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INTRODUKSJON
Velkommen til emnet «Helsesykepleier som samfunnsaktør»
Helsesykepleiere utgjør hovedtyngden av bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
og yter tjenester til 1⁄5 av Norges befolkning. Pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenesten
avhenger dermed i stor grad av at fagkompetansen hos helsesykepleiere blir opprettholdt og
videreutviklet.
Hensikten med emnet er å utvikle helsesykepleiere til å være tydelige samfunnsaktører på et
kunnskapsbasert grunnlag. Emnet gir en innføring i politiske og administrative systemer.
Studenten skal beherske kommunal saksgang og prosesser og kunne beskrive saksgangen på
fylkesnivå – og på statlig nivå. Studenten skal ha inngående kjennskap til kvalitet og
internkontroll og bl.a. beherske planarbeid og avviksmeldinger. Temaene kommunikasjon og
påvirkning knyttes opp til hvordan helsesykepleier kan arbeide opp mot både politikere og
administrasjon, elev- og foreldregrupper samt samarbeidspartnere. Studenten skal kjenne til
og kunne anvende relevant lov og rammeverk for tjenesten.
Emnet vil i utgangspunktet avvikles med tilstedeværelse på skolen, men ved fortsatt
restriksjoner på grunn av pandemien gjøres emnet digitalt med forelesninger og
gruppearbeid på zoom eller tilsvarende plattformer.
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OPPBYGGING
•

Politiske og administrative systemer – her er målet at du skal kjenne til og beherske
kommunal saksgang og politiske prosesser. Du skal også kunne beskrive saksgangen på
fylkesnivå – og eventuelt på statlig nivå.

•

Kvalitet og internkontroll – ressurssituasjonen som er beskrevet i Borg kommune vil gjøre
det nødvendig å belyse dette; utarbeide/revidere planverk, vurdere melding av avvik osv.

•

Kommunikasjon og påvirkning – helsesykepleier må jobbe opp mot både politikere
og administrasjon, elev- og foreldregrupper samt samarbeidspartnere. Bruk av
media vil være aktuelt.

•

Lov og rammeverk – spesielt viktig er kunnskap om folkehelseloven, helse- og
omsorgstjenesteloven, forskrifter og veiledere/faglige retningslinjer/nasjonale planer
(eks, knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse) osv.

LÆRINGSUTBYTTER
KUNNSKAPER
Studenten
• har inngående kunnskap om oppbygging og funksjon av aktuelle administrative og politiske
systemer, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå
• har inngående kunnskap om regelverket som regulerer plikten til internkontroll,
avvikshåndtering og kvalitetsforbedring
• har inngående kunnskap om ulike kommunikasjons- og påvirkningskanaler på lokalt, regionalt
og nasjonalt nivå
• har inngående kunnskap om aktuelt lov- og regelverk

FERDIGHETER
Studenten
• kan argumentere på et kunnskapsbasert grunnlag for satsing på tjenester til barn og unge i
budsjettprosesser og andre administrative og politiske beslutningsnivåer
• kan vurdere og beherske bruk av tjenestevei, kommunikasjonslinjer og påvirkningsmuligheter i
egen kommune til beste for barn -og unges helse og oppvekstkår
• kan anvende relevante verktøy for kvalitets- og internkontroll og identifisere avvik i egen
virksomhet
• kan beherske systemer for saksgang/saksbehandling i egen kommune
• kan benytte tilsynsrapporter i forbedringsarbeid
• kan anvende ulike kommunikasjonskanaler, systemer og prosesser som legger
føringer/premisser for oppvekstmiljø og tjenestekvalitet
• kan anvende aktuelt lovverk til å videreutvikle tjenesten
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GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• kan ta initiativ til utvikling av forebyggende helsetjenester og gode oppvekstsvilkår for barn og
unge, lokalt og nasjonalt
• kan løfte faglige og ressursmessige utfordringer i tjenesten opp på riktig leder- og
beslutningsnivå
• kan ta ansvar for at tjenesten drives i tråd med faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis
• erkjenner plikten til å etterleve nasjonale myndigheters lovverk og retningslinjer

PEDAGOGISKE METODER
Læringsaktivitetene vil veksle mellom forelesninger, selvstudium, studentfremlegg og
gruppearbeid.

