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Spørsmål fra ulike fagmiljøer, fra Stortinget og fra Helse- og omsorgsdepartementet 

❖ Tall indikerer at noen barn ikke møter til konsultasjon 

❖ Er det de barna vi er bekymret for som ikke møter?

Bakgrunn
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Dagens datagrunnlag

Innen 8. leveuke 2. år 4. år

Østfold 100,4 97,6 91,7

Akershus 99,4 95,7 99,3

Oslo 95,3 99,0 84,1

Hedmark 100,6 93,8 91,1

Oppland 101,5 97,3 97,9

Buskerud 99,6 93,5 95,5

Vestfold 101,5 96,3 98,0

Telemark 101,8 98,9 99,7

Aust-Agder 102,0 100,6 101,8

Vest-Agder 99,8 97,6 101,2

Rogaland 100,5 97,4 96,2

Hordaland 101,5 97,3 98,6

Sogn og Fjordane 98,7 93,7 92,8

Møre og Romsdal 98,0 95,5 95,5

Nordland 94,9 95,7 95,4

Troms 93,6 96,1 93,2

Finnmark 87,9 89,4 89,5

Trøndelag 98,8 91,4 92,2

Landet uten Oslo 99,5 95,9 96,3

Landet 98,8 96,3 94,7
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Metode

- Utgangspunkt; samtale med en bydel i Oslo og spørreundersøkelse til alle kommuner i to utvalgte fylker

- Endret til: samtale med en bydel i Oslo og åtte kommuner

Utvalgte kommuner

Åtte kommuner; tre kommuner i Troms og Finnmark,  én kommune i Nordland, én kommune i Rogaland og tre 

kommuner i Møre og Romsdal. 

Av de åtte kommunene var det to store kommuner (over 50 000 innbyggere), tre middels store kommuner 

(mellom 7 000- 50 000 innbyggere) og tre små kommuner (under 7 000 innbyggere). 

I tillegg en samtale med en bydel i Oslo som har utfordringer knyttet til å fange opp barn med manglende 

vaksinasjonsdekning (SYSVAK)
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Lovverk Nasjonal faglig retningslinje

• I Pasient- og brukerrettighetsloven §6-1 heter det: 
"Barn har rett til helsekontroll og foreldre plikter å 
medvirke til at barnet deltar i helsekontroll." 

• Uteblivelse fra helsekonsultasjon vil kunne medføre 
at vilkårene for å sende bekymringsmelding til 
barneverntjenesten er oppfylt jf. helsepersonelloven 
§ 33.

• I Forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten (§ 3)

Anbefaling:

Helsestasjonen bør ha rutiner for å følge opp foreldre og 

barn som:

• uteblir fra avtalte helsekonsultasjoner

• avbestiller eller endrer avtalte timer gjentatte ganger

Helsestasjonen bør ha rutiner:

• som sikrer at barn får helsekonsultasjoner

• for å følge opp når barn ikke møter som avtalt, eller 

når de stadig endrer timer
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Spørsmålsbatteri

• Hvilke tanker har dere rundt årsaker til at noen barn ikke kommer til konsultasjon?

• Hvis det er barn som ikke kommer til konsultasjon, er det som oftest en engangshendelse eller er det slik at 

et fåtall/noen/mange av disse barna ikke kommer på flere/alle konsultasjonene?

• Hva gjøres for å forsøke å få disse barna til å komme til konsultasjon?

• Kjenner dere til, og hva tenker dere om anbefalingene: "barn som ikke møter" i den nasjonal faglige 

retningslinjene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten på dette punktet?

• Hvordan sikrer dere at dere har inkludert alle barna som bor i kommunen/bydelen i 

helsestasjonsprogrammet?

• Hvilke rutiner har dere for å melde ifra til ny kommune/ny bydel dersom dere får kjennskap til at 

barnet/familien flytter?
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Spørsmålsbatteri

• Har dere erfaringer knyttet til at foreldre heller ønsker oppfølging fra fastlegen heller enn 
helsestasjon?

• Har dere hatt mange saker hvor dere har sendt melding til barnevernet fordi barn ikke har møtt 
til konsultasjon?

