
 

Oversikt over endringer etter oppdatering av nasjonal faglig 

retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 

februar 2019 
 

 

1) Ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
o Alle anbefalinger er oppdatert med henvisninger til ny forskrift om helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 1. november 2018.  

 

2) Ny, kjønnsnøytral tittel 
o Fra 1. januar 2019 er tittelet "helsesøster" endret til "helsesykepleier". Dette er 

oppdatert i alle anbefalinger. 

 

3) Ny anbefaling om måling av hodeomkrets 

o Anbefalingen erstatter tidligere innhold om hodeomkrets i PDF. Nasjonal vekstkurve 

fra Vekststudien i Bergen anbefales nå for vurdering av hodeomkrets. Målemetode og 

henvisningskriterier er tydeliggjort, og det er lagt inn informasjon om hvordan 

premature barns hodeomkrets korrigeres for alder. 

o Nytt kapittel "Veiing og måling" er opprettet under Helsestasjon 0-5 år. I kapittelet 

ligger anbefaling Hodeomkrets og anbefaling Veiing og måling (under revidering).  

o Under anbefalingen Veiing og måling lenkes det opp til nåværende retningslinje 

(PDF). 

o I skolehelsetjenesten er anbefalingen Veiing og måling (under revidering) lagt inn i 

kapittelet "Helseundersøkelse og helsesamtale". Det lenkes opp til nåværende 

retningslinje (PDF), som er gjeldende inntil ferdigstillelse. 

 

4) Nytt arbeidsdokument for Skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole 

o Det er laget et skjema som er ment som et hjelpemiddel til å systematisere arbeidet i 

skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole. Dette er lagt inn i den nye 

anbefalingen Arbeidsdokument som ligger i kapittelet Andre overgripende tiltak.  

 

5) Opplysningsplikt til barnevernet 
o Kapittelet er oppdatert for endringer i helsepersonelloven § 33, som trådte i kraft 1. 

juli 2018 og innholdet er strukturert på en ny måte.  

 

6) Oppdatering for diverse lovendringer i helselovene: 
o Endringer i samtykkebestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4: 

Omtale av aldersgrenser for samtykkekompetanse og informasjonsdeling med 

foreldre er tydeliggjort i de anbefalingen der dette er tatt inn. 

o Ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3a om kommunens ansvar 

for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep: Omtale av 

bestemmelsen er tatt inn under begrunnelse i anbefalingene om vold og overgrep i 

helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 



 

o Nytt andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 om at kommunen skal ha 

knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier: 

Bestemmelsen er omtalt i anbefalingen Kompetanse. Det er videre tatt inn under 

begrunnelse i anbefalingen Psykolog at kommunen skal ha knyttet til seg psykolog 

fra 2020.  

 

7) Juridisk avklaring rundt ny varslingsplikt etter opplæringsloven kapittel 9 A 

o Det er tatt inn omtale av lovfortolkning fra Helsedirektoratet knyttet til forholdet 

mellom helsepersonells taushetsplikt og ansatte i skolehelsetjenestens varslingsplikt 

etter opplæringsloven i anbefalingen Psykososialt samarbeid med skolen. 

 

8) Ny samarbeidsplikt i opplæringsloven 
o Omtale av skolens plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester i 

opplæringsloven § 15-8 er tatt inn under begrunnelse i anbefalingen Systemrettet 

samarbeid med skolen 

 

9) Presiseringer knyttet til Barnevaksinasjonsprogrammet 
o Det er tatt inn en formulering under Praktisk i anbefalingen om 

barnevaksinasjonsprogrammet i Skolehelsetjenesten om at elever på 10. trinn bør få 

informasjon om at programmet gjelder til de er 20 år gamle.  

 

10) Andre oppdateringer 
o Det er henvist til nye dokumenter, veiledere og retningslinjer der dette er relevant. 

o Kjønnslemlestelse: Det er tatt inn omtale av temaet under praktisk i anbefalingen 

Vold, overgrep og omsorgssvikt, og temaet er tatt inn i helsestasjonsprogrammet ved 

6 uker og 2 år. 

o Sosiale medier: Det er lagt inn omtale av temaet under praktisk i anbefalingen 

Samspill, i helsestasjon 0-5 år.  

 


