PILOT HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE
Prosjekt i tre norske kommuner
Norsk Sykepleierforbund og Landsgruppen av helsesøstre NSF startet i februar 2010 et
utviklingsprosjekt i tre norske kommuner. De tre kommunene er Austevoll i Hordaland,
bydel Gamle Oslo i Oslo og Sør-Varanger kommune i Finnmark.
Målet med prosjektet er å kartlegge, utprøve og evaluere kompetanse- og
kvalitetshevende tiltak innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og spesielt
innenfor helsesøstertjenesten. Dette skal bidra til økt pasientsikkerhet, dvs. kvalitativt
bedre helsetjenester for barn og unge og deres foreldre. Det bidrar også til at
kommunene får et bedre system for kvalitets- og kompetanseutvikling, og dermed
utnytter ressursene på en bedre måte.

KORT OM PILOT – PROSJEKTET
Vi har invitert kommuner av ulik størrelse og med geografisk spredning, slik at de i størst mulig
grad skal representere et tverrsnitt av norske kommuner.
Utvelgelsen er også gjort med tanke på interesse hos den aktuelle helsesøstertjenesten og
dens ledelse, geografisk og demografisk mangfold samt nærhet til høyskole/universitet med
helsesøsterutdanning. Vi trenger motiverte helsesøstre som ser betydningen av og den
enkeltes plikt til kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av faglig kompetanse, og en kommunal
ledelse som ønsker å sette dette arbeidet i system for å sikre best mulig helsetjenester for sine
innbyggere.
Prosjektorganisering
Det er etablert en sentral prosjektgruppe og en styringsgruppe.
Prosjektleder er spesialrådgiver Berit Berg i NSF.
Faglig ansvarlig for prosjektet er Astrid Grydeland Ersvik, leder i Landsgruppen av helsesøstre
NSF.
Det er etablert lokale prosjektgrupper a 2- 4 personer i hver pilotkommune.
I tillegg har prosjektet en referansegruppe og det vil bli etablert et etterutdanningsutvalg.
Det er tilknyttet ekstern pedagogisk kompetanse, som vil stå for evalueringen.
Varighet
Prosjektet startet i form av et forprosjekt i 2009. Hovedprosjektet gjennomføres i 2010 og 2011.
Økonomi
Prosjektet har så langt fått bevilget en million til prosjektet fra NSFs forbundsstyre.
Det er forutsatt videre bevilgninger i 2011.

Praktisk gjennomføring i kommunene i 2010
• Presentasjon i de tre kommunene ble gjennomført i mars – for ledelse og
helsesøstertjeneste. Formelle avtaler er inngått.
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Første samling for sentral og lokale prosjektgrupper gjennomført april. Neste samling blir
i månedsskiftet mai/juni.
Kartleggingsundersøkelse (questback) blant helsesøstre i de tre fylkene
pilotkommunene er lokalisert, samt dybdeintervju med et utvalg helsesøstre og ledelsen
i de tre pilotkommunene gjennomføres i perioden april - juni
Basert på funn i kartleggingen iverksettes ulike kompetansehevende tiltak i kommunene.
Disse videreføres også i 2011.

Kontaktpersoner sentralt:
Prosjektleder Berit Berg, NSF – berit.berg@sykepleierforbundet.no
Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik –
astrid.grydeland@bluezone.no
Kontaktpersoner lokalt:
Kjerstin Møllebakken
Fagleder
Kirkenes helsestasjon

