
Orientering etter vedtak i sak 25/20

«Utvalget ber om en orientering i neste utvalgsmøte på antall årsverk og 
helsesykepleiere og andre yrkesgrupper som bidrar i det psykososiale 
helsearbeidet i skolene fra 2017 t.o.m. 2021. 
Orienteringen skal også inneholde prosjektstillinger i perioden. 
Orienteringen skal vise antall elever og årsverk per skole»

Utvalgsmøte den 07 november 2020



Psykisk helse innenfor et livskvalitetsperspektiv (Helseforskning – Ungdata og HEVAS)

 Det er et sammensatt bilde av ulike årsaker til hvorfor barn og unge i dag opplever seg 
utsatt og sårbare. For de fleste barn og unge er psykiske plager forbigående, men for 
noen (10%) vil de vedvare. 90% av barn og unge melder at de mestrer livene sine og 
utfordringer de møter. 

Arbeid innenfor psykisk helse og livskvalitet handler mest om 

- summen av antall virksomme tiltak, enn hvert tiltak for seg

Virksomme tiltak karakteriseres ved at barn opplever å være i ett trygt og godt leke- og læringsmiljø, barn og 
unge opplever å bli sett, hørt og medvirke i saker som angår dem.

For å få til dette, organiseres arbeidet innenfor en tverrfaglig samarbeidsmodell, og 
vektlegge større grad av samarbeid med barn og unge, foresatte og deres involvering.

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/


Tabellene viser her data fra 2019 og 2020. 
Data fra 2017 og 2018 er ikke tilgjengelige.  
Ulike fagsystemer registrerer data ulikt og 
tilgjengelige data er ikke konsistente 

Tallene for skolene er hentet fra GSI.

Det er pr i dag 81 fast ansatte 

helsesykepleiere fordelt på 65,8 årsverk

Normtall:
•Barneskoler: 300 elever pr årsverk
•Ungdomsskole: 550 elever pr årsverk
•Vid. skole: 800 elever pr årsverk

Prosentvis dekning av årsverket pr skole tar 
utgangspunkt i normtallet og sosioøkonomiske 
faktorer ved skolene, ref. sak nr 0025/20 –
«Harmonisering av helsetjenester i oppvekst»

Elevtall skoler, Asker nord- stillingsprosent helsesykepleiere



Det er en generelt god dekning av 
helsesykepleiere i henhold til normtallene. 
Asker kommune ligger på samme nivå som 
sammenlignbare kommuner. 

Årsverk/ stillinger endrer seg over året og 
det brukes vikarer ved ledige stillinger.

Noen helsesykepleier har også flere 
funksjoner:

• Teamkoordinatorer
• Gruppeledere til foreldreveiledningsprogr.
• HsPro ansvarlig
• Mottak 
• 1,6 stilling i familie- og nettverkstjenesten

Elevtall skoler, Asker sør + vid skoler  - stillingsprosent helsesykepleiere



Status - helsesykepleier dekning, spesifikke skoler pr 27.10.20

5

Ref. sak nr. 0025/20 

Harmonisering av helsetjenester 
i oppvekst»



Det er gjort et utvalg av relevante 
stillingskategorier fra alle tre kommuner, 
som er videreført i Asker kommune 2020

I BFT er det pr okt. ca. 145 årsverk, som 
jobber med gravide, barn, unge og 
familier innenfor et helseperspektiv. 
Stillingene er besatt med helsefaglig og 
sosialfaglig kompetanse

Prosjektstillinger følger mottatt offentlige 
midler og avsluttes ved prosjekt slutt

Rettelse av tall ref. sak nr 0025/20 –
«Harmonisering av helsetjenester i 
oppvekst». Tabellen var her satt opp med 
61,5 årsverk. Tallene var ikke inkludert 
helsesykepleier på helsestasjon for 
ungdom - 2,7 årsverk. Heller ikke 
inkludert helsesykepleier fra familie- og 
nettverk - 1,6 årsverk. 
Til sammen 4,3 årsverk

……. helsesykepleiere og andre yrkesgrupper som bidrar i det psykososiale 
helsearbeidet i skolene

Innsparing 2019/2020

1,6 overført ungkultur

Innsparing 2020

Innsparing 2019/2020

1 innsparing Røyken 2019



Tot. 28 årsverk

PPT

5 systemveiledere

Intro. Ung
Bosetting, omsorg og 

aktiviteter

Barnevernet

TEAM omsorg 
TEAM tiltak

Tot. 48 årsverk

Inkludering og 
mangfold

Andre yrkesgrupper som bidrar i det psykososiale helsearbeidet

Andre yrkesgrupper bidrar også i arbeidet med 
psykisk helse på skolene med høy grad av  
tilstedeværelse, som treffer målgruppen godt. 
De er også mer tilgjengelige for elevene i 
skolemiljøet, enn helsesøstre. 

Miljøarbeidere er primært ansatt på en skole 
for å jobbe med og innenfor det psykososiale 
arbeids-området. 

Assistenter + barne/ungdomsarbeidere –
jobber direkte med elever

Tilgang på fagkompetanse med klinisk 
kompetanse er viktig for de elevene som er i 
behov av terapeutiske samtaler. 

Flerfaglig team - Den alternative skole


