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I BARNESKOLEN

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 01.09.16



Skolehelsetjenestens formål
 Fremme psykisk og fysisk helse
 Fremme gode og miljømessige forhold
 Forebygge sykdommer og skader

Praktiske opplysninger
 Helsesøster ved den enkelte skole har ansvaret for 

skolehelsetjenesten. Skolelegen er medisinsk faglig rådgiver 
og kan kontaktes gjennom helsesøster. Fysioterapeut 
undersøker muskel- og skjelettsystem etter henvisning fra 
helsesøster eller lege

 Eleven bruker fastlege for medisinske undersøkelser som 
krever behandling/oppfølging.

 Virksomheten er nedfelt i ”Helse- og omsorgstjenesteloven” 
og i ”Pasientrettighetsloven”. 

 Skolehelsetjenesten er gratis for alle.

Våre samarbeidspartnere er:
 Foreldre
 Den enkelte skole, ved rektor, og skolens øvrige personale 
 Fysioterapeut
 Fastlege
 PPT
 Psykisk helsearbeid, BUP
 Barnevern 
 Andre instanser

Hva kan brukerne forvente av oss?
Helseundersøkelser av elever
 Alle barn skal før skolestart få tilbud om 

skolestartundersøkelse ved lege og helsesøster på 
helsestasjonen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 01.09.16



 Alle senere helseundersøkelser av elever er i hovedsak 
basert på opplysninger framkommet i barnets journal, på 
forespørsel fra eleven selv, foreldre, lærere, eller andre 
samarbeidspartnere. Foreldre blir informert.

Vaksinasjoner
 Alle barn får tilbud om vaksinasjoner etter gjeldende 

barnevaksinasjonsprogram.
 Foreldre informeres og gir samtykke om vaksinasjon.

Vi jobber tverrfaglig for å se helheten
 Helsesøster er fast representant på skolens tverrfaglige 

møter
 Representant fra skolehelsetjenesten er med i 

ansvarsgrupper rundt enkeltelever

Vi deltar i undervisning og gir gruppetilbud
 Helsesøster deltar i undervisning i klassen og på 

foreldremøter etter forespørsel fra skolen
 Helsesøster har tilbud om helseopplysning individuelt og i 

gruppe

Dokumentasjon
 Alle opplysninger om barnet føres i barnets journal.
 Med foreldrenes tillatelse overføres journalen ved fytting til 

ny skole utenfor kommunen

Hva forventer vi av deg som bruker eller foresatt?
 At du møter til avtalt tid eller gir beskjed dersom du er 

forhindret fra å komme.
 At du følger opp de tiltak vi i samarbeid iverksetter.

Hvis du ikke er fornøyd med skolehelsetjenestens tilbud:
Kan du henvende deg direkte helsesøster eller til enhetsleder 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
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Barneskolene i Rakkestad kommune:

 Os barneskole

Helsesøster Ida Orud Torp er tilgjengelig mandag, tirsdag og 
torsdag. Helsesøster kontaktes på telefon; 40436261, mail: 
ida.orudtorp@rakkestad.kommune.no

 Bergenhus barneskole

Helsesøster Ingunn Faale er tilgjengelig mandag, tirsdag og 
torsdag. Helsesøster kontaktes på telefon; 48944437, mail:
Ingunn.faale@rakkestad.kommune.no

 Kirkeng barneskole

Helsesøster Charlotte Gilstedt er tilgjengelig mandag, onsdag 
og torsdag. Helsesøster kontaktes på telefon 99468443, mail:
charlotte.gilstedt@rakkestad.kommune.no 
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