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4.8 Helsestasjoner (VO nr 52)
4.8.1 Innledning
Helsestasjonens ansvarsområde omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjenester for barn 0 – 6 år,
skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere, fysioterapi
for barn og unge og driften av familiesenter.
Tjenesten retter seg mot barn og unge i aldersgruppen 0 – 20 år og deres familier, og tar sikte på å gi
støtte og veiledning slik at familiene fungerer best mulig i utviklings- og oppdragerrollen.
Hovedmål:
Tjenesten skal arbeide for å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

4.8.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.8.2.1 Personalressurser (årsverk)
Budsjett
2010
24,16

Forslag
2011
24,16

Forslag
2012
24,16

Forslag
2013
24,16

Forslag
2014
24,16

Tabell 4.8.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2009
2010
Driftsutgifter
15 681
14 520
Driftsinntekter
3 343
1 695
Netto driftsutgifter
12 338
12 825
Investeringsutgifter
0
0
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
0
0

Forslag
2011
15 357
1 798
13 559
0
0
0

Forslag
2012
15 431
1 798
13 663
0
0
0

Forslag
2013
15 431
1 798
13 663
0
0
0

Forslag
2014
15 431
1 798
13 633
0
0
0

31.12.2009
Årsverk samlet

23,66

4.8.3 Behovsvurderinger
Helsestasjon 0 – 6 år
Fødselstallet har holdt seg stabilt de to siste årene. Det synes å være en netto tilflytting av barn i de
yngste aldersgruppene. En stor andel barnefamilier har behov for bistand både fra helsestasjon og
andre samarbeidspartnere.
Familiens hus
I k.sak 91/2008 ble det vedtatt styrking av kommunens familiesenter (fra 2010 benevnt Familiens hus)
med 2 stillinger for psykologer og omdisponering av stillingsmidler for en psykisk helsearbeider til å
arbeide med barn og unge.
Tidligere vedtak medførte følgende stillinger og driftsmidler:
Helsestasjoner
PPT
Barne- og ungdomsvern
3,2
3,2
2,7

