
Oppvekst

Hjemmebesøk av helsesykepleier 

Holmestrand Kommune

Barne- og familiesenteret

Helsestasjonstjenesten 0-5 år



Helsestasjonstilbudet i Holmestrand kommune

• Helsestasjoner i kommunen
• Holmestrand: Langgaten 45

• Sande: Prestegårdsalléen 29

• Hof: Voldshagan 2

• Telefon: 330 64 300

• Barnet har rett til helsehjelp
• Foreldre har plikt til å følge opp dette

• Faste kontroller ca. 1 gang i måneden 
frem til barnet er 6 måneder gammel

• Deretter ca. annenhver mnd. frem til 18 
måneder 

• 2-årskontroll og 4-årskontroll

Link til Holmestrand kommunes 
hjemmeside

https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-unge-og-familie/helsestasjon/helsestasjoner-for-barn/


Ernæring

• Amming

• Morsmelkerstatning

• Tilskudd av D-vitamin

• Vektøkning og hodeomkrets

Helsenorge.no: Spedbarnsmat og 
amming

Helsenorge.no: Vitamintilskudd til 
spedbarn

https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/
https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/vitamintilskudd-til-spedbarn/#dvitamintilskudd-hva-trenger-barn-som-bare-f%C3%A5r-morsmelkerstatning


Samspill

• Snakk med barnet ditt

• Ta initiativ

• Bevissthetssignaler hos barnet

• Lytt til barnets signaler

• Nærhet

• Trøstbarhet

• Skjermbruk, sosiale medier og gaming

Foreldrehverdag.no: Babyens 
signaler og behov

Stine Sofies Stiftelse: 
Veiledningsfilmer for trøst, promp 
og rap

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Baby/Forsta_babyens_signaler_og_behov/
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/veiledningsfilmer


Søvn

• Søvnmønster

• Døgnrytme

• Innsovning 

• Sovemiljø

Helsenorge.no: Søvn hos spedbarn

Foreldrehverdag.no: Babyer og søvn

Helsenorge.no: Krybbedød

https://www.helsenorge.no/sovnproblemer/sovn-hos-spedbarn/
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Baby/Babyer_og_sovn/
https://www.helsenorge.no/spedbarn/krybbedod/


Motorikk

• Bevegelsesmønster

• Reflekser

• Mageleie
FILM: Motorisk utvikling barn 0-15 mnd

Utvikling første leveår

Skjevt hode og favorittside

https://mhfa.no/film-om-barns-motoriske-utvikling-0-15-maneder
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Barne-og-ungdomsfysioterapi/Nyheter/Faggruppens-brosjyrer/Barnets-foerste-leveaar
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Barne-og-ungdomsfysioterapi/Nyheter/Faggruppens-brosjyrer/Skjevt-hode-og-favorittside


Miljø og sikkerhet



Vold og overgrep

• Barnegråt 
• Gråt er babyens språk

• Stress

• Vugging vs. filleristing

FILM: I trygge hender 

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Trøstetrappa

Oh shit! Plan for stressa situasjoner

https://www.icdp.no/i-trygge-hender/
https://www.10smartetips.no/
https://www.10smartetips.no/trostetrappa
https://www.10smartetips.no/oh-shit
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/10-smarte-tips-til-alle-blivende-og-nybakte-foreldre


Psykisk og fysisk helse 

• Kroppen etter fødsel og i 
barseltid

• Arvelige sykdommer

• Barseltårer

• EPDS Helsenorge.no: Fødselsdepresjon

https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/fodselsdepresjon/


Familiesituasjon og nettverk

• Parforhold

• Tilknytning til kommunen

• Barselgrupper 

Foreldrehverdag.no: Parforhold 
nybakte foreldre

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Samliv_og_familie/A_bli_foreldre_setter_parforholdet_pa_prove/


Røyking, alkohol og annen rusbruk

• Alkohol og andre rusmidler

• Atferdsendring hos foreldre

Avogtil.no: Alkohol foran barna? dette 
bør du tenke på?

https://avogtil.no/tips-og-rad/alkohol-foran-barna-dette-bor-du-huske-pa/


Barnevaksinasjonsprogrammet
Folkehelseinstituttet: Når får barnet ditt 
tilbud om de ulike vaksinene

Folkehelseinstituttet: Hvorfor er det viktig å 
vaksinere?

Folkehelseinstituttet: Før og etter 
vaksinasjon

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/hvorfor-vaksinere-/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/for-og-etter-vaksinasjon/


Informasjon om barnets helsejournal
• Helsepersonell er pliktig å 

dokumentere i journal

• Innsynsrett

• Overføring ved flytting og 
skolestart

Helsedirektoratet: Link til lovverket

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/dokumentasjonsplikt#paragraf-39-plikt-til-a-fore-journal

