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4.8 Helsestasjoner (VO nr. 52)
4.8.1 Innledning
Helsestasjonens ansvarsområde omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjenester 0-5 år,
skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, helsetjeneste for flyktninger, innvandrere og asylsøkere,
fysioterapi for barn og unge og driften av Familiens hus.
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 jobbe for å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.
4.8.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.8.2.1 Personalressurser (årsverk)

Årsverk samlet

31.12.2015
26,61

Budsjett
2016
26,61

Forslag
2017
27,11

Forslag
2018
27,11

Forslag
2019
27,11

Forslag
2020
27,11

I statsbudsjettet 2017 er en andel av veksten i frie inntekter begrunnet med behovet for styrking av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette gir rom for en økning av bemanningen med 0,5 årsverk
helsesøster.
Tabell 4.8.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2015
2016
Driftsutgifter
22 879
21 437
Driftsinntekter
5 436
2 706
Netto driftsutgifter
17 443
18 731
Investeringsutgifter
0
0
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
0
0

Forslag
2017
23 207
2 791
20 416
0
0
0

Forslag
2018
23 207
2 791
20 416
0
0
0

Forslag
2019
23 207
2 791
20 416
0
0
0

Forslag
2020
23 207
2 791
20 416
0
0
0

4.8.3 Behovsvurderinger
Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Tjenesten skal bidra til at barn og unge i Ringsaker har best mulig oppvekst. God barselomsorg, flere
hjembesøk, økt antall enkeltkonsultasjoner første leveår, ulike foreldreveiledningstiltak, gruppetiltak
for elever og tilstedeværelse for elever i skolene er gode strategier for det helsefremmende og
forebyggende arbeidet.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har fokus på fire områder med bakgrunn i folkehelseprofilen for
kommunen:
- Foreldreveiledning.
- Barn, unge og gravide som lever med risikobelastning.
- Hindre overvekt hos barn og unge.
- Arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser.
Innenfor disse områdene jobbes det med kompetansebygging og utvikling av tiltak. Nær sagt alle
gravide og barn og deres familier følges opp på en systematisk måte. Det ligger godt til rette for
tjenestetilbud tilpasset den enkelte.
De siste årene har en andel av veksten i kommunesektorens frie inntekter vært begrunnet med behov
for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmortjenesten. Dette har styrket
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jordmor- og skolehelsetjenesten med 2,63 nye årsverk. Enheten styrkes ytterligere med 0,5 årsverk i
budsjett 2017. Det er fortsatt behov for styrking innenfor alle faggruppene. Skolene gir signaler om
behov for mer tilstedeværende helsesøster. Gravide, spe- og småbarnsfamilier henvender seg stadig
oftere for å få bistand fra jordmor, helsesøster og lege.
Bosatte familier
Kommunestyret vedtok i k.sak 44/2016 å øke bosettingstallet fra 45 til 90 flyktninger pr. år fra og med
2016. Alle som bosettes undersøkes for smittsomme sykdommer og får tilbud om vaksiner. Barn skal
følges opp på lik linje med alle barn i Norge. Bosatte barnefamilier har ofte behov for individuelle
tilrettelagte tilbud. Det gir raskere tilpasning til livet i Norge.
Familiens hus
Målet for Familiens hus er å fremme trivsel og helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke
barn og unges oppvekstkår.
Arbeidet i Familiens hus videreføres med samme organisering, med tverrfaglig samarbeid, gode
tilbud, tilrettelegging og synliggjøring av tilbudene. I 2017 skal det jobbes med følgende:
- TIBIR (Tidlig Innsats overfor Barn I Risiko) er en tiltaksmodell for barn med
atferdsproblematikk. Kommunen gjennomfører implementering etter oppsatt plan og
viderefører den i 2017. Modulene retter seg mot arbeid i helsestasjon, avlastningssenter,
barnevernstjeneste og PP-tjeneste. Moduler fra DUÅ (De utrolige Årene) erstatter moduler i
TIBIR og gir en sammenhengende tiltakskjede. For 2017 igangsettes egen kartleggingsmodul.
- COS P (Circle of Security Parenting) videreføres med tilbud om foreldregrupper og opplæring
for enkeltfamilier.
- En helsesøster i 20 % stilling fortsetter tilbudet om «Marte Meo» veiledning til foreldre som
signaliserer samspillsproblemer. Tiltaket viser seg å ha svært gunstig effekt overfor de små
barna. Det er behov for utdanning av flere helsesøstre for å utvide tilbudet og minske
sårbarheten.
- ICDP (International Child Development Program) foreldreveiledningsprogram for
minoritetsspråklige restruktureres og videreføres. Ansvar for ordningen deles mellom
Voksenpedagogisk senter og Familiens hus. En tilstreber å gi tilbud til nylig bosatte foreldre
og til arbeidsinnvandrere med barn som over tid bor i Norge. Hensikten er sensitivisering i
foreldrerollen og å bidra til økt gjensidig forståelse for oppdragerrollen.
- ICDP (International Child Development Program) foreldreveiledningsprogram for foreldre til
barn med særskilte behov er et tilbud som hovedsakelig gis fra Avlastningssenteret.
- Modell for forebyggende arbeid med overvektige barn skal videreutvikles i 2017. Det er
behov for samarbeid med mange instanser, men også god kommunikasjon med foreldrene.
- Tilskudd til foreldreveiledningsprogram ble innvilget fra Fylkesmannen i Hedmark for 2016
med 1,025 mill. kroner. En søker tilsvarende tilskudd for 2017. Tilskuddet dekker
lønnsutgifter for 1,4 årsverk helsesøster, førskolelærer i PPT og ansatte i barnevernstjenesten
og fordeles på ansatte med kompetanse i DUÅ og COS P. Dette gir utvidet tilbud om
foreldreveiledning.
- Familien hus påbegynte i 2016 et arbeid for å gi bedre informasjon om tilbudene som er i
gang. Dette arbeidet vil bli videreført i 2017.
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4.8.4 Resultatmål - styringskort
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
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