AVSLUTTENDE VURDERING
Vurderingsform:
Vurderingsuttrykk:
Pensum:

Individuell hjemmeeksamen
Bestått / Ikke bestått
Ca 800 sider. Publiseres på elektronisk læringsplattform

EVALUERING
Evalueringsskjema blir sendt rundt på kursets siste dag.
Dine tilbakemeldinger er viktige for oss – det er viktig at alle benytter anledningen til å
være med på utviklingen av dette fagområdet.
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FORBEREDENDE HJEMMEOPPGAVE
Ta for deg handlingsplanen/virksomhetsplanen for helsestasjons- og/eller
skolehelsetjenesten i egen kommune/bydel og besvar spørsmålene under:
Hvem utformer planen?
Hvor tilgjengelig er planen?
Hvordan blir de ansatte gjort kjent med planen?
Hva er satsningsområdene og i hvilken grad samsvarer disse med helseprofilen og Ungdata
for din kommune/bydel?
Gjør rede for i hvilken grad det er samsvar mellom ressurser og
handlingsplan/virksomhetsplan?
Beskriv hvordan handlingsplanen/virksomhetsplanen brukes aktivt?
Omfang: ca 2 A4 sider
I tillegg ønsker vi noen konkrete punkter på hvordan handlingsplanen/virksomhetsplanen og
tjenesten generelt ble påvirket av covid-19 pandemien i din kommune?

Oppgaven sendes på mail til: hilde.egge@vid.no og Live.Nordhagen@vid.no innen
19.11.21.

NB!
Litteraturlistens innhold bør være gjennomgått før emnets oppstart.

ARBEIDSKRAV
Emnet inneholder 15 oppgaver som skal jobbes med og besvares i grupper. Disse må godkjennes i
tillegg til bestått eksamen for at emnet som helhet skal vurderes til bestått. Oppgavene legges fram
muntlig på kursets siste dag.
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TIMEPLAN
Mandag 29. november
09.15 -10.00

Velkommen! Informasjon om emnet ved emneansvarlige;
høyskolelektor og stipendiat Live Nordhagen og førstelektor
Hilde Egge. Innføring i høyskolens læringsplattform (Canvas).

10.15-12.00

Politiske og administrative systemer v/helsesykepleier
og fagleder i Melhus kommune Jorunn Lervik

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15-16.00

Forts. pol. og adm. Systemer

Tirsdag 30. november
09.15 -12.00

Informasjon om gruppeoppgavene v/førstelektor
Hilde Egge
Arbeid med gruppeoppgaver til politiske og
administrative systemer

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -14.00

Gjennomgang av forberedende hjemmeoppgave

14.15-15.00

Informasjon om biblioteket v/ bibliotekar
Liv Beathe Bråthen.

Onsdag 01. desember
09.15 -10.00

1. refleksjonsoppgave individuelt og i gruppe

10.15-12.00

Hva innebærer det å være en samfunnsaktør? Et
filosofisk perspektiv ved statsviter Andreas H. Hvidsten

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -16.00

Kvalitet og internkontroll v/jurist Morten Slettmyr

Torsdag 02. desember
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09.15 -12.00

Gruppeoppgaver til kvalitet og internkontroll

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15-16.00

Folkehelsearbeid – på tvers av sektorer v/avd. direktør
i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen.

Fredag 03. desember
09.15 -12.00

Lover og rammeverk v/jurist Morten Slettmyr

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -16.00

Gruppeoppgaver om lover og rammeverk

Mandag 06. desember
09.15-10.00

Introduksjon til PHIW. Hvordan bruke PHIW i rollen
som samfunnsaktør? v/helsesykepleier og
professor Kari Glavin

10.15-11.00

Gruppearbeid. Forberede presentasjon av artikkel

11.15 -12.00

Presentasjon av artikler

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -15.00

Hvordan kan PHIW anvendes opp mot
handlingsplaner/virksomhetsplaner?
Gruppearbeid

15.15-16.00

PHIW knyttet opp mot handlingsplaner i plenum
v/Kari, Live og Hilde

Tirsdag 07. desember
09.00 -12.00

Kommunikasjon og påvirkning v/
kommunikasjonssjef Vidar Brundtland Steder

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -16.00

Gruppeoppgaver om kommunikasjon og
påvirkning

Onsdag 08. desember
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09.15 -11.00

Å bli intervjuet, - praktisk øvelse på håndtering
av media v/kommunikasjonssjef
Vidar Brundtland Steder

11.15-12.00

Refleksjonsnotat 2 individuelt og i plenum

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -15.00

Bruk av sosiale medier i rollen som helsesykepleier
og samfunnsaktør v/helsesykepleier Ingrid
Bjønnes. Utfordringer og muligheter

15.15-16.00

Jobbe med gruppeoppgavene.

