
 

NOTAT  

 Samlokalisering av helsestasjon for barn 0-5 år 

Nordby og Ås helsestasjon er en avdeling i enhet Forebyggende helsetjenester og gir 

svangerskapsomsorg og helsestasjonstilbud til barn i alderen 0-5 år. Nordby helsestasjon har lokaler 

ved Norbytun ungdomsskole. Ås helsestasjon leier lokaler i Rådhusplassen 29. Fordelingen av 

helsestasjonstilbudet på to lokasjoner skaper noen utfordringer knyttet til stabiliteten av drift og 

felles fagutvikling i tjenestetilbudet.  I dette notatet anbefales det at en samlokalisering av 

helsestasjonstilbudet til 0- 5 åringer lokaliseres på ett sted. Det tas ikke stilling til hvor avdelingen 

skal plasseres, men at dette vurderes i prosjektet som tar for seg arealeffektivitet i kommunens bygg. 

Helsestasjonene i Ås kommune har siden høsten 2022 vært samlokalisert som en følge av 

bemanningsutfordringer. Personalet ved helsestasjonene og ledelsen har gitt positive 

tilbakemeldinger på effektene av den midlertidige samlokaliseringen. Man har erfart at 

samlokaliseringen har bidratt til at tilbudet blir mindre sårbart for fravær og på den måten styrker et 

likeverdig tilbud til innbyggerne. Videre oppgir de ansatte at et større fagmiljø gir økt faglig trygghet 

og effektivitet. Innbyggerne har blitt forespurt om det er krevende å komme seg til helsestasjonen i 

den andre delen av bygda. Svært få har oppgitt dette som en utfordring. Om man bor sørøst i bygda 

som i Kroer, eller nord i bygda som i Fåresloråsen, vil et magert kollektivtilbud være en utfordring for 

de som ikke har egen bil. De familiene som i dag strever med å komme seg til helsestasjonen får 

tilbud om hjemmebesøk. Dette tilbudet vil videreføres også etter en eventuell samlokalisering.   

 
Forebyggende helsetjenester består av svangerskapsomsorg, helsestasjon (0-5 år), 
skolehelsetjenesten (6-16 år), helsestasjon for ungdom og studenter (13 – 25 år, er du student er det 
ingen øvre aldersgrense), fysioterapi- og ergoterapitjenester til barn og unge (0-20 år), samt 
reisevaksinasjon og smittevern til hele befolkningen.  
 

Forebyggende helsetjenester jobber etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift 
om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
med mål om å være et lavterskels helsetilbud til barn, unge og deres foreldre. Tjenesten treffer alle 
barn og unge gjennom sitt tjenestetilbud og har en sentral rolle når det gjelder å fange opp uro og 
bekymringer i barns hverdag, samt gi råd og veiledning til barn, unge og deres 
foreldre. Barnebefolkningen i Ås er i dag ca. 4 300. I tillegg gis det helsestasjonstilbud til elever ved Ås 
videregående skole, samt til studentene ved NMBU, noe som til sammen utgjør ca. 8200 
elever/studenter.  
  
  
Lokasjoner  
Forebyggende helsetjenester er fordelt på totalt 13 ulike lokasjoner i kommunen:  

 Svangerskapsomsorg og helsestasjon (0 – 5 år) er fordelt på Ås helsestasjon og Nordby 
helsestasjon. 2/3-deler av de ansatte har sin arbeidshverdag på Ås helsestasjon. De øvrige 
har sin arbeidshverdag i lokaler i Nordbytun ungdomsskole.  

 Skolehelsetjenesten er fordelt på alle skolene i kommunene, samt på Steinerskolen og Ås 
videregående skole.   

 Helsestasjonen for ungdom og studenthelsen har sitt tilholdssted på Ås helsestasjon, men 
har deler av sitt tilbud på campus (20-40%).  

 Fysioterapi - og ergoterapitilbudet til barn og unge gis på Moer sykehjem, på Ås helsestasjon 
og i barnets naturlige miljø som i hjemmet, i barnehagene og i skolene.  



 Reisevaksinasjon og smittevern skjer med utgangspunkt i Ås helsestasjon.  
 
Samlokaliseringen som beskrives i denne saken dreier seg om å slå sammen tilbudene som gis på ved 
helsestasjonen som holder til i lokalene til Nordbytun ungdomsskole og Ås helsestasjon. De andre 
tilbudene som gis av Forebyggende helsetjenester berøres ikke.  
 
