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Formål med helsestasjonstjenesten:  

• Fremme psykisk og fysisk helse  

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold  

• Forebygge sykdom og skader  

 

Hvem er tjenesten for:  

• Alle barn har rett til helsekontroller. Helsestasjonen gir tilbud om dette til barn 0 – 5 år 

 Helsestasjonstjenesten er gratis 

 

Hva omfatter tjenesten:  

• Helseundersøkelser av alle barn fra 0 – 5 år 

• Ekstra helseundersøkelser og henvisning ved behov  

  (Undersøkelser og blodprøver som krever oppfølging tas hos fastlegen)  

• Veiledning om barns utvikling, helse og trivsel, samt foreldrerollen og samspill i familien 

• Tilbud om vaksinasjon mot smittsomme sykdommer anbefalt i det nasjonale 

  barnevaksinasjonsprogrammet 

• Tilbud om barselgrupper  

• Tilbud om utarbeidelse av individuell plan for barn med sammensatte behov 

 

Hva kan brukeren forvente av oss:  

• Helsestasjonen er et sted hvor små og større bekymringer kan drøftes 

• Personalet på helsestasjonen har erfaring og oppdatert kunnskap om helse, ernæring, 

   samspill og utvikling 

• Personalet på helsestasjonen har kjennskap til kommunens øvrige tjenester til barn 

• Alle familier med nyfødte barn blir kontaktet etter fødsel for tilbud om hjemmebesøk og 

   oppfølging på helsestasjonen 



• Undersøkelser og vaksinasjoner føres i barnets journal. Foreldre har rett til innsyn i 
journalen.  

• Personalet har taushetsplikt  

 

 

Hva forventer vi av brukeren:  

• At foreldre møter med barna til avtalt tid eller gir beskjed dersom de er forhindret fra å 
komme  

• At syke barn ikke tas med til helsestasjonen  

• At barnet har en fastlege  

 
Praktiske opplysninger:  
 
Helsestasjonens faste personell er helsesøster, lege, jordmor og sekretær. På samtykke fra 

foreldrene kan vi samarbeide med andre tjenester (eks familiehjelpen, barnehage, 

barnevernstjenesten, fysioterapeut osv).   

 

 

Slik kan du komme i kontakt med oss: 

 

Ta kontakt på telefon 990 84 252 (direkte) eller via servicekontoret 69 22 55 00 (mandag – 

fredag) 

Åpen helsestasjon / veietid: mandag 10.00 – 11.30 

   

Om du ikke når oss på telefon er vi opptatt i konsultasjoner eller møter. Send gjerne en sms 

eller e-post så tar vi kontakt så snart vi kan.  

E-post: rakkestad.helsestasjon@rakkestad.kommune.no 

Besøksadresse: Skogveien 9, 1890 Rakkestad 

 

 
Hvis du ikke er fornøyd eller har synspunkter på helsestasjonstilbudet:  
 
Ta kontakt med personalet eller med enhetsleder for helsestasjonen. 
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Helsestasjonsprogrammet ved Rakkestad Helsestasjon 

 

Konsultasjonstype Hvem dere møter Vaksiner 

To hjemmebesøk innen 14 dager etter 
hjemkomst 

Jordmor     
 
Helsesøster 

 

 

6 – 8 uker: Barselgruppe Helsesøster og familieterapeut   

6 uker: Individuell Helsesøster og lege 1 vaksine: 
Rotavirus (gis i munnen) 

 
2 vaksiner for barn i risikogrupper: 
Hepatitt B (1.dose) 
BCG 

3 måneder: Individuell Helsesøster 3 vaksiner: 
Rotavirus(gis i munnen) 
Difteri, stivkr., kikhoste, polio, Hib-
infeksj. 
Pneumokokksykdom 
 

4 måneder: Gruppe Helsesøster og fysioterapeut 1 vaksine for barn i risikogrupper: 
Hepatitt B (2. dose) 

5 måneder: Individuell Helsesøster 2 vaksiner: 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-
infeksjon 

Pneumokokksykdom 

6 måneder: Individuell Helsesøster og lege   

 

7-8 måneder: Gruppe Helsesøster  

10 måneder: Individuell Helsesøster 1 vaksine for barn i risikogrupper: 

Hepatitt B (3. dose) 

1 år: Individuell Helsesøster og lege 2 vaksiner: 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-
infeksjon 
Pneumokokksykdom 

15 måneder: Individuell Helsesøster 1 vaksine: 

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 

2 år : Individuell Helsesøster og lege  

4 år:Individuell Helsesøster  

 
Du kan lese mer om vaksinene i informasjonsbrosjyren fra Folkehelseinstituttet: 



”Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder” eller på www.fhi.no.                                             
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