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Arbeidsdokument for skolehelsetjenesten i videregående skole 

Nyfødtscreening: Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening eller andre innvandrere og adoptivbarn under 18 år som kommer til Norge fra land som ikke har 

de samme screeningtilbudene for nyfødte, tilbys nyfødtscreening via fastlegen. Mer informasjon finnes på Nyfødtscreeningens nettside. 

Hørsel: Vurdering og undersøkelse gjøres ved behov på alle klassetrinn.  

Klassetrinn/ 
alder 

Helsesamtale individuelt/gruppe Helseundersøkelser 
og vaksiner 

Undervisning/møter  Samarbeid med skolen 
(system, individ og gruppe) 

VG1 
Ca. 16 år 
 
Helsepersonell: 
Helsesykepleier 
Lege 
Evt. annet  
personell i 
tillegg 

 
Informasjon til elevene om: 

• skolehelsetjenestens tilbud  

• muligheter for drop-in 

• helsepersonell taushetsplikt og 
opplysningsplikt 

 
Vurdere behov for oppfølging individuelt 
og/eller i grupper 

 
 Informasjon om 

skolehelsetjenestens tilbud: 

• på foreldremøte 

• i alle klasser på trinnet  

• i møte med Elevrådet 
 

 

Vurdere behov for 
undervisning i samarbeid med 
skolen. Se oversikt over 
læreplaner og anbefalingene i 
kapittelet Samarbeid med 
skolen. 
 

Gjennomgå behov for samarbeid 
rundt:  

• Planlagte aktiviteter  

• Utfordringer på trinnet 

• Behov for samarbeidsmøter (for 
eksempel med elevrådet, mv.) 

• Annet 

VG2 

Ca. 17 år 
 
Helsepersonell: 
Helsesykepleier 
Lege 
Evt. annet  
personell i 
tillegg 

 
Informasjon til elevene om muligheter 
for drop-in 
 
Vurdere behov for oppfølging individuelt 
eller i grupper 

 

 

 
Vurdere behov for 
undervisning i samarbeid med 
skolen. Se oversikt over 
læreplaner og anbefalingene i 
kapittelet Samarbeid med 
skolen. 

Gjennomgå behov for samarbeid 
rundt:  

• Planlagte aktiviteter  

• Utfordringer på trinnet 

• Behov for samarbeidsmøter (for 
eksempel med elevrådet, mv.) 

• Annet 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtscreeningen/nyfodtscreening
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtscreeningen/nyfodtscreening
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
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VG3 
Ca. 18 år 
 
Helsepersonell: 
Helsesykepleier 
Lege 
Evt. annet  
personell i 
tillegg 

 
Informasjon til elevene om muligheter 
for drop-in 
 
 
Vurdere behov for oppfølging individuelt 
og/eller i grupper 

 
Vaksine (meningokokk), 
se FHIs nettsider 
 

 
Vurdere behov for 
undervisning i samarbeid med 
skolen. Se oversikt over 
læreplaner og anbefalingene i 
kapittelet Samarbeid med 
skolen. 

Gjennomgå behov for samarbeid 
rundt:  

• Planlagte aktiviteter  

• Utfordringer på trinnet 

• Behov for samarbeidsmøter (for 
eksempel med elevrådet, 
russestyret, mv.) 

• Informasjon knyttet til russetid 

• Informasjon knyttet til 
vaksinering (meningokokk) 

• Annet 

 

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar/samhandling-med-skole

