
 

Oversikt over endringer og oppdatering i november 2019 i 

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
 

1) Nye anbefalinger om hørsel 

o Nytt kapittel "Hørsel, syn og språk" er opprettet under Helsestasjon 0-5 år 

o Anbefalingen om hørsel og Lekeaudiometri erstatter tidligere innhold om hørsel i PDF: 

Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-

1235) 

 

2) Nye anbefalinger om veiing og måling 
o De nye anbefalingene for veiing og måling erstatter Nasjonal faglig retningslinje for 

veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) 

o Helsestasjon 0-5 år: Anbefaling om veiing og måling i helsestasjon ligger under 

kapittel "Veiing og måling"  

o Skolehelsetjenesten 5-20 år: Anbefaling om veiing og måling i skolehelsetjenesten 

ligger under kapittel "Helseundersøkelse og helsesamtale". 

 

3) Ny forskrift om pasientjournal 
o Aktuelle anbefalinger er oppdatert med henvisninger til ny forskrift om pasientjournal, 

som trådte i kraft 1. juli 2019 

 

4) Ny helsetilsynslov 
o Henvisninger til helsetilsynsloven er oppdatert til ny helsetilsynslov 

 

5) Andre oppdateringer 
o Negativ sosial kontroll er tilføyd og omtalt under "Praktisk" og "Begrunnelse" i 

anbefalingene Vold, overgrep og omsorgssvikt 8 trinn og Bakenforliggende årsaker 

(Skolehelsetjenesten) og i anbefaling Oppdage psykiske plager og lidelser 

(Helsestasjon for ungdom) 

o Det er lagt inn et nytt avsnitt om meldeplikt til folkeregisteret under "Praktisk" i 

anbefalingen om barn som ikke møter (Helsestasjon) 

o Det er lagt inn et avsnitt om informasjonssikkerhet ved billedtakning som ledd i 

journalføring ved mistanke om vold mv. (Helsestasjon) i anbefaling Vold, overgrep og 

omsorgssvikt (Helsestasjon) 

o Det er lagt inn et avsnitt om nettsiden Zanzu under "Praktisk" i anbefalingene 

Foreldres psykiske helse (helsestasjon), Temaer i helsesamtalene på 1. trinn og 8. 

trinn (skolehelsetjeneste) og Seksuell helse (Helsestasjon for ungdom) 

o Det er lagt inn et avsnitt om nyfødtscreening til nyankomne barn og unge under 

"Praktisk" i anbefalingene Helsestasjonsprogrammet (helsestasjon) og 

Skolestartundersøkelsen og Helsesamtale 8. trinn (skolehelsetjenesten).  
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o Det er lagt inn et avsnitt om kartlegging av asymmetri for å avdekke skoliose under 

"muskler og skjelett" under "Praktisk" i anbefalingen Skolestartundersøkelsen og i 

forbindelse med veiing og måling på 8. trinn. 

o Helsestasjonsprogrammet er oppdatert med tekst om nyfødtscreening og tidspunkt 

for undersøkelse av hørsel. 

o Arbeidsdokument grunnskole er oppdatert med tekst om nyfødtscreening og 

undersøkelse av hørsel ved behov 

o Arbeidsdokument VGS er oppdatert med tekst om nyfødtscreening og undersøkelse 

av hørsel ved behov 

 

6) Flyttet anbefalinger 
o Anbefaling Lett avkledd er flyttet fra kapittel Vold, overgrep og omsorgssvikt til 

kapittel Helseundersøkelse og helsesamtale (skolehelsetjenesten) 

o Anbefaling Arbeidsdokument er flyttet fra kapittel Andre overgripende tiltak til 

kapittel Helseundersøkelse og helsesamtale (skolehelsetjenesten)  

 

 