Torsdag 09. desember
09.15 -12.00

Cafè-dialog. Etiske aspekter ved samfunnsaktørrollen

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -16.00

Gruppearbeid, forberedelse av framlegg

Fredag 10. desember
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09.15 -12.00

Presentasjon av gruppearbeidet

12.00 -13.15

LUNSJ

13.15 -14.00

Evaluering.
Informasjon og spørsmål om hjemmeeksamen

BORG KOMMUNE
HELSESYKEPLEIER SOM SAMFUNNSAKTØR I
BORG KOMMUNE
PERSONENE VI TREFFER
Lene: Ledende helsesykepleier
Felicia: Helsesykepleier på helsestasjonen
Kari: Leder på helsestasjon for ungdom

Rigmor: Rådmann

Sigrid: Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Ole: Ordfører

Anna: Skolepsykolog

Harriet: Helse og sosial sjef

OM BORG KOMMUNE
Borg kommune har vel 40.000 innbyggere, og er i sterk vekst. Tradisjonelt har
kommunen hatt mange industriarbeidsplasser, men har de siste årene satset
på etablering av teknologi- og kompetansebedrifter. Kommunen har to
videregående skoler og en høyskole. De siste årene har kommunen bosatt en
stor andel flyktninger, primært fra Etiopia, Somalia og Irak. Blant disse er det
mange familiegjenforeninger.

NYTT BOOMRÅDE
Det skal nå etableres et nytt boligfelt like ved et allerede etablert boområde
(etablert på sent nittitall). Det er ca. 5 km til bysentrum. Området ligger
nær sjøen og har tilstøtende friluftsområder.
Her skal det primært bygges eneboliger, men også to- og firemannsboliger,
hvorav noen skal disponeres av kommunen. Fra før finnes nærbutikk, kiosk og
idrettshall/idrettsanlegg. Nå skal det bygges ny barnehage, ny barneskole, ny
ungdomsskole og utvikles nye lekeområder. Ny skolevei skal også anlegges, der
vei fra gammelt og nytt boområde kobles sammen. Den nye veien må krysse en
sterkt trafikkert hovedvei.
I forbindelse med bygging av barnehage og skoler er det et ønske fra
kommunepolitikerne om å vektlegge et godt pedagogisk miljø. Så langt i
planprosessen har det vært lite søkelys på og debatt rundt barn og unges
totale oppvekstmiljø, på folkehelse og elevenes fysiske og psykososiale
lærings- og arbeidsmiljø.
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HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN
HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN TILBYR:
• HELSESTASJON FOR BARN
• SKOLEHELSETJENESTE
• HELSESTASJON FOR UNGDOM
Det er ca. 400 fødsler pr. år. Tjenesten er en del av enheten Barn og familie, som
ledes av en barnevernspedagog, med egne fagledere for helsesykepleier-, jordmorog fysioterapitjenesten samt for barnevernet. Kommuneoverlegen er samlokalisert
med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

KOMMUNEN HAR:
•
•
•
•
•

12 HELSESYKEPLEIERSTILLINGER (100 %)
1,5 JORDMORSTILLING
5 LEGER PÅ AVTALE 7,5 TIME PR. UKE
FYSIOTERAPEUT I 50 % STILLING SPESIELT VIET FOREBYGGING/BARN OG UNGE
SKOLESPSYKOLOG I 50 % STILLING

