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En forsvarlig skolehelsetjeneste?
Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi
vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster har
også en mulighet til å være en viktig voksenperson for barn på flere
måter. Hun oppleves ofte som en ufarlig voksen som barn kan
snakke med når livet byr på store utfordringer. Helsesøster kan
lytte, hun kan gi råd og hun kan hjelpe barn med å komme i kontakt
med andre tjenester hvis hun ser at det er nødvendig. Det er mye
forebyggende helsearbeid i dette.
Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste.
I tillegg til lovpålagte oppgaver som vaksinering, måling og veiing,
har tjenesten en unik mulighet til å treffe barn og unge på deres
arena og bidra til at de får rask hjelp når noe er vanskelig.

B

arnekonvensjonens artikkel 24 understreker statens og kommunenes ansvar
for å sikre barn og unge kvalitativt gode
og tilstrekkelige helsetjenester. Den
kommunale helse- og omsorgsloven
(Helse- og omsorgsloven) nevner eksplisitt skolehelsetjenesten som en del av kommunens
forebyggende- og helsefremmende tjenester.2 Ved å
fremheve dette tilbudet spesifikt i loven, gis det klar
beskjed om at et slikt tilbud inngår i en forsvarlig
helsetjeneste for barn og unge.
Barneombudet har i mange år vært usikker på om
skolehelsetjenesten er bemannet på en forsvarlig
måte. Mange barn og unge har gitt oss bekymringsfulle innspill om hvordan det står til på deres skole.
Vi er klar over at det er variasjoner mellom
kommuner og mellom ulike skoler, men i grove
trekk: Står det så dårlig til i skolehelsetjenesten som
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det vi kan få inntrykk av? Og hvis så, hva må til for
å få den opp på et nivå som gjør den til et reelt og
forsvarlig tilbud til barn og unge?
I denne delen av prosjektet har det vært viktig for
oss å få vite mer om en tjeneste som vi så ofte
anbefaler barn og unge å ta kontakt med. Vi må
kunne føle oss trygge på at denne tjenesten faktisk
finnes der ute, og gir et godt tilbud.

Metode
For å få informasjon om hvordan skolehelsetjenesten fungerer, har Barneombudet snakket
med barn og unge om deres erfaringer med skolehelsetjenesten. Vi har gjennomført tilsammen 12
ekspertmøter3 spredt på fylkene Troms, Oslo,
Østfold og Hordaland. Ungdommene representerer
både små og store kommuner. Noen av gruppene

er tilfeldig sammensatt fra de skolene de går på.
Andre er satt sammen fordi de har erfaringer
med å bruke skolehelsetjenesten. Vi har også fått
kunnskap fra barn som har deltatt i Barneombudets
ekspertgrupper med barn som har vært utsatt for
vold og seksuelle overgrep, og barn med fluktbakgrunn.

og Oslo/Akershus og Statens Helsetilsyn. I tillegg
har vi drøftet problemstillinger om skolehelsetjenesten med helsesøstergruppen i Oslo, lokale
helsesøstre i andre kommuner, rektorer, politisk
ledelse i kommuner, kommunaldirektører og
virksomhetsledere.

For å danne oss et mer helhetlig bilde av barn og
unges helse og dagens situasjon i skolehelsetjenesten,
har vi sett på tilgjengelige data fra undersøkelser om
barn og unges helsetilstand. Vi har også snakket
med fag- og forskningsmiljøer, samt besøkt to
fylkesmannsembeter.
Videre har vi hatt møter med representanter fra
Landsgruppen for helsesøstre i Norsk sykepleierforbund, Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund (KS), Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), NOVA, Fylkesmannen i Østfold
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En skolehelsetjeneste
på elevenes arena

S

kolehelsetjenesten er plassert på skolen,
på barnas arena. Tjenesten skal være et
lavterskeltilbud hvor elever kan droppe
innom uten timeavtale, uten lang ventetid og uten at det koster penger. Det gjør
at helsesøster, og andre ansatte i denne
tjenesten, har en unik mulighet til å møte og hjelpe
alle barn og unge der de er, på deres premisser og
uavhengig av sosial bakgrunn og tilhørighet.

I Folkehelsemeldingen heter det at skolehelsetjenesten skal være en støtte for barn og unge i en
sårbar fase i livet. Rundt halvparten av elevene
i ungdomsskolen og videregående skole bruker
tjenesten. Dette gjør det mulig å avdekke problemer
tidlig, og å nå frem til alle barn og unge uavhengig
av sosial bakgrunn. 4 Å komme tidlig inn i en
problemutviklingsfase betyr at barnet raskt kan få
hjelp når noe er vanskelig, for eksempel på skolen,
med venner, eller i hjemmet. En kompetent helsesøster kan støtte og veilede barnet til riktig hjelp.
Dette kan forebygge at plagene får utvikle seg og
bli så alvorlige at barnet blir behandlingstrengende
og må henvises til psykisk helsevern for barn og
unge (BUP). Her er det i tillegg ofte lange ventelister på å komme i behandling.