• Har dere rutiner/systemer for å sjekke opp mot Folkeregisteret for å sikre at barn som er 
meldt flyttet til kommunen fra utlandet innlemmes i helsestasjon 0-5 år? 

• Møter de barna dere av ulike grunner eventuelt er bekymret for opp på helsestasjonen?
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Årsaker til manglende oppmøte

- Har glemt timen

- Sykdom 

- Skjønte ikke SMS-beskjeden/brevet som ble sendt pga. språkbarrierer/analfabet

- Barn/familien har flyttet til en annen bydel/kommune

- Barn/familien befinner seg i utlandet 

- Barn/familien har flyttet ut av landet uten å melde flytting

- Logistikkutfordringer i familien

- Følges opp av spesialisthelsetjenesten

Resultater
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Kommunenes tiltak for å sikre at barna møter

SMS –varsling

Kommunene beskriver et betydelig bedre oppmøte etter innføring av sms

Skiftelige rutiner

Bydelen i Oslo og syv av de åtte kommunene har skriftlige rutiner.

Én kommunen har rutiner, men de er ikke skriftlige. 

Standardbrev ved manglende oppmøte

Resultater
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Omfanget av bekymringsmeldinger til barnevernet grunnet manglende oppmøte

• Noen kommuner kjenner ikke til noen slike tilfeller.

• Andre ett tilfelle de siste årene.

• Noen maks ett tilfelle i året.

I noen av de tilfellene er saker hvor man ikke har fått kontakt med foresatte/pårørende (brev i 
retur/telefon besvares ikke). Antakelse: barn/familier har flyttet ut av landet uten å melde flytting.

Resultater 
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Oppfølging fra fastlegen  

• Kun få velger å få oppfølging fra fastlegen heller enn fra helsestasjon.

• Foreligger ingen anbefalinger/føringer i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenester 
- om hvorvidt og hvordan helsestasjon evt. skal følge opp at barnet møter hos fastlegen.

• Noen av kommunene: ikke kjennskap til problemstillingen. 

• To kommuner: barn som ønsket å bli fulgt opp av fastlegen heller enn helsestasjonslegen, men i disse 
tilfellene ville barna fremdeles ha vanlig oppfølging fra helsesykepleier.

• De andre kommunene - ulik praksis i evt. oppfølging av om barnet faktisk har vært hos fastlege. 

• Bydelen i Oslo: gjelder i hovedsak foreldre som har multihandicappede barn, og som trenger mye oppfølging 

fra andre tjenester.

Resultater 
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Oppsummering av resultater 

• Barn kommer til konsultasjon på helsestasjon. Noen må purres på.

• De barna helsestasjon av ulike årsaker er «bekymret for» kommer også

• Svært få saker sendes til barnevernet grunnet manglende oppmøte/kontakt med 

foresatte/pårørende.



- Barn som flytter ut av Norge uten å melde flytting

- Arbeidsinnvandrere/familiegjenforening, andre innflyttere 

- Ambassadebarn

- Manglende rutiner på informasjon til helsestasjonen ved omsorgsovertagelse

- Manglende rutiner for barn som velger oppfølging fra fastlegen

- Journalsystemet mangler kobling opp mot folkeregisteret
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Resultater - utfordringer 



• Norsk helsenett (NHN) har en kopi av Folkeregisteret, personregisteret (PREG)

• Personregisteret er tilgjengelig for medlemmer i NHN - herunder helsestasjons-

og skolehelsetjenesten

• Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i registeret som oppdateres daglig

• Journalleverandørene må ha en integrasjon til PREG. 

• Infodoc og Visma har tilrettelagt for dette

• CGM piloterer nå en integrasjon. Ferdig i løpet av våren 2020 (?) 
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Løsning - innflyttere



Hovedbudskap

• Barn møter på helsestasjon, også de barna vi av ulike årsaker er bekymret for

• Kommunene har gode rutiner for å følge opp barn som uteblir fra konsultasjonene

• Kommunene og helsestasjonene får på plass rutiner som sikrer at alle barn 0-5 år 

som er folkeregistrert i kommunen får tilbud om å delta i helsestasjonsprogrammet
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