Psykisk helse
1,0

Sum driftsmidler
kr 290 000

Arbeidet i Familiens hus ledes av et team bestående av resultatenhetsledere for de 4 enhetene. Andre
ledere kan innkalles ved behov. Arbeidet foregår i hovedsak ved eller i tilknytning til Familiens hus i
Brumunddal, Nes og Moelv. Tilbud kan være tilgjengelige etter forespørsel. Tilbud til brukerne skal
være gratis og lett tilgjengelig. Innenfor ”huset” skal en få tilgang på de tjenestene en har behov for,
om det handler om allmenne tjenester eller mer spesifikke tjenester tilpasset spesielle behov.
Målretting av tilbud betinger gode metoder for å avdekke behov. Dagens aktiviteter er utviklet etter
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retningslinjer fra forebyggingsenheten ved universitetet i Tromsø. Utfyllende informasjon om driften
finnes på kommunens nettside. Ideologien for driften finnes på: http://web.rbup@fagmed.uit.no.
Kommunens erfaringer med organisering og tilbud blir i økende grad etterspurt fra andre kommuner.
Fagfeltet er i kontinuerlig utvikling pga. ny forskning om barnets utvikling og hva som påvirker.
Tverrfaglig kompetanseutvikling er vesentlig for utvikling av tilbud.
Målet for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og helse hos barn, unge og deres familie, samt
styrke barn og unges oppvekstkår.
I 2011 skal det arbeides med følgende:
- Utarbeide informasjonsstrategi om Familiens hus
- Styrke tilbudet til foreldre om relasjonskompetanse, bl.a. Marte Meo
- Opprettholde og videreutvikle foreldregrupper for styrking av parforholdet
- Styrke tilbudet om foreldrestøttende aktivitet
- Opprettholde og videreutvikle ”De utrolige årene” gjennom foreldrekurs, barnegrupper og
veiledning til barnehager og skoler. Kurs tilbys i vår - og høstsemesteret
- Etablere metoder for styrking av sosial kompetanse og mestring av aggresjon i skolen
- Utarbeide ny rutinebeskrivelse for henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
- Utarbeide program for barneskolerelatert undervisning om psykisk helse/sosial kompetanse/
positive miljøfaktorer med sikte på bedret trivsel og økt læringsutbytte
- Tilbud om gruppeaktivitet for skolebarn som har foreldre med brutte parforhold
- Arbeide for flerkulturell deltagelse/aktivitet i åpen barnehage
I f.sak 129/2010 ble det gjort følgende vedtak: ”Tiltak for opprettelse av Familiens hus ved Brøttum
helsestasjon vurderes i budsjett og økonomiplan”. Den tildelte rammen gir ikke rom for etablering av
drift av et slikt tilbud på Brøttum.
Skolehelsetjenesten
Ca 2,5 helsesøsterårsverk benyttes til skolehelsetjeneste ved kommunens barneskoler. Sentrale
myndigheter anbefaler fast tilstedeværelse ved alle barneskoler. Med dagens ressurser er det ikke
kapasitet til å gjennomføre fast tilstedeværelse ved alle skoler.
Samtalegrupper ved skilsmisse
Høsten 2010 ble det opprettet samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse. Dette prosjektet
blir prøvd ut etter modell fra Bærum kommune og vil foregå i nært samarbeid med noen skoler. Slike
samtalegrupper er et satsingsområde fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gruppene er tenkt å
skulle ha forebyggende effekt. Det vurderes videreføring i 2011.
HPV-vaksinering av jenter på 7. klassetrinn
Fra høsten 2009 ble det innført tilbud om Humant Papillomavirus-vaksinering av jenter på 7. trinn for
å forebygge livmorhalskreft. Ressurser til gjennomføringen ble overført fra BCG-vaksinering i
ungdomsskolen, og arbeidet blir videreført i 2011.
Økt behov for lokaler
Det er forhandlet fram ny leieavtale med utvidet areal for helsestasjon og Familiens hus i Moelv fra
2011. Utvidelsen medfører en økning i husleie på kr 176.000 for 2010. Ved helsestasjonen for
ungdom er det behov for konsultasjonsplass for psykiatrisk sykepleier som er blitt en viktig
samarbeidspartner i arbeidet der.
Helsetjenesten for asylsøkere
Mange i brukergruppen har store og sammensatte vanskeligheter, og det er nødvendig med
kontinuerlig fokus på arbeidsmetoder.
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Individuell plan
Et stort antall barn med store og sammensatte vanskeligheter har rett til individuell plan, og helsesøstre og fysioterapeuter må påta seg oppgaven som personlig koordinator eller lede ansvarsgrupper.
Tolketjenesten
Tolketjenesten skal dekke tolkebruken for helsestasjonene, fastleger og private spesialisthelsetjenester. På bakgrunn av økt behov er tolketjenesten styrket med kr 230.000 årlig finansiert av
statstilskudd til asylmottak.
4.8.4 Resultatmål – styringskortet
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Svangerskapskontroll dekningsgrad
6 ukers kontroll dekningsgrad
2 års kontroll dekningsgrad
7 års kontroll dekningsgrad
Poliovaksine 2 åringer dekningsgrad
Poliovaksine 16 åringer dekningsgrad
10. kl. med orientering HFU
Dialog med brukerne
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning
Tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og
kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett

Målemetode/kilde

Mål

Akseptabelt

Brukerundersøkelse
Ind./brukerundersøkelse
Egen måling
Egen måling
Egen måling
Egen måling
Egen måling
Egen måling
Egen måling

5,0
5,0
93 %
99 %
95 %
91 %
96 %
98 %
100 %

4,0
4,0
80 %
95 %
90 %
90 %
95 %
90 %
100 %

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Brukerundersøkelse

5,0

4,0

Motivasjonsmåling

5,0

4,0

Motivasjonsmåling
Motivasjonsmåling

5,0
5,0

4,0
4,0

Motivasjonsmåling
Motivasjonsmåling
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
6%

4,0
4,0
7,5 %

Motivasjonsmåling

5,0
5,0

4,0
4,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

0%+
0%+

4.8.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Reduksjon kurs og annen opplæring
Det er foretatt kutt på kr 103.000 innenfor kurs og opplæring knyttet til helsestasjonene og Familiens
hus.
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