Elevene ønsker en tilgjengelig
skolehelsetjeneste
«Og ikke si at jeg skal oppsøke
helsesøster, for hun er ikke der!»
Et lavterskeltilbud betyr at den som trenger bistand,
i denne sammenheng eleven, får hjelp uten å måtte
vente for lenge. Det betyr at skolehelsetjenesten ikke
skal operere med ventelister slik at den som står på
døra likevel blir nødt til å vente i flere uker. Noe av
poenget med et lavterskeltilbud faller da bort.
Dagens tilbud om skolehelsetjeneste er i følge elevene for dårlig, blant annet nettopp fordi helsesøster
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mange steder har ventelister. På mange skoler er
hun heller ikke til stede hver dag. Noen steder er
hun ikke til stede i det hele tatt.

«Kom til meg neste uke kl. to»
- det funker ikke det, men sånn er
det nesten nå.»
Elevene mener det er uholdbart å vente lenge på
time hos helsesøster. Noen må vente 2-3 uker.
Andre forteller at helsesøster heller ikke er der
når hun sier hun skal være der, og gir derfor opp
videre kontakt. I kun ett av Barneombudets tolv
ekspertmøter ga ungdom uttrykk for at helsesøster
er tilgjengelig fordi hun er til stede hver dag. Ingen
ungdommer i de øvrige ekspertmøtene ga uttrykk
for det.

«Jeg snakker med mor om kvelden, men
å snakke med helsesøster om mobbing er
bedre.»
Barn og unge som var med i Barneombudets
ekspertgrupper med barn utsatt for vold og overgrep5, fortalte også at de opplever at det er for få
helsesøstre, og at de er for lite på skolen.

«Jeg har ikke fått sjansen til å snakke
med helsesøster, for hun er på skolen bare
annenhver uke og mest for
å sette sprøyter.»
«Det er for få helsesøstre, og de er for lite
på skolen. De er på skolens område, og
kan derfor være greie
å snakke med om det meste.»

Elever på de ulike klassetrinnene gir uttrykk for
at helsesøster er flink til å behandle alle likt. Hun
kan også hjelpe de elevene som ikke har det bra
hjemme, de som blir mobbet og de som bare trenger
noen å snakke med.
Elevene ønsker at helsesøster skal være på skolen
hver dag. Imidlertid er ikke dette alltid tilstrekkelig.
Hvis det er en stor skole, kan det være behov for
flere ansatte som følger opp de barna som trenger
hjelp fra skolehelsetjenesten.
I tillegg må skolehelsetjenesten ligge på et litt
«nøytralt» sted på skolen. Et nøytralt sted er viktig
for at kontoret skal være lett å oppsøke og at ikke
alle andre ser at du går til helsesøster, mener
elevene.

Råd fra elever om
skolehelsetjenesten:
•

Det må være nok ansatte i
skolehelsetjenesten

•

Helsesøster må være på skolen hver dag

Elevene ønsker mer informasjon
om tjenesten
En undersøkelse som ble gjennomført av Sykepleien6 viser at helsesøstre ikke rekker å gjennomføre de lovpålagte oppgavene, og slett ikke har tid
til å holde på med oppsøkende arbeid og informasjonsarbeid.
De fleste elevene vi snakket med visste hvem helsesøster var og hvor de kunne finne henne. Men,
det var også en del som ikke visste når hun var til
stede på skolen.
Mange elever savner at de ansatte i skolehelsetjenesten er mer aktive i elevmiljøet i friminutt og
pauser, og i klassene. De mente at helsesøster bør gi
mer informasjon om hva hun og andre i skolehelsetjenesten kan brukes til, og hvordan de kan hjelpe
elever videre til annen hjelp. Barneombudet har

flere ganger fått innspill fra elever om at det er fint
når helsesøster deltar på arrangementer på skolen
og er synlig også utenfor kontorene til skolehelsetjenesten.
Elevene etterlyste også bedre kommunikasjon
mellom skolehelsetjenesten, andre hjelpetjenester
på skolene og lærerne. Tjenesten blir dårligere av
generelt mangelfull kommunikasjon, mente
elevene, og vil bli enda bedre hvis samarbeidet
med andre blir forbedret.
Også Barneombudets ekspertgruppe med barn
utsatt for vold og overgrep var opptatt av hva
helsesøster bør informere om. De sa det var viktig
at helsesøster informerer om taushetsplikten, men
at hun også av og til må gå videre med informasjon.
Flere i ekspertgruppen hadde en dårlig opplevelse
i møte med helsesøster. Hun hadde blant annet
ikke informert dem om hvem hun tok kontakt
med, og heller ikke involvert dem i hvordan det
skulle foregå.
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Råd til skolehelsetjenesten
fra barn utsatt for vold og
overgrep:
•

Helsesøster må være ute i klasserommene og ellers være mer synlig
blant elevene.

