Trondheim kommune

Saksframlegg
FORVALTNINGSREVISJON - HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I
HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL
Arkivsaksnr.: 11/25801
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og
stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
2. Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og fulgt
opp.
3. Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
herunder også mottaksskolene.
4. Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og helseopplysning
blir gjennomført i stor nok grad.
5. Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
6. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
7. For øvrig tas rapporten til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonsrapporten er en bestilling fra Kontrollkomiteen i møte 10.1.2011 om
å undersøke det forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen bydel.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet
rettet mot gravide, barn og unge i alderen 0-20 år ved å forebygge sykdom og skade og fremme god fysisk og
psykisk helse. Godt helsefremmende og forebyggende arbeid er bedre enn å måtte sette inn ressurser et på et
senere tidspunkt. I det forebyggende arbeidet er det viktig å iverksette tiltak rettet mot både hele befolkningen
og det enkelte individ.
Fakta
Prosjektet har følgende problemstillinger:
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1) I hvilken grad har helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen en tilfredsstillende organisering for
å utføre forebyggende arbeid?
2) I hvilken grad arbeider helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen forebyggende?
3) I hvilken grad arbeider helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen tverrfaglig?
For å svare på prosjektets problemstillinger har revisjonen gjennomført intervjuer og gjennomgang av
dokumenter og statistikk.
Revisjonen presenterer i rapporten følgende konklusjoner:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Midtbyen tiltak mangler tydelige retningslinjer og funksjonsbeskrivelse for fagkoordinatorene.
Skolelegens funksjon og arbeidsoppgaver er ikke godt nok kjent i Barne- og familietjenesten og
skolene. Tiltaksenheten, enhet for legetjenester og de enkelte skolene kan samarbeide bedre om
bruken av skolelegene.
Det er retningslinjer for å melde avvik, men det mangler nærmere beskrivelse for i hvilke situasjoner
avvik skal meldes. Helsesøstrene i Midtbyen melder ikke avvik i tilstrekkelig grad.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen opplever ressursknapphet og at
primærforebyggende oppgaver er nedprioritert.
Grunnbemanningen i form av helsesøster og lege er lavere enn landsgjennomsnittet og ASSSgjennomsnittet.
Trondheim kommune har høyere samlet antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten enn
ASSS-gjennomsnittet, men lavere enn landsgjennomsnittet.
Midtbyen bydel og resten av Trondheim kommune har ansatt psykologer og personell med annen
relevant kompetanse.
Skolehelsetjenesten ved flere skoler oppfyller ikke veilederens anbefalinger om tilgjengelighet for
brukerne.
Individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og helseopplysning blir ikke gjennomført i stor nok
grad.
Skolelegen deltar ikke under skolestartundersøkelsen.
Helsestasjonene i Midtbyen har ikke kapasitet til å dra på hjemmebesøk til alle nyfødte.
Skolehelsesøstrene ved mottaksskolene opplever at tjenestene som ytes ikke er tilstrekkelige i forhold
til brukernes behov.
Barnehagene og helsestasjonene har ikke tilstrekkelige møtearenaer.

Konklusjon
Med utgangspunkt i de forhold som er omtalt i revisjonsrapporten og i punktene over legges saken frem til
drøfting og vedtak.

Kontrollkomiteens sekretariat, 26.05.2011

Kari Aarnes
Sekretariatsleder
Vedlegg:
Rapport 03/2011-F Forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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