Vurderingene som er gjort i dette notatet, bygger blant annet på erfaringer ansatte og ledelse gjorde 
i forbindelse med den midlertidige sammenslåingen av de to aktuelle tjenestestedene som ble gjort i 
forbindelse med håndtering av pandemien, samt erfaringer fra høsten 2022. Det er innhentet 
erfaringer fra innbyggere og ansatte, og tillitsvalgt har blitt invitert til å dele sine erfaringer og 
refleksjoner om muligheter og utfordringer ved en samlokalisering.   
 

   
Hva vil være fordelene med å samlokalisere svangerskaps- og helsestasjonstilbudet i Ås 
kommune?  
Svangerskapsomsorg og helsestasjonen utføres av henholdsvis jordmødre og helsesykepleiere. 
Konsultasjonene er i stor grad knyttet til lovverk og nasjonale føringer. Helsestasjonen er en tjeneste 
som møter alle barn i alderne 0 – 5 år og deres foreldre. Jordmor og helsesykepleier er sentrale i å 
fange opp og identifisere hvilke familier som kun trenger ordinært konsultasjonsløp, og hvilke som 
trenger mer veiledning og støtte og eventuelt henvisning videre til andre instanser. Dette innebærer 
at helsesykepleierne i det daglige gjør mange faglige vurderinger som har stor betydning for 
enkeltinnbyggere. For å kunne gi riktig hjelp og veiledning tidlig, er det en styrke å kunne støtte seg 
til et profesjonelt fagmiljø med bred kompetanse og erfaring.  
 

  
Forsøk med samlokalisering under pandemien og høsten 2022 

Som en følge av pandemien med omdisponering av ansatte til vaksinering, og høyt fravær, har man i 
en periode over 6 måneder hatt en felles helsestasjon 2 dager i uken med base i lokalene på Ås 
helsestasjon. Videre har man på grunn av bemanningsutfordringer samlokalisert helsestasjonen 
høsten 2022. Erfaringene viser følgende:  

 Innbyggerne har i liten grad kommet med negative tilbakemeldinger på denne løsningen. Da 
timeavtalene ble flyttet ble foreldrene forespurt om det ville bli krevende å komme til Ås. De 
aller fleste oppgav at de brukte bil til konsultasjonene ved Nordby helsestasjon og at dette 
ikke ville by på problemer.    

 Større forutsigbarhet i drift og kapasitet. Når alle ansatte var samlet på en helsestasjon klarte 
de i større grad å gjennomføre timeavtaler til tross for sykdom/fravær.  

 Økt fleksibilitet for valg av timeavtaler for innbyggerne, fordi flere jordmødre og 
helsesykepleiere var tilgjengelig.   

 Ansatte opplevde en økt trygghet i sine faglige vurderinger, fordi man samhandlet med og 
kunne drøfte uro med et økt antall kollegaer gjennom dagen.   

 Ansatte opplevde en økt nærhet til ledelsen.  

 Ledelsen erfarte økt oversikt og kontroll på drift og effektivitet, også når det gjelder å gi et 
likt helsestasjonstilbud til alle innbyggerne.  

  
Nordby helsestasjon er bemannet med to helsesykepleiere, en jordmor og en merkantil i 80 – 100 %-
stillinger. Ved sykdom er derfor driften særlig utsatt. I dag må helsestasjonen bemanne med 
merkantilressurser på to steder og doble driftskostnader. En samlokalisering vil redusere behovet for  
merkantile ressurser med inntil et årsverk. Disse ressursene kan gå til innsparing eller til å styrke den 
faglige ressursen. 
 

Dagens plassering av Nordby helsestasjon er ikke optimal. Avstanden til Vinterbro, Fålesloråsen og 
Solberg er for stor til at innbyggerne kommer gående til konsultasjonene. De fleste kommer med bil. 



Ås helsestasjon ligger sentralt i sentrum, men betjener mange innbyggere som bor helt mot grensen 
til Indre Østfold kommune i øst til tett på Drøbak i vest. En samlokalisering vil ikke ha en vesentlig 
betydning for majoriteten av brukerne når det gjelder avstand, fordi mange bruker bil til 
konsultasjonene.  
 

Nordbytun ungdomsskole har en økning i elevtall. Skolen vil ha behov for skolelokalene til egne 
aktiviteter og drift. Det er et økende behov for alternative opplegg og individuelle tilrettelegginger i 
opplæringen for å inkludere flere elever og møte kravene i ny læreplan. Lokaler som frigjøres vil bidra 
til bedre rammevilkår for tilpasset opplæring og varierte aktiviteter ved skolen.  
 