•

Helsesøster må fortelle om hva hun kan
hjelpe til med og hva barn kan snakke
med helsesøster om. Fortell barna at det
er ok å gå dit.

•

Helsesøster må informere om taushetsplikten, men også at de noen ganger må
gå videre med informasjonen.

•

Helsesøster må følge opp fra første
klasse og fremover.

•

Helsesøster må fortelle på en «barnevennlig» måte, og ikke bruk vanskelige
ord.

Barneombudet anbefaler:
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•

Skolehelsetjenesten må oppsøke barn
og unge aktivt og informere om tjenestetilbudet, meldeplikt og taushetsplikt.

•

Skolehelsetjenesten må ha gode rutiner
for samarbeid med elever og ansatte i
skolen og kommunehelsetjenesten.

Elevene savner mer
kompetanse

S

kolehelsetjenesten har en unik mulighet
til å komme i kontakt med barn og unge,
gi dem råd og hjelpe med det de måtte
slite med. Både barn og ungdom har
mange ulike utfordringer, enten det er
i møte med venner, på skolen eller hjemme. Mange elever har også ulike helseutfordringer,
både psykiske og/eller fysiske.
Nettopp på grunn av disse utfordringene er det
kanskje heller ikke overraskende at elevene som
Barneombudet snakket med savnet mer kompetanse
hos ansatte i skolehelsetjenesten. Særlig var de
opptatt av at helsesøster må ha mer kompetanse
om psykiske helseplager.
Barn utsatt for vold og overgrep og barn med fluktbakgrunn hadde også erfaringer og tanker om
hvilken kompetanse helsesøster bør ha.

Vold og overgrep
Barn og unge utsatt for vold eller seksuelle overgrep mente at helsesøster trenger mer kunnskap
om seksuelle overgrep, incest og vold. Hun må også
ha kunnskap om ulike andre instanser, og kunne
bruke dem. Mange av de barna vi har snakket med
har vært innom helsesøster i forbindelse med at
volden eller overgrepet kom for dagen. Det er
vanlig at barna først forteller om det til en venn,
som så forteller videre til en voksen, ofte helsesøster. Det er derfor svært bekymringsfullt at
mange av barna har dårlige erfaringer fra møtet
med helsesøster. Noen få beskriver helsesøster
som forståelsesfull, en som tok tak i saken på en
god måte, en som kunne mye om seksuelle overgrep. Men flertallet av barna vi snakket med sa at
helsesøster hadde lite kunnskap om vold og
seksuelle overgrep, og at hun ikke klarte å møte
dem på en ok måte.

«Hun virket ikke interessert.
Hun kunne ikke noe om overgrep
og spurte ikke.»

«Det var som å snakke med en vegg.»
Når helsesøster verken er interessert eller klarer å
engasjere seg, er det lett å se at barna ikke følte seg
ivaretatt.

Barn med fluktbakgrunn
I ekspertmøter med barn og unge med fluktbakgrunn kom det frem at barna har ulike erfaringer
med helsesøster. Noen opplevde helsesøster som
«snill», og sa at de fremdeles har kontakt med
henne. Andre opplevde at hun spurte altfor mye
om ting som ikke var viktige for dem:

«Det var ganske mange som ikke likte
å få hjelp fordi de spurte om alt mulig.»
Andre igjen opplevde at det å kontakte helsesøster
ikke hjalp dem så mye:

«Jeg snakket med helsesøster,
men det hjalp ikke så mye,
hun bare satt der og smilte.»
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Erfaringer fra delprosjektet om barn med fluktbakgrunn viser at det er nødvendig å gi helsesøstre
bedre kompetanse om flyktningbarn. Det er viktig
både å kjenne til potensielle effekter av traumatiske
opplevelser i hjemlandet og til de potensielle helseplagene av ventetiden i asylmottak.

Psykiske helseplager
Elevene mente at helsesøstre generelt har behov
for mer kunnskap om ungdom og psykisk helse.
De kunne fortelle at mange unge sliter med psykiske helseplager, og at flere dropper ut av videregående på grunn av dette. Flere snakket om at
ungdom har stressende liv og stressende hverdager.

