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Hvorfor gjør vi det?

• Alle barn og unge som bur i kommunen har rett til helsehjelp. 
Pasientrettighetsloven §6-1.

• Barn som blir født i kommunen blir automatisk registrert i vårt 
system, men hvordan fange opp de som kommer tilflyttet til 
kommunen?

• Før- manuelle lister x 1 pr. mnd. der vi  fysisk gikk igjennom lister over 
innflytt, utflytt og døde. 

• Tungvint og et tidkrevende system.



Hvordan gjør vi det?

• Hspro- som fagsystem har funksjon som gjør det mulig å finne barn 
som ikke er reg. hos oss.

• Lokalt folkeregister er linka opp imot NHN- norsk helsenett og som 
gjør det mulig å finne disse barna.

• Små kommuner lettere å ha oversikt enn store.

• Tett samarbeid med barnehager og skoler, som sier ifra om ny 
elev/nytt barn i bhg. begynt- det etter samtykke ifra foreldre. 

• Oppfordre foreldre/foresatte til å oppsøke helsestasjonen og «melde» 
seg.

.



Rutine for bruk av lokalt folkeregister

• Gode interne rutiner

• Hvem gjør hva og når? 

• Merkantil- en uvurderlig funksjon ved helsestasjonen- og bør ha dette 
som en del av sin arbeidsoppgave. 

• Hvor ofte? Avhengig av størrelsen på kommunen

• Daglig, ukentlig, månedlig



Skjermbilde



Hva kan en finne ved bruk av lokalt 
folkeregister? 

• Alle som bur i kommunen og som er reg. i hspro.

• Der det er avvik – er alle som bur- men som ikke har meldt flytting, 
eller som ikke har meldt inn navn i folkeregisteret.

• Avvik i personnummer- personer som mangler personnr. 

• Personer som ikke er reg. i hspro- registreringsdato- er dato for 
registrering i aktuell kommunne. Her er det vi kan finne Per og Kari 
som skulle vært på 2 år og 4 års kontroll.

• Dobbelregistrering.