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

Mål

5,0
5,0
95 %
99 %
98 %
95 %
96 %
90 %
100 %

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

Brukerundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
6,0 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

4.8.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger
En av oppgavene enheten har er å yte helsetjenester til enslige mindreårige asylsøkere som bor i
mottak i kommunen og til bosatte flyktninger. Helsestasjoner vil i 2017 ha 2 årsverk engasjement
helsesøster og 0,2 årsverk engasjement helsestasjonslege. Driftsrammen til helsestasjoner er foreløpig
økt med kr 870.000 for dekning av kommunale tjenester til asylsøkere og flyktninger. Rådmannen
kommer tilbake med ytterligere detaljer og konsekvenser for Ringsaker kommune i tertialrapportene i
2017.
Praksiskompensasjon lege
Budsjettet styrkes med kr 75.000 knyttet til praksiskompensasjon for lege i helsetjenester til enslige
mindreårige asylsøkere og bosatte flyktninger.
Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjeneste
I statsbudsjettet 2017 er 50 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med
behovet for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For Ringsaker kommune beløper dette
seg til kr 346.000 og helsestasjonens budsjettramme er styrket med tilsvarende beløp.
Rammeøkningen er disponert som følger:

Side 137

Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020, hoveddel IV
Det opprettes 0,5 årsverk helsesøster tilsvarende kr 315.000. Stillingen som helsesøster benyttes til
skolehelsetjenesten i videregående skole hvor en styrker tilstedeværelsen. Tjenesten har fungert i 2,5
år i en engasjementstilling finansiert årlig av tilskudd fra Helsedirektoratet.
Enheten justerer en stilling fra 0,8 årsverk som helsesøster til 1 årsverk helsesøster ved omdisponering
av 0,2 årsverk som har vært vakant. Justeringen av lønn med sosiale utgifter er lagt inn med kr 12.000.
Resterende midler på kr 19.000 disponeres til styrking av budsjettpost for opplæring og kurs.
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