«Kjempeproblem med stresset i
hverdagen. Ungdommer er generelt
veldig stressa.»
Forskning viser også at vi i dag har en ungdomsgenerasjon som er seriøs og opptatt av skolen, men
som kanskje er mer stresset enn tidligere. Det er
tendenser til økte bekymringer, søvnløshet og
håpløshet med tanke på fremtiden blant et relativt
stort antall unge.7 Skolehelsetjenesten vil således
være et viktig ledd for å forebygge at barn og
ungdom med vansker i hverdagen utvikler større
problemer.
Ansatte i skolehelsetjenesten rapporterer selv om
at mange barn og unge sliter med psykiske helseplager.8 Det er i dag beregnet at 70.000 barn og
unge i alderen 3-18 år har så store problemer at
det kvalifiserer til en psykisk lidelse.9 Vi vet også
at omtrent halvparten av alle psykiske lidelser
inntreffer før barn fyller 14 år.10 I tillegg viser
beregninger at mellom 15–20 prosent av barn
mellom tre og 18 år har nedsatt funksjon på grunn
av symptomer på psykiske lidelser som angst,
depresjon og atferdsforstyrrelser.11
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Det er nærliggende å tenke seg at helsesøster før
eller siden vil komme i kontakt med de fleste av
disse barna. Det er derfor forståelig at barn og
unge er de første til å tenke at hun bør ha mer
kompetanse på psykisk helse. Noen mener også at
det kunne vært en psykolog i skolehelsetjenesten.

«Det er ikke alt vi vil snakke med
helsesøster om. Vi trenger en
psykolog også.»
Barneombudet har tidligere spilt inn til helsemyndighetene at det bør være en psykisk helsetjeneste knyttet opp til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Sist vi gjorde dette, var i et innspill
til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med
folkehelsemeldingen.12 Alle skolehelsetjenester
bør selv ha ansatt, eller ha tilgang til, en psykolog,
eventuelt en klinisk pedagog. Barneombudet mener
at en psykolog kan være direkte ansatt i skolehelsetjenesten eller kommunen, eller være tilknyttet
spesialisthelsetjenesten med tjenestetid i skolen.

«De som virkelig trenger psykisk
helsehjelp, bør ha tilgang til dette hver
dag. For mange elever går rundt og er
usikre på sin egen situasjon.»

Skolehelsetjenesten må hjelpe
elever videre
Det er vårt inntrykk at skolehelsetjenesten blir
sittende med svært mange oppgaver, også oppgaver
de ikke nødvendigvis er kvalifisert til. En viktig del
av det forebyggende arbeidet til skolehelsetjenesten
blir derfor å identifisere hvem som trenger spesialisert helsehjelp og henvise til riktig instans. Som
nevnt treffer helsesøstre barn og unge med psykiske
vansker, og noen av disse vil trenge spesialisthjelp.
Barneombudet er redd for at dagens henvisningsregler kan medvirke til at barn får senere hjelp
enn nødvendig. Et av forslagene i NOU 2009:22
«Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge» var bl.a. at
helsesøstre bør få henvisningsrett til det psykiske
helsevernet for barn og unge. Dette er kanskje
noe myndighetene bør vurdere igjen.
I tillegg må helsesøstre også ha god kunnskap om
når meldeplikten til barnevernet trer inn. Helsesøstre må ikke bli sittende med kjennskap til at barn
lever i en uakseptabel omsorgssituasjon, eller har
blitt utsatt for vold eller overgrep. Da må barnevern
og eventuelt også politi kontaktes. Det er ikke akseptabelt at de sitter for lenge med oppgaver som de
verken har mandat eller kompetanse til å håndtere.13
Det er også avgjørende at den enkelte kommune
blir klar over kompetansebehovet i skolehelsetjenesten. Uten å vite om manglene blir det enda
vanskeligere å prioritere dette i kommunens
helsefremmende arbeid.

«Helsesøster må vite om ulike
instanser og bruke dem. Lover du
å gjøre noe (for eksempel henvise
til BUP), så må du gjøre det med
en gang. Jeg går og venter.»

Barnas råd om hvordan
kompetansen kan bedres
Elever vi snakket med gav følgende råd
om hva en skolehelsetjeneste bør kunne:
•

De som jobber i skolehelsetjenesten må
ha kunnskap om psykologi, om unges
psykiske helse, vold og overgrep.

•

De må vite hvem som kan hjelpe barnet/
ungdommen.

•

Helsesøster må være flink til å snakke
med barn og ungdom.

•

Skolehelsetjenesten må ha flere yrkesgrupper og samarbeide med andre.

Elevene i videregående etterlyste også at det blir
arrangert flere kurs for elevene om ulike temaer.
Eksempler på temaer de nevnte er tvangsekteskap
og seksualitet. Ekspertgruppen med barn som hadde vært utsatt for vold og overgrep mente at helsesøster kan mye om det generelle.
I tillegg hadde de følgende råd som utfyller punktet
om at helsesøster må vite hvem som kan hjelpe
barnet:
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Barneombudet anbefaler:
•

Kommunene må kartlegge kompetansebehovet i skolehelsetjenesten hver gang
de legger planer for forebyggende
helsearbeid.

