Notat til formannskapet den 22.juni 2020 vedrørende helsestasjons og
skolehelsetjenesten og Koronapandemiberedskap
Bakgrunn:
I hovedutvalg helse og omsorg den 10 juni ble det fremmet et initiativ til formannskapet om
at formannskapet i sitt møte 22.juni tar opp følgende sak
«Kommunen må sikre at barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud. Tilbudet i helsestasjonen,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte. Hovedutvalg helse og omsorg
ønsker at tilbudet gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglige retningslinjer for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak forekommer og at dette skjer
innen utgangen av juni.»
Tilbudet i helsestasjonen, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte.
Hovedutvalg helse og omsorg ønsker at tilbudet gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med
Nasjonal faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige
smitteverntiltak forekommer og at dette skjer innen utgangen av juni.
Koronapandemien:
Håndtering av Koronapandemien er den høyest prioriterte oppgave i landet denne våren og
vil være det i lang tid framover. Ansatte og ledere i helsestasjon og skolehelsetjenesten har
gjort en uvurderlig jobb med å omstille driften og bidra i smittevernarbeidet ved
koronatelefon, testteam og smitteoppsporing. Det har vært viktig for kommunen å være best
mulig rustet for en pandemi av ukjent omfang og alvorlighet.
Det er nå en lav smittespredning i samfunnet og beredskapen er på gult nivå. Størstedelen av
personellet er tilbakeført til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 3 helsesykepleiere er
fortsatt knyttet til korona telefon/test. Fokuset fra statens side er nå at kommunene må ha
god beredskap og god kapasitet til testing og smitteoppsporing for raskt å kunne sette i verk
tiltak.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten;
19 av 27 ansatte fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble omdisponert til Koroanarbeid
fra 09.03.20, i tillegg til personell fra andre tjenester. Dette fikk konsekvenser for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten som i denne perioden kun håndterte prioriterte
oppgaver. I perioden med avstenging hadde tjenesten en oppsøkende tjeneste opp mot barn
og unge og deres foreldre, samt beredskap for å ta mot henvendelser via telefon.
Fra 27.04.20 ble samfunnet gjenåpnet og driften er gradvis ført tilbake til tilnærmet normal
drift. Lovpålagte oppgaver er gjenopptatt og det utføres vaksinasjoner og undersøkelser i
tråd med veileder for tjenesten. Det tar likevel tid å gjenoppta undersøkelser og
vaksinasjoner som ble utsatt under pandemien og det har vært noe ulik framdrift i de ulike
distriktene. Dette har tjenesten en plan for slik at barn og unge får et forsvarlig helsetilbud.

Helsestasjon for små barn har normal drift med alle helsesykepleiere tilbake. Det er noen
utfordringer med å ta igjen det som ikke er gjennomført i perioden mars-april/mai som for
eksempel 2 og 4 års konsultasjoner. Spesielt gjelder dette Åkra helsestasjon som har vært
mest berørt når det gjelder annen bruk av lokaler og personale. Det har ikke vært mulig å
opprettholde samme kapasitet i midlertidige lokaler som i permanente lokaler. Utsatte barn
og familier prioriteres og følges opp spesielt og gis tilbud om alle konsultasjoner.
Jordmortjenesten har normal drift. I skolehelsetjenesten er 12 av 15 helsesykepleiere tilbake i
normal drift. Tjenesten har organisert seg på tvers av grensene slik at alle skoler får et tilbud
nå før sommerferien. Det er tilbud om helsestasjon for ungdom på Norheim helsestasjon. HFU
tilbudet på Åkra åpner så snart lokalene er tilbake, men uansett vil det være redusert tilbud i
ferieavviklingen på HFU. I ferieavviklingen vil det være sommerbemanning slik som
tidligere år og som tidligere tar en ikke inn vikarer innen virksomheten.
Lokaler:
Etablering av luftveisenhet i lokalene til Åkra helsestasjon har medført at ansatte ved
helsestasjonen har måttet utføre arbeidet fra andre lokaler i kommunen. Luftveisenheten
fungerer som beredskap for å håndtere luftveissykdommer som potensielt kan være
Koronasmitte. Det planlegges nå å redusere driften og flytte luftveislegevakten over i andre
lokaler. Åkra helsestasjon vil benyttes som luftveislegevakt inntil nye lokaler er på plass. Slik
scenarioet er nå ser det ut for at det vil være behov for en luftveisenhet i lang tid framover,
og driften vil måtte justeres ut fra smitte- og sykdomsnivå til enhver tid.
Foreldre med små barn i sone 2 oppsøker for tiden midlertidig helsestasjon på senteret i
Kopervik. Jordmortjenesten har lokaler på Åkra. Skolehelsetjenesten gir sitt tilbud i skolene.
Helsestasjon for ungdom utføres på Norheim helsestasjon. Helsestasjon for ungdom vil åpne
på Åkra når lokalene er klar for bruk igjen.
Plan framover:
Det arbeides nå ut fra en beredskap på gult nivå både når det gjelder lokaler og bemanning.
Luftveislegevakten planlegges inn i andre lokaler så snart som mulig og helsestasjonen skal
dermed tilbake i lokalene. Det vil fortsatt være 3 helsesykepleier tilknyttet koronatelefon og
testteam. Ved endring til rødt nivå beredskap vil det være nødvendig å omstille driften på
nytt, både med hensyn til personale og lokaler. Det er viktig for Karmøy kommune å ivareta
en god beredskap framover for å takle en eventuell ny smittebølge.
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