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Helsestasjonen —hjelp i rett tid? Oppsummering av
landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013

Statens helsetilsyn har gleden å oversende vedlagte rapport som oppsummerer

landsomfattende tilsyn i 2013 med helsestasjonstjenesten til barn 0-6 år.

Tilsynet omfattet helsestasjoner i 78 kommuner og bydeler. Fylkesmennene fant minst

ett lovbrudd i 56 av disse.

Helsestasjonstjenesten er kommunens ansvar. Tilsynet har avdekket at svært mange

kommuner ikke etterlever de krav som regelverket stiller. Det øker risikoen for at

utviklingsforstyrrelser, sykdom og dårlige oppvekstvilkår ikke blir oppdaget.

Svært mange tilsynsrapporter beskriver mangler ved kommunens planlegging og

styring av helsestasjonstjenesten: Kommunens ledelse etterspør ikke planer og

måloppnåelse, prioriteringer og planer er mangelfulle, rutiner og prosedyrer mangler

eller følges ikke, ansatte mangler tjenestebeskrivelser, samarbeidsmøter blir ikke

gjennomført eller omfatter bare noen av faggruppene på helsestasjonen, m.m.

Ilelsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje på helsestasjonsområdet anbefaler et

program for helsekontroller. Et hovedfunn i tilsynet var at nær halvparten av de

kommunene som ble undersøkt, hadde redusert programmet og/eller slått sammen
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kontroller —uten tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser og uten nødvendige

kompenserende tiltak.

Selv om det landsomfattende tilsynet avdekket lovbrudd i 56 av 78 kommuner, er det

også grunn til å framheve at 22 kommuner —over en fjerdedel —ikke fikk påvist

lovbrudd på de områdene som ble undersøkt.

Tilsynet har gitt erfaringer som vi håper gir grunnlag for videre forbedringer i

kommunenes helsestasjonstilbud.
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