•

Kommunene må ha gode helsetjenester
til barn og unge, med tilstrekkelig
kompetanse på psykisk helsearbeid
generelt, psykisk helsearbeid rettet mot
barn og unge med fluktbakgrunn og barn
utsatt for vold og overgrep.

Et gap mellom årsverk
og anbefalt norm

S

om nevnt innledningsvis har kommunen
i følge barnekonvensjonen et ansvar for
å sikre barn og unge kvalitativt gode og
tilstrekkelige helsetjenester. FNs barnekomité anbefaler i sin generelle kommentar
nummer 15, at det bør prioriteres universell tilgang for barn til primære helsetjenester gitt
så nært som mulig der barn og deres familier bor,
dvs. i lokalmiljøet.
Komiteen mener at helsetjenestetilbudet innenfor
skoler gir en viktig mulighet for helsefremmende
arbeid, og øker tilgjengeligheten til helsetjenester
for skolebarn.14 Dette er også et fundamentalt prinsipp for å kunne ivareta det primærforebyggende
arbeidet, og bidra til å fremme god helse blant barn
og unge.15
Den anbefalte (minste) normen for helsesøstertjenester er 800 elever per stilling i videregående
skole, 500 elever per stilling i ungdomsskolen
og 300 elever per stilling i barneskolen. Minstenormen er det minimum av helsesøstre som må
ansettes for at tjenesten skal klare å utføre de
lovpålagte oppgavene.
Helsedirektoratet har konkludert med at det i
dag er
• ett helsesøsterårsverk pr 1.000 elever
• 0,3 årsverk pr. 1.000 elever for andre faggrupper
I tillegg viste tilsyn med 59 kommuner i 2000 at
10 kommuner ikke kunne tilby skolehelsetjenester
i det hele tatt.16
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I Norge mangler det derfor ca. 1500 stillinger i
skolehelsetjenesten (helsesøster, fysioterapeut og
lege) for at den anbefalte normen skal virkeliggjøres.17 Helsedirektoratet har beregnet at det vil
koste mellom 560 og 800 millioner å komme opp
på det nivået som er anbefalt i skolehelsetjenesten.
Forrige regjering bevilget 180 millioner kroner for
å styrke både helsestasjons- og skolehelsetjenesten
fra 2014.18 Dette er et viktig skritt i riktig retning.
Det betyr at helsemyndighetene tar på alvor at
tjenesten er sterkt underbemannet og ser de utfordringene den står overfor. Imidlertid er 180
millioner på langt nær nok for å komme opp på
den anbefalte normen.
Kartlegginger av skolehelsetjenesten for ungdom
i Østfold viser at de fleste kommuner i fylket har
en bemanning betydelig under anbefalt norm for
helsesøstre.19 Det samme gjelder for leger og fysioterapeuter. Av 18 kommuner er det bare 10 som
har en tilgjengelig skolehelsetjeneste hver uke.
I disse kommunene går en stor andel av tiden til
helsesøster med til å hjelpe elever med psykiske
plager, og det forebyggende arbeidet må derfor
nedprioriteres.20
Tidsskriftet Sykepleien har gjennomført en undersøkelse som bekrefter det dystre bildet. Norge har
altfor få helsesøstre til å hjelpe barn som trenger
det.21 Helsesøstrene selv fortviler over mangel på
tid. 7 av 10 helsesøstre sier at de unnlater å stille
spørsmål til brukere, fordi de ikke har tid til å
følge opp svaret.
Disse tallene er urovekkende. Vi synes det er
berettiget å spørre om det å ha en anbefalt minstenorm er tilstrekkelig? Vi mener det må et adskillig
større krafttak til for å bedre denne tjenesten.
For å sikre tjenesten bør minstenormen bli rettslig
bindende. I tillegg bør tjenesten suppleres med
årsverk fra flere faggrupper.

