
HELSESYKEPLEIERENES 
ERFARINGER I MØTE 
MED BARN OG UNGE 
UNDER PANDEMIEN



Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og et gratis 
lavterskeltilbud til alle elever i barneskolen, ungdomsskolen 
og videregående skole.

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal 
tjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn og unges 
psykiske og fysiske helse, og forebygge sykdom og skader.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tjenesten skal gjennom samarbeid med hjem, skole og annet hjelpeapparat identifisere og bidra til å løse helsemessige problemer med tiltak rettet mot både enkeltelever og skolemiljøet. Elever kan oppsøke skolehelsetjenesten med ...



Brukernavn
Presentasjonsnotater
En del steder et godt samarbeid med skolene, miljøterapeuter og barneverntjenesten. Hjertetelefoner. Tverrfaglige møter, møtte elever ute på tur, på telefon. Noen steder mange helsesykepleiere omdisponert til smitteoppsporing og feberpoliklinikker. Når skolene var på rødt og gult nivå begrenset hvor elevene fikk oppholde seg, låste dører. Ulik digital kompetanse, og ulike muligheter. Noe undervisning på Teams(seksualundervisning/psykisk helse-normalisering)Individuelle samtaler på join etterhvert, men vanskeligere med de yngste barna. Sosial kontroll. Ingen sikker kommunikasjonskanal mellom elever og skolehelsetjenesten. Venter fortsatt....De vi visste om- de vi klarte å gi et tilbud. Vi var bekymret for de vi ikke visste om og de vi nylig hadde opprettet kontakt med og som vi var usikre på hvordan nå hadde det...Vold, alkohol....ringerunder... 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommet rapporter og forskning som bekrefter våre antagelser om at de fleste ungdommer har opplevd negative konsekvenser av pandemien, men har klart seg godt. De som har hatt det vanskelig og har hatt psykiske helseplager før pandemien har fått det verre. Men de fleste av  undersøkelsene er  gjort i pandemiens første år. Høsten 2021 opplevde helsesykepleiere over hele landet en merkbar økning i henvendelser fra barn og ungdom selv, deres foreldre og lærere. Og dette har bare fortsatt....



Trine: Skolevegring og frafall

Ole: Tvangstanker 

Sumaya: Tristhet, nedstemthet og depresjon



Philip: Angst og panikkanfall

Thomas: Ensomhet og utenforskap

Maria: Problematisk forhold til mat (spiseforstyrrelse)



Mikkel: Adferdsvansker

Lisa: Skadelig nettbruk, nettmobbing og nettovergrep

Erik: Bekymringer, motløshet og manglende motivasjon



Brukernavn
Presentasjonsnotater
En del steder et godt samarbeid med skolene, miljøterapeuter og barneverntjenesten. Hjertetelefoner. Tverrfaglige møter, møtte elever ute på tur, på telefon. Noen steder mange helsesykepleiere omdisponert til smitteoppsporing og feberpoliklinikker. Når skolene var på rødt og gult nivå begrenset hvor elevene fikk oppholde seg, låste dører. Ulik digital kompetanse, og ulike muligheter. Noe undervisning på Teams(seksualundervisning/psykisk helse-normalisering)Individuelle samtaler på join etterhvert, men vanskeligere med de yngste barna. Sosial kontroll. Ingen sikker kommunikasjonskanal mellom elever og skolehelsetjenesten. Venter fortsatt....De vi visste om- de vi klarte å gi et tilbud. Vi var bekymret for de vi ikke visste om og de vi nylig hadde opprettet kontakt med og som vi var usikre på hvordan nå hadde det...Vold, alkohol....ringerunder... 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8

