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Høringssvar forslag om ny forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO 
organiserer innenfor hele spekteret av våre velferdstjenester.  
 
FO viser til LOs høringssvar og løfter frem to punkter:  
 

1. prioritering og fokus på barn med utviklingshemning sine særskilte 
utfordringer og sårbarhet, spesielt knyttet til vold og overgrep. 

2. kompetanseutfordringene i tjenestene og bekymringen for et stadig 
snevrere helsebegrep. 

 
Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med utviklingshemning har ofte behov 
for tett oppfølging fra personell med høykompetanse på deres særskilte 
utfordringer. I tillegg er tidlig innsats og koordinerte tjenester svært viktig med 
tanke på selvstendiggjøring og god læringsutvikling.  
 
Barn med funksjonsnedsettelser er ekstra sårbare og er mer utsatt enn barn for 
øvrig når det gjelder vold og overgrep. Det er viktig at vi anerkjenner at barn 
med funksjonsnedsettelser har behov for «tilleggskompetanse» og omsorg 
utover det vanlige fra sine omsorgspersoner. Dette er også barn som trenger 
tettere oppfølging enn andre barn, over flere år, gjerne gjennom et helt liv. I 
tillegg er dette barn som kan ha atypisk reaksjonsmønster, manglende mulighet 
til å kommunisere og selv si ifra dersom de utsettes for overgrep. Det er derfor 
særlig viktig med samarbeid og tverrprofesjonell kompetanse i tjenesten. FO 
mener det må iverksettes tiltak og rammer slik at samarbeid mellom tjenester 
og forvaltningsnivåer sikres bedre. 
 
Fellesorganisasjonen (FO) er bekymret for et stadig snevrere helsebegrep. Det 
er viktig å understreke at sosialfaglige perspektiv og sosialfaglig kompetanse er 
viktig, og handler om at helse er mer enn fravær av sykdom. Sosialfaglig 
kompetanse er viktig får å sikre tverrfaglig bredde, til å bistå pasienter, brukere 
og pårørende til å løse sosiale problemer knyttet til blant annet rus, 
funksjonsnedsettelser og helseutfordringer, samt til å koordinere tjenester.  
Sosialfaglig og vernepleiefaglig kompetanse er avgjørende for at kommunene i 
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tråd med samhandlingsreformen og kommunereformen skal håndtere et større 
ansvar og flere og mer komplekse oppgaver. 
 
Vi frykter at kommuner som er presset på økonomi prioriterer lovbestemte 
oppgaver, og nedprioriterer ikke lovpålagte tjenester, inkludert personell med 
annen kompetanse enn det som er hjemlet i lov.  
 
Vi mener at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, er nødvendig 
for å sikre et mer tverrfaglig tilbud. Gjennom det styrker vi kvalitet i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig overfor brukere med behov for 
omfattende og sammensatte tjenester.  
 
Sosialfaglig og vernepleiefaglig kompetanse må styrkes, også i det 
forebyggende folkehelsearbeidet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Gry Reinsnos 
Forbundsleder Helse-, sosial og profesjonsfag 

 
 

 
 
 


