprosjekt BUP-Tromsø og Tromsø kommune om et 
felles tidlig intervensjonsteam for barn og unge med nedsatt 
funksjon på grunn av psykiske vansker og rusproblemer. 



Helsesøsters rolle i et forebyggende 

perspektiv

• Gi råd og veiledning til foresatte

• Informere, i barnehagen, på skolen, lærer, 

medelever hvis ønskelig.

• Følge opp enkeltelever

• Henvise til psykolog, psykhjelpa eller 

lavterskelteam i egen tjeneste. 

• Eksempel 



Etablering av Seksjon Barne- og 

familie

05.02.18



Mål for opprettelsen av Seksjon Barne-

og familie:

• Behov for å se på tjenestene innrette mot barn 

og unge med nye øyne

• Bedre samordning og samhandling  på alle nivå i 

arbeidet med utsatte barn og unge



Mål for opprettelsen av Seksjon Barne-

og familie:

• Behov for å se på tjenestene innrette mot barn 

og unge med nye øyne

• Bedre samordning og samhandling  på alle nivå i 

arbeidet med utsatte barn og unge



Avdeling for oppvekst og utdanning




