
Tips til utfylling av søknad om tilskudd – Styrking og utvikling av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Her er noen nyttige tips til hvordan du kan fylle ut søknad om tilskudd til 
styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Forslag til tekst på de ulike punktene er kun ment som eksempler. Dere står fritt 
til selv å prioritere og utforme punktene i deres søknad, med utgangspunkt i 
tilskuddsregelverket og Nasjonale faglige retningslinjer for tjenesten. 

Lykke til med søknad, gi oss gjerne tilbakemelding 
dersom det er ting dere savner. 



TIPS

Det skal søkes fra kommunens 

hovedorganisasjonsnummer. Adresse m.m. 

fylles ut automatisk på basis av 

organisasjonsnummer.

TIPS

Fyll ut kontonummer og betalingsmerknad



TIPS

Fyll ut antall årsverk. Dersom det er 

reduksjon i årsverk gi en forklaring i

tekstfeltet nedenfor.



TIPS

Fyll ut tekst om oppvekstprofil (mål) og 

tiltakstabell (gjennomføring) først. Lag så 

et kort sammendrag som dere skriver her. 

EKSEMPLER

"Tilskuddsmidler skal benyttes til at 

helsesykepleier i deltidsstilling økes til full 

stilling."

"Jordmorstilling delt med nabokommunen gir 

full stillingsprosent." 





TIPS

Fokuser på følgende spørsmål:

• Hvilke funn i kommunens oppvekstprofil er 

særlig relevante for tiltakene i søknaden?

• Er det eventuelt data fra andre kilder dere 

ønsker å trekke frem?

TIPS

Fokuser på følgende spørsmål:

• Hvordan kan fagressursen(e) benyttes til å imøtekomme 

de utfordringer dere har i kommunen?

Vis gjerne til konkrete anbefalinger i nasjonale faglige 

retningslinjer.



TIPS

Tiltakene skal være i tråd med nasjonale faglige 

retningslinjer, styrke tjenesten og ta utgangspunkt i 

målgruppens behov, jf. kommunens oppvekstprofil. 

TIPS

Fokuser på følgende spørsmål: Hvordan ivaretas anbefalinger 

om systematisk samarbeid i kommunen, jf. retningslinjer? 

EKSEMPLER

Regelmessige møter mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 

samarbeidspartnere som for eksempel kommuneoverlege, 

barnehage, skoleledelse, sosiallærer, ppt, barnevern m.fl.

TIPS

Fokuser på følgende spørsmål: Hvordan sikrer kommunen at utforming 

av tjenesten skjer i samsvar med målgruppenes ønsker og behov? 

EKSEMPLER

- Tidlig livsstilssamtale (Jordmor)

- Hjemmebesøk jordmor og helsesykepleier

- Tverrfaglige gruppekonsultasjoner helsestasjon

- Tettere oppfølging sårbare familier

- Tilbud om drop-in på helsestasjon

- Skolestartundersøkelse

- Åttendeklassesamtale

- Tilgjengelighet for drop-in skolehelsetjeneste

- Samarbeid med skolen om undervisning

- Prevensjonsveiledning HFU



TIPS

Legg inn beløp for ubrukte midler fra 

2020. Dersom dere har ubrukt tilskudd 

som er knyttet til fagressurs, skriv en kort 

merknad om dette på neste side.



TIPS

Kopi av vedtak kan sendes til flere 

personer, oppgi kontaktinformasjon her.