Kommunene prioriterer ikke
skolehelsetjenesten
Erfaringene fra barn og unge i dette prosjektet
vitner om et skolehelsetilbud som er et godt stykke
unna barnas behov. Tilsyn med skolehelsetjenesten
bekrefter barnas utsagn om en skolehelsetjeneste
med liten kapasitet. Allerede i 2000 oppsummerte
det nasjonale tilsynet med skolehelsetjenesten at
den har en svært vanskelig ressurssituasjon.22
Når barn og unge selv rapporterer om en lite tilgjengelig tjeneste og det mangler så mange årsverk,
er det grunn til alvorlig bekymring. Barneombudet
er svært bekymret for kommunenes manglende
prioritering av ressurser til skolehelsetjenesten.
Mange barn og unge kunne fått hjelp tidligere
dersom skolehelsetjenesten hadde vært mer robust.
Skolehelsetjenesten er viktig slik at barn og unge
kan få veiledning og hjelp med «hverdagsproblemer»,
men også større problemer, og bli hjulpet videre til
andre instanser når det er nødvendig. En lite tilgjengelig tjeneste er til hinder for forebyggende
arbeid og tidlig intervensjon. Dette er ikke i tråd
med barnekonvensjonens artikkel 24 f, der det
står at det skal treffes egnede tiltak for å utvikle
forebyggende helseomsorg. Når kommunene ikke
satser på forebyggende arbeid, vil det på sikt kunne
føre til større utfordringer for barnet. Forskning
viser også at de kommunene som har prioritert
forebyggende helsetjenester, som helsestasjon og
skolehelsetjenesten, har langt færre tunge alvorlige
barnevernstiltak som for eksempel institusjonsplasseringer.23
Barneombudet ønsket at de 180 millionene som er
bevilget til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014 skulle bli øremerket. Slik ble det
ikke. Vi er derfor bekymret for om kommunene
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kommer til å bruke disse 180 millionene til en
faktisk styrking av tjenestene. Bekymringen blir
ikke mindre etter Riksrevisjonens kritikk av Helsedirektoratets manglende styring med tilskuddene
som gis til kommunen.24
Vi mener at en robust skolehelsetjeneste, hvor barn
blir møtt og får nødvendig hjelp, er både helsefremmende og forebyggende. I dag er vi langt fra å
kunne tilby barn det de har behov for.

Barneombudet anbefaler:
•

Myndighetene må fastsette en rettslig
bindende minimumsnorm for hvor
mange helsesøstre som skal være
ansatt i barne-, ungdoms– og
videregående skole.

•

Skolehelsetjenesten må gis øremerkede
ressurser.
Skolehelsetjenesten må suppleres med
flere faggrupper.

•
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Tilsynet må styrkes

S

kolehelsetjenestetilbudet som kommunene
tilbyr eller gir til barn og unge, skal være
forsvarlig. Dette betyr både at kommunene
må ha en forsvarlig oppbygging og organisering av tjenestene, og at det enkelte barn
får forsvarlig hjelp. Forsvarlighetskravet
medfører at kommunene må sørge for at helsesøstre
blir i stand til å utføre et forsvarlig arbeid, noe som
blant annet betyr at de må ha nok ressurser til å
kunne utføre de oppgavene de er pålagt.
Som vi har sett, har mange kommuner for få ansatte
i skolehelsetjenesten. Flere ligger også under den
anbefalte normen. Som beskrevet i kapittelet om
den juridiske rammen rundt barns beste, handler
en forsvarlig tjeneste om en forventning om et
nivå som ligger over en minstestandard. Tjenesten
må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og
i tilstrekkelig omfang. En skolehelsetjeneste som
ikke er tilstrekkelig bemannet, vil være klart i faresonen for ikke å gi barna en kvalitativ god hjelp i
tide. Dersom en tjeneste ligger langt under anbefalt
norm, eller i verste fall er ikke-eksisterende, mener
Barneombudet at tjenesten er uforsvarlig.
Det er kommunenes plikt å sørge for at de har en
forsvarlig skolehelsetjeneste. Det er vanskelig å
definere hva som vil være en forsvarlig skolehelsetjeneste på et generelt grunnlag. Barneombudet
skjønner at det må gjøres individuelle helhetsvurderinger. Imidlertid mener vi at en sentral
faktor i en forsvarlighetsvurdering er hvorvidt det
er tilstrekkelig antall ansatte til å utføre oppgavene.
I dag er det kun veiledende normer for hvor mange
ansatte det skal være i skolehelsetjenesten. I mange
kommuner blir disse anbefalingene ikke fulgt. Dette
viser at det må iverksettes sterkere virkemidler for
å sikre at barn får et tilbud som er forsvarlig. Vårt
forslag om et normtall vil være et slikt virkemiddel.
Videre er det også andre elementer som er viktige,
slik som gode nok internkontrollsystemer, og at
beslutningstakerne i kommunen får nødvendig
informasjon for å sørge for en forsvarlig tjeneste.