Frem mot 2040 vil innbyggertallet i Ås kommune øke. Store byggeprosjekter er allerede igangsatt, og 
flere er under planlegging. Befolkningsframskrivingene varsler en stor økning i antall barn og unge i 
kommunen. Dette medfører at Forebyggende helsetjenester på sikt vil trenge økte ressurser og areal 
for å levere tilstrekkelig gode tjenester. I den rådende økonomiske situasjonen kommunen står i, vil 
kravene til å levere tjenester med høy kvalitet så kostnadseffektivt som mulig, forsterkes. I denne 
sammenhengen vil en samlokalisering av helsestasjonene bidra til å utnytte ressurser på en effektiv 
måte, både med tanke på kvalitet og måloppnåelse.  
 

  
 Hva vil være ulempene ved å samlokalisere svangerskaps- og helsestasjonstilbudet i Ås?  

 I dag har innbyggerne som bor henholdsvis nord og sør i kommunen et tilbud om 
svangerskapsomsorg og helsestasjonstilbud i sitt nærmiljø.  Ved en samlokalisering vil 
innbyggerne få lengre reisevei.  

 Alle nyfødte barn skal ha hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier. Det vil være 
tidsbesparende å reise til brukere som bor nord i kommunen med utgangspunkt i Nordby 
helsestasjon, og det tilsvarende for de som tilhører Ås helsestasjon.   

 Det er kort avstand for ansatte i skolehelsetjenesten som jobber på Nordby barneskole og 
Nordbytun ungdomsskole til øvrige kollegaer som jobber på Nordby helsestasjon. Dette gjør 
at Nordby helsestasjon blir et naturlig samlingspunkt ved for eksempel avvikling av lunsj. Ås 
helsestasjon ligger for langt unna de øvrige skolene til at ansatte prioriterer å returnere til 
helsestasjonene for felles lunsj.    

  
 

Gjennom forsøk med samlokalisering har man som nevnt, gjort seg erfaringer om at samlokalisering 
gir økt faglig trygghet og kompetanse hos ansatte. Flere av de oppgavene som utføres av ansatte er 
nært knyttet opp til rollen som jordmor eller som helsesykepleier. Å kunne ha faglige drøftinger med 
kollegaer fra samme profesjonsgruppe og med andre profesjonsgrupper (lege, psykolog og 
fysioterapeut), medfører at ansatte blir tryggere i sin egen yrkesutøvelse og mer treffsikre i 
vurderinger av hvilke hjelpetiltak og støtte innbyggerne har behov for. Et større fagmiljø er mindre 
sårbart for turn-over og fravær, og vil bidra til et mer likeverdig og stabilt tjenestetilbud til alle 
innbyggerne. I en samlet tjeneste vil leder i større grad kunne bruke ressursene sine på å lede, og 
følge opp drift og omstillingsarbeid. 
 

   
Hovedutfordringene ved en samlokalisering er i all hovedsak knyttet til at kollektivtilbudet mellom 
nord og sør, øst og vest i Ås er mangelfullt. Gravide og familier med barn i alderen 0-5 år som følges 
opp på helsestasjonen, og som ikke disponerer egen bil, vil få utfordringer med å komme seg på 
timeavtaler. Erfaringen er at dette gjelder kun et lite antall. Mange av de som i dag bruker Nordby 
helsestasjon, benytter bil til konsultasjonene. Avstanden til Vinterbro, Fålesloråsen og Solberg er 
relativt stor. For mange av innbyggerne som bruker helsestasjonen vil det ikke være et alternativ å 
gå/sykle. Ås helsestasjon dekker også et stort geografisk område, hvor det kun er de som bor 



sentrumsnært som kommer gående med barnevogn til konsultasjonene. En samlokalisering av 
tjenesten vil derfor i liten grad bidra til mer bilkjøring enn det som er tilfelle i dag.  
 
 

  

Økonomiske konsekvenser:  
 Ved samlokalisering av helsestasjonen i Nordby og helsestasjonen i Ås vil dette gi en 

innsparing på en 100 % merkantilstilling, tilsvarende kr. 600 000,-  

 Generelle driftskostnader vil reduseres med ca kr 250 000,-  

 Større forutsetninger for å imøtekomme behovsvekst uten tilsvarende økning i tilførte 
ressurser.   

 


