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Samarbeidsavtale mellom Flyktningehelsetjenesten og 

Helsesykepleier- og jordmortjenesten i Vågan kommune 

 

FORSLAG OM ENDRING – blodprøvesvar fra smittescreening vedlegges overføring 

 

Jf. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 4 skal Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten ha rutiner for, og legge til rette for, nødvendig samarbeid med 

relevante kommunale tjenester. 

 

1. Formål med samarbeidsavtalen 

Sikre at gravide og barn som kommer til Vågan som flyktning eller familiegjenforent 

får tilbud om helhetlige helsetjenester fra de nevnte tjenestene i Vågan kommune. 

Sikre gode rutiner for overføring av gravide og barn fra Flyktningehelsetjenesten til 

Helsesykepleier- og jordmortjenesten. 

Etablere gode samarbeidsrutiner og følge opp samarbeid mellom tjenestene. 

 

2. Beskrivelse av partenes arbeidsoppgaver, samt ansvar og forpliktelser i 

samarbeidet 

Flyktningehelsetjenesten består av to sykepleiere som følger opp bosatte flyktninger i 

innføringsperiode for å sikre smitteoppsporing, kartlegging av helsetilstanden og 

koordinere ordinære kommunale helsetjenester til denne gruppen. Dette gjøres i tett 

samarbeid med Vågan innvandrer- og opplæringssenter. 

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av 

tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til 

tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjema: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/rutineundersokelse-

for-tuberkulose-ved-ankomst-til-norge/ 

MRSA kartlegges ut fra vurdering av hvor vedkommende har oppholdt seg (ut 
fra anbefalinger fra FHI). ESBL/VRE tas på enkelte grupper. 

Flyktningehelsetjenesten henviser til førstegangs legeundersøkelse (sjekk av 
fysisk helse), og koordinerer, forbereder og påser at evt. nødvendige 
undersøkelser i spesialisthelsetjenesten gjennomføres. 

Flyktningehelsetjenesten kartlegger vaksinasjonsstatus og legger plan for 
videre vaksinering. Vaksiner barnet har fått (enten før ankomst Norge eller 
etter) registreres i SYSVAK. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/rutineundersokelse-for-tuberkulose-ved-ankomst-til-norge/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/rutineundersokelse-for-tuberkulose-ved-ankomst-til-norge/


Svolvær, 22.05.20  
 

Flyktningehelsetjenestens mål er å bygge tillit, stabilisere brukernes tilværelse 
og skape ro. 

Helsesykepleier- og jordmortjenesten består av 6,9 årsverk helsesykepleiere, en 
jordmor og en helsesekretær. Tjenesten tilbyr svangerskaps- og barselomsorg ved 
helsestasjon, samt helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år 
med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 

Et mål er at alle barn og gravide får tilbud om likeverdige helsetjenester i 

kommunen. Barn og gravide overføres derfor til Helsesykepleier- og 

jordmortjenesten så snart nødvendig smitteoppsporing, kartlegging av 

helsetilstand og vaksinasjonsstatus er gjennomført. Sped- og småbarn under 

skolealder kan overføres slik at vaksinasjon gjennomføres på helsestasjonen. 

Barn i skolealder grunnvaksineres slik at de videre kan følge nasjonalt 

barnevaksinasjonsprogram. Denne «oppdelingen» gjennomføres fordi 

helsesykepleier har erfaring med å vaksinere småbarn og kan gjøre dette på 

konsultasjoner på helsestasjonen. Vaksinasjon i skolen gjennomføres 

klassevis, og det er derfor hensiktsmessig at barn i skolealder får nødvendige 

grunnvaksiner i Flyktningehelsetjenesten. 

Tjenestene skal møtes årlig for å evaluere samarbeidet og overføre fagkunnskap 

mellom tjenestene. I tillegg sees det på eventuelle utfordringer/ problemområder og 

muligheten for tverrfaglige samarbeidsprosjekter. 

Ledende helsesykepleier er ansvarlig for innkalling til årlig samarbeidsmøte og å 

sørge for at det blir skrevet referat. Referat sendes avdelingsleder i 

Flyktningehelsetjenesten. 

Ansvarlig sykepleier i Flyktningehelsetjenesten tar kontakt med ledende 

helsesykepleier eller jordmor for å avtale møte for overføring av barn eller gravide. 

Samtlige ansatte i begge tjenester har ansvar for å initiere samarbeid med hverandre 

når det vurderes som hensiktsmessig for gravide/barn. Dette gjøres etter samtykke 

fra den gravide eller foreldre. Det skal være lav terskel for samarbeid. 

 

3. Rutiner for samarbeid om overføring av gravide og barn fra 

Flyktningehelsetjenesten til Helsesykepleier- og jordmortjenesten  

Ansvarlig sykepleier i Flyktningehelsetjenesten tar kontakt med ledende 

helsesykepleier eller jordmor for å avtale møte for overføring av barn eller gravide. Et 

slikt møte kan evt. gjennomføres på tlf. 

Følgende informasjon medfølger i overføringen:  

Utskrift av personalia (navn, kjønn, foreldre, antall søsken, opprinnelsesland, 

språk, kontaktinformasjon til foreldre, fastlege) 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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Når barn overføres fra Flyktningehelsetjenesten skal nødvendig 

smitteoppsporing, kartlegging av helsetilstand og vaksinasjon ihht. til 

overnevnte punkter være gjennomført. 

Kartlegging av vaksinasjonsstatus og dokumentering av innhentet 

informasjon evt. utskrift av vaksinasjonskort fra WinMed 

(etterregistrering og vaksiner gitt i Norge) 

Informasjon om familiens flukthistorie (har de bodd i flyktningeleir, 

oppholdt seg sammen, opplevd traumatiske hendelser) 

Nødvendig helseinformasjon må gis i overføringen (eks tannstatus, 

vektutfordringer, kunnskap om omskjæring, behov for ekstra oppfølging, 

mistanke om nedsatt syn eller hørsel o.l. …) 

 

4. Evaluering og kvalitetsindikatorer 

Evaluering av samarbeidet gjøres på årlig samarbeidsmøte. 

 

 

Svolvær, dato……………..  

 

___________________________                   ______________________________  

Runa Anneli Andersen    Maria Stensvik Kaspersen  

Ledende helsesykepleier Avdelingsleder for 

Flyktningehelsetjenesten 