Skolehelsetjenesten må
rapportere
Kommunene skal legge til rette for at helsesøstrene
skal bli i stand til å utøve en forsvarlig tjeneste.
Da er det nødvendig at de som arbeider i skolehelsetjenesten blir bevisst at de bør rapportere om
hvordan tjenesten fungerer, hvilke behov barna
har og hvordan tjenesten bør se ut fremover for å
imøtekomme behovene.
Gjennom våre samtaler med helsesøstre har vi
fått bekreftet at ansatte i skolehelsetjenesten
sjelden sier i fra hvilke barn og unge de møter, om
risikofaktorer i nærmiljøet og hvordan skolehelsetjenesten kan bidra i kommunenes forebyggende
arbeid. De informerer sjelden om når de ikke klarer
å gi barna den hjelpen de trenger i tide. Derfor er
sannsynligheten stor for at ledere og beslutningstakere i kommunene ikke får den informasjon som
er nødvendig for å gjøre grepene som skal til for å
sikre at skolehelsetjenesten blir forsvarlig.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier det samme.
Deres erfaring er at skolehelsetjenesten mangler
overordnet ledelse og styring, og at erfaringer fra
de som arbeider i tjenesten knapt etterspørres
av kommuneledelse og politisk nivå.25 Det er
urovekkende at helsesøstres kunnskap ikke blir
trukket fram når kommunen skal planlegge det
forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet
mot barn og unge.
Helsesøstrene sitter med en unik kunnskap om
hvordan barn og unge har det i kommunen.
Gjennom å være et lavterskeltilbud treffer helsesøster i utgangspunktet alle barn i kommunen.
Derfor kan skolehelsetjenesten også fungere som
en «temperaturmåler» for barn og unges helsetilstand. Dette kan igjen danne grunnlag for
planlegging og beslutninger lokalt og sentralt.
Når tilbudet mangler, slik det gjør mange steder
i landet i dag, går vi glipp av viktig kunnskap om
barn og unges situasjon.
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Fylkesmennenes rolle
Fylkesmennene har en viktig rolle i å avdekke og
følge opp kommuner som ikke har et forsvarlig
tilbud. I dette prosjektet har vi fått inntrykk av at
Fylkesmennene har ulik praksis når det gjelder
«områdeovervåkning» og oppfølging av pålegg etter
tilsyn. I et fylke vi besøkte, fulgte Fylkesmannen
med i lokalpresse og i kommunenes planer og vedtak som kunne utløse et hendelsesbasert tilsyn.
Dersom de selv ble bekymret, henvendte de seg
til kommunene skriftlig og ba dem gjøre rede for
hvordan de ville sikre at tjenesten var forsvarlig
etter blant annet nedskjæringer. Den samme Fylkesmannen fulgte også opp kommuner systematisk
etter tilsyn, i de tilfellene det var avdekket avvik.
Barneombudet mener det er viktig å følge kommuner
systematisk opp når det blir avdekket avvik i skolehelsetjenesten. Dersom dette ikke gjøres, åpner det
for at kommunene kan velge å legge seg på et nivå
som tenderer mot, eller er uforsvarlig.
I dag er det utfordrende for Fylkesmennene å gjøre
en forsvarlighetsvurdering, blant annet fordi
tjenesten som skal vurderes ikke er normert, verken
kvalitativt eller kvantitativt. Det som foreligger er
kun anbefalinger, og dermed ikke rettslig bindende.

Et fastsatt normtall vil gjøre forsvarlighetsvurderingene enklere. Da er det definert en minimumsbemanning for hva som er en forsvarlig
skolehelsetjeneste.
Det er også viktig at brukerne av tjenestene, det
vil si barn og unge og deres foreldre på vegne av
sine barn, gir beskjed dersom en tjeneste ikke er
der, eller er for lite tilgjengelig. Fylkesmannen kan
på bakgrunn av slike henvendelser vurdere om det
er grunnlag for å gjennomføre et tilsyn. Vi har
fått innspill om at Fylkesmennene ikke mottar
henvendelser fra barn, unge og deres foreldre
om bekymringer for manglende prioriteringer i
skolehelsetjenesten.
Det kan være flere grunner til at barn og unge og
deres foreldre ikke melder i fra når tjenesten er
uforsvarlig. Vi har fått innspill som tyder på at
det blant annet handler om at de ikke er kjent med
sin mulighet til å henvende seg til Fylkesmannen
dersom tilbudet på deres skole er for dårlig. Barneombudet mener at Fylkesmennene for eksempel
kan iverksette tiltak som kan gjøre brukere av
skolehelsetjenesten mer bevisst sine rettigheter,
og hva de kan gjøre når de mener disse ikke blir
oppfylt.

Barneombudet anbefaler:
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•
•
•

Helsesøstre må rapportere oppover i systemet når det er svikt i tjenesten.
Helsesøstre må involvere seg aktivt i det kommunale planarbeidet.
Fylkesmennene må følge tettere opp kommuner som ikke gir et forsvarlig skolehelsetjenestetilbud.

•

Etter tilsyn må Fylkesmennene få mandat til å gjennomføre strengere reaksjoner overfor
kommuner som ikke tilbyr barn og unge en forsvarlig skolehelsetjeneste.