De siste årene har man måttet kutte i en rekke av de lovpålagte og anbefalte oppgavene som
forskrift og Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i
helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom angir, samtidig som kommunen
har satset sterkt på kartlegging og tiltak gjennom tilskudd til «Styrking og utvikling av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten» fra Helsedirektoratet;
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-ogskolehelsetjenesten#tildeling-av-tilskudd-for-2017
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POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER
INNHOLD
Dette temaet gir helsesykepleiere kompetanse til å tale barn, unge og familiers sak ved bruk
av politiske og administrative systemer.
Studenten gis innføring i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvem avgjør hva hvor, og hvilke konsekvenser har det for helsesykepleier
som samfunnsaktør
Politiske organer og systemer på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå
Forvaltningsorganer/fagmyndighetsorganer på statlig og fylkeskommunalt nivå
Kommunal administrativ organisering
Ulik administrativ oppbygging fra kommune til kommune
Administrasjonssjef/rådmann – rolle og oppgaver
Økonomiansvarlig – rolle og oppgaver
Saksgang, budsjettprosesser
Hvordan finne fram og være premissleverandør i egen organisasjon
Budsjett- og beslutningsprosesser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå

GRUPPEOPPGAVER TIL POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER
Gruppeoppgave 1
Det skal etableres et nytt boligområde i Borg.
Hvordan kan Lene og kollegene gå frem for å fremme folkehelseperspektivet i planleggingen av
boområdet?
Gruppeoppgave 2
De siste årene har Borg kommune kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Hvordan kan Lene,
Felicia, Kari og Sigrid gå frem for å belyse dette overfor ledelsen i kommunen og politikerne.
Gruppeoppgave 3
Kari er dypt bekymret over utviklingen innen deler av ungdomsgruppa i Borg, der det bla. er
mye usikker sex og stort alkoholforbruk. Hun er usikker på hvordan hun skal gå frem. Hvilke
handlingsalternativer har hun?
Gruppeoppgave 4
En stor andel flyktninger er bosatt i kommunen. Mange bor dårlig og barna er i liten grad
integrert i nærmiljøet. Felicia og Kari vil bidra til å snu situasjonen i en positiv retning. Hva
kan de gjøre i forhold til administrasjon og politikere i kommunen?
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REFLEKSJONSNOTAT 1
• Hvilke tanker gjør du deg om din
rolle som samfunnsaktør?
• Noter ned noen refleksjoner om
muligheter og utfordringer i forhold
til denne rollen
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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KVALITET OG INTERNKONTROLL
INNHOLD
Dette temaet gir helsesykepleiere kompetanse til å arbeide for best mulig tilbud til barn,
unge og familier ved bruk av systemer for kvalitet og internkontroll.
Studenten gis innføring i:
•
•
•
•
•

•

Faglig forsvarlig/god praksis – hva er det?
Lov- og regelverk som regulerer kvalitets- og internkontroll (Lov om statlig tilsyn,
internkontrollforskriften m.m.)
Systemer/rutiner for intern- og kvalitetskontroll og avvikshåndtering i egen virksomhet
Statlig tilsyn med tjenesten – hva er en systemrevisjon og hva kan den brukes til?
Innhenting og bruk av (lokal) statistikk og årsrapporter om helsetilstand og
samfunnsforhold – kommunisere hvordan ressurs- og risikofaktorer påvirker barn og
unges helse og oppvekst – være premissleverandør
Ytringsfrihet/lojalitet

GRUPPEARBEID TIL KVALITET OG INTERNKONTROLL

Gruppeoppgave 5
Lene og Harriet ønsker å etablere et godt system for dokumentasjon og avvikshåndtering.
Hvilke faktorer er viktige i et slikt system?
Gruppeoppgave 6
De siste årene har Borg kommune kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Hvordan bør Lene
gå frem for å dokumentere dette og evt. koble inn helsetilsynet?
Gruppeoppgave 7
Lene har blitt utfordret av Harriet om å fremskaffe dokumentasjon over barn og unges
helsetilstand i Borg. Hvilke hjelpemidler kan hun benytte seg av, og hvilke faktorer er viktig å
belyse?
Gruppeoppgave 8
Sigrid er bedt om å bistå skolene med retningslinjer for legemiddelhåndtering. Gi eksempler
på hvordan hun kan gjøre dette.
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LOV OG RAMMEVERK
INNHOLD
Dette temaet gir helsesykepleiere kompetanse til å arbeide for best mulig ivaretagelse av
barn, unge og familier ved bruk av lov og rammeverk.
Studenten gis innføring i:
Dokumenthierarkiet
• Utredninger (NOU’er)
• Stortingsmeldinger, proposisjoner
• Nasjonale planer
Rettskildene
• Helselovgivning, inkl. forskrifter (myndighetskravene)
o Helsepersonell loven
o Pasientrettighetsloven
o Helse- og omsorgsloven
o Folkehelseloven
o Plan og bygningsloven
o Sentrale forskrifter og rundskriv
• Faglige retningslinjer, Veiledere og faglige anbefalinger – juridisk relevans
• Fagpolitikk knyttet til rollen som samfunnsaktør
• Samfunns- og helsepolitisk status og utvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt

