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Covid19- og anbefalinger for tjenesten

Anbefaling for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

• Hovedbudskapet i prioriteringen fra 13.mars 
• Tilgjengelig for barn, unge og foreldre – telefon

• Prioritere oppfølging av sårbare barn

• Hovedbudskap etter 20.april fra Regjeringen
• Opprettholde eller tilbake til normal drift i tråd med smitteverntiltak

• Tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge



Anbefalinger fra 20.april 2020

• Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for 
ungdom (HFU) bør opprettholde eller gjenopprette normal aktivitet i 
tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons-
og skolehelsetjeneste.

• Informasjon om åpning av tilbudet og kontakttelefon for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør formidles på tjenestens-, 
kommunenes-, og skolenes hjemmeside, gjennom sosiale medier som 
Facebook og andre kanaler

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


Universelt tilbud 

Tjenesten utgjør et sikkerhetsnett for barn og unge

• Populasjonstjeneste – ved å møte alle er det lettere å oppdage de 
som trenger veiledning, hjelp og oppfølging

• Ved å gi tilbud til alle de som ikke har startet på skolen unngår vi 
stigmatisering og har bedre mulighet til fange og evt invitere barn det 
kan være bekymring for. 

Eksempel:  8. trinns samtale, veiing og måling og barnevaksinasjonsprogrammet 

er en mulighet til å treffe elevene som ikke er på skolen



Utdyping av ny anbefaling i en pandemi

Gruppekonsultasjoner utgår og vurderes erstattet med videokonferanser 

og/eller individuelle konsultasjoner. Spesielt bør sårbare familier følges opp 

individuelt. 

Risiko og sårbarhets analyse (ROS) Hvis det f.eksempel er nødvendig å 

prioritere tilbud til noen barn fremfor andre bør det baseres på en ROS 

analyse. 

Oppgaver som nedprioriteres og ikke gjennomføres bør avviksmeldes til 

kommunens ledelse. 



Hovedbudskap

• Beskjed fra Regjeringen om å tilbakeføre tjenesten til normal drift 
med smitteverntiltak

• Informasjon til brukerne i forkant om smittehensyn 

• Tilgjengelig på telefon/nett



Hovedbudskap

• Beskjed fra Regjeringen om å tilbakeføre tjenesten til normal drift med 
smitteverntiltak

• Informasjon til brukerne i forkant om smittehensyn 

• Tilgjengelig på telefon/nett

Nyttige nettadresser:
Helsedirektoratet - Koronavirus - beslutninger og anbefalinger

Helsenorge – koronavirus

Folkehelseinstituttet - koronavirus - fakta - råd – tiltak

Folkehelseinstituttet - siste oppdateringer i koronaveilederen

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/helsestasjon-og-svangerskapsomsorg
https://helsenorge.no/koronavirus
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/om-koronaveilederen/oppdateringer-i-koronaveilederen/%20?term=oversikt%20over%20oppdateringer%20&h=1