En tjeneste på barn og
unges premisser

A

rtikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår
fast barn og unges rett til å delta og si
sin mening i beslutninger som angår
dem. FNs barnekomité anbefaler i sin
generelle kommentar nummer 12 at man
skal gi barn anledning til å bidra med
sine synspunkter og erfaringer ved planlegging og
oppretting av tjenestetilbud som gjelder barns helse
og utvikling.26

Vår erfaring er imidlertid at barn og unge ikke har
direkte innflytelse på kommunale prosesser som
handler om å utforme gode kommunale helsetilbud.
Barneombudet er heller ikke kjent med at brukerundersøkelser eller høring av barn inngår som en
del av tilsynet med kommunene, eller som en del
av kommunenes internkontroll.

Barn og unge er brukere av skolehelsetjenesten.
De vil derfor ha viktig kunnskap om egne behov og
hvordan disse kan dekkes av skolehelsetjenesten.
Barn og unge vi har snakket med, har hatt viktige synspunkter på både tilgjengelighet/kapasitet,
kompetanse, informasjon og hvordan et godt skolehelsetilbud bør være. Dersom brukernes meninger
kommer frem, vil det kunne bedre kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling og samordning av
tjenestetilbudet til barn og unge i kommunene.
Forsvarlighetskravet som er beskrevet ovenfor,
innebærer også en forventning om at skolehelsetjenesten skal møte et presentert behov, et variert
behov og et framtidig behov. For at kommunene
skal kunne planlegge hvordan det nåværende og
framtidige skolehelsetjenestetilbudet skal se ut, er
det uten tvil nødvendig å innhente erfaringer fra
barn og unge selv. De sitter på en unik kunnskap
om hvilke behov de selv har, og hvordan skolehelsetjenesten bør utformes.
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Barneombudet mener det er svært viktig at barn
og unge høres, og får delt sine erfaringer om skolehelsetjenesten når kommunene skal planlegge
hvordan de skal utforme de kommunale helsetjenestene for barn og unge. Kunnskap fra de som
arbeider i skolehelsetjenesten og forskning om barn
og unges helse vil også være viktige bidrag for å
forstå hvorfor det er viktig å satse på forebyggende
arbeid og skolehelsetjenesten.
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Barneombudet anbefaler:
•

Helse- og omsorgsdepartementet og
Fylkesmennene må sørge for at barn
og unge blir hørt ved tilsyn.

•

Kommunene må ta barn og unge aktivt
med i planleggingen av tilbudet i
skolehelsetjenesten.

•

Barn må høres ved internkontroller i
kommunene.

Barneombudets
anbefalinger om
en forsvarlig
skolehelsetjeneste
Barneombudets råd til
skolehelsetjenesten:
•

Skolehelsetjenesten må oppsøke barn og
unge aktivt og informere om tjenestetilbudet, meldeplikt og taushetsplikt.

•

Helsesøstre må involvere seg aktivt i det
kommunale planarbeidet.

•

Helsesøstre må rapportere oppover i
systemet når det er svikt i tjenesten.

•

Skolehelsetjenesten må ha gode rutiner
for samarbeid med elever og ansatte i
skolen og kommunehelsetjenesten.

Barneombudets
anbefalinger til kommunene:
•

•

Kommunene må kartlegge kompetansebehovet i skolehelsetjenesten hver gang
de legger planer for forebyggende
helsearbeid.
Kommunene må ha gode helsetjenester
til barn og unge, med tilstrekkelig kompetanse på psykisk helsearbeid generelt,
psykisk helsearbeid rettet mot barn og
unge med fluktbakgrunn og barn utsatt
for vold og overgrep.

•

Kommunene må ta barn og unge aktivt
med i planleggingen av tilbudet i
skolehelsetjenesten.

•

Barn må høres ved internkontroller i
kommunene.

Barneombudets
anbefalinger til statlige
myndigheter:
•

Myndighetene må fastsette en rettslig
bindende minimumsnorm for hvor
mange helsesøstre som skal være
ansatt i barne-, ungdoms– og
videregående skole.

•

Skolehelsetjenesten må gis øremerkede
ressurser.

•

Skolehelsetjenesten må suppleres med
flere faggrupper.

•

Fylkesmennene må følge tettere opp
kommuner som ikke gir et forsvarlig
skolehelsetjenestetilbud.

•

Etter tilsyn må Fylkesmennene få mandat
til å gjennomføre strengere reaksjoner
overfor kommuner som ikke tilbyr barn
og unge en forsvarlig skolehelsetjeneste.

•

Helse- og omsorgsdepartementet og
Fylkesmennene må sørge for at barn og
unge blir hørt ved tilsyn.
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