GRUPPEARBEID TIL LOV OG RAMMEVERK
Gruppeoppgave 9 (Innspill på kommunestyremøte)
Det nye boområdet krever en ny vei, som må krysse en sterkt trafikkert hovedvei. Mange
foreldre vil derfor velge å kjøre barna til skolen. Hvilke lover og helsepolitiske føringer kan Sigrid
vise til i sin argumentasjon overfor politikerne?
Gruppeoppgave 10 (Saksframlegg)
De siste årene har Borg kommune kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Hvilke lovverk og
nasjonale styringsdokumenter kan man benytte seg av når man skal argumentere mot en
slik utvikling? Lag en sak til bystyret med faglige argumenter og henvisning til aktuelt lovog rammeverk.
Gruppeoppgave 11 (Faglig forsvarlighet)
Rigmor har ansatt en barnevernspedagog som leder av Barn og familie. Vedkommende har
gjentatte ganger overprøvd faglige vurderinger gjort av Lene. Hvordan kan dette håndteres best
mulig?
Gruppeoppgave 12 (Kort utkast til prosjektsøknad)
Flere ungdommer fra Somalia har fortalt Kari og Sigrid om redsel for å bli tvangsgiftet. Utform
en søknad til Helsedirektoratet om prosjektmidler til å jobbe forebyggende med denne
problemstillingen. Begrunn søknaden med lovverk, retningslinjer og lokale forhold.
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KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING
INNHOLD
Dette temaet gir helsesykepleiere kompetanse til å tale barn, unge og familiers sak ved bruk
av ulike kommunikasjons -og påvirkningskanaler på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Studenten gis innføring i:
•
•
•
•
•

Ulike målgrupper; barn og unge, foreldre, samarbeidspartnere, beslutningstakere
Ulike arenaer; media, foreldremøter, personalmøter, skole, bystyre/kommunestyre etc.
Hvilket budskap
Språk
Når og hvordan

GRUPPEARBEID TIL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING
Forberedelse til intervju
Gruppeoppgave 13
Det nye boområdet krever en ny vei, som må krysse en sterkt trafikkert hovedvei. Mange
foreldre vil derfor velge å kjøre barna til skolen. NRK distrikt vil gjerne lage en reportasje om
den planlagte skoleveien, og Sigrid er blitt spurt om å stille til intervju.
Tenk dere at dere er Sigrid og forbered dere med en argumentasjonsrekke til intervjuøvelsen.
Hvilket budskap vil dere formidle? Og til hvem?
Gruppeoppgave 14
De siste årene har Borg kommune kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Hvordan kan dere
som Lene, Felicia, Kari og Sigrid bruke media for å belyse dette? Hvem skal være
målgruppen og hva skal være hensikten? Hvilke muligheter og begrensninger setter lov -og
regelverk for hva dere kan uttale dere om? Forbered dere på et intervju!
Gruppeoppgave 15
Hvordan vil dere gjennom et intervju i lokalavisen påpeke utfordringene knyttet til
det nye boområdet, sett fra et folkehelseperspektiv? Hvem skal være målgruppen,
og hva skal være budskapet? Forbered dere på et intervju!
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REFLEKSJONSNOTAT 2
• Min erfaring som kommunikatør
• Hvilke ulike arenaer kan du anvende for å
være kommunikator på vegne av barn og
unge i din kommune?
• Hvilke arenaer synes du det er viktigst å beherske?
• Hvordan vurderer du din egen gjennomslagskraft?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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