
 Helsestasjonstilbudet: 
 

0-2 uker                             

 

Barselbesøk     - jordmor   

Hjemmebesøk - helsesykepleier 

4 uker 

Nettverksgruppe  

Helsesykepleier 

Jordmor 

6 uker 

Individuell 

Helsesykepleier 

Lege 

Vaksine 

EPDS 

3 mnd.     

Individuell 

Helsesykepleier 

Vaksine 

4 mnd.    

Gruppe 

Helsesykepleier  

Fysioterapeut 

5 mnd.    

Individuell 

Helsesykepleier 

Vaksine 

6 mnd.  

Individuell  

Helsesykepleier 

Lege 

7-8 mnd.                

Individuell 

Helsesykepleier 

 

10 mnd.  

Individuell 

Helsesykepleier 

 

12 mnd.         

Individuell  

Helsesykepleier 

Lege 

Vaksine 

15 mnd.    

Individuell 

Helsesykepleier 

Vaksine 

2 år  

Individuell 

Helsesykepleier 

Lege 

4 år        

Individuell 

Helsesykepleier 

Hørselstest 

Synstest 

Skolestartundersøkelsen 
er i 1. klasse 

 

 

   
 
 

 

Velkommen til oss! 

 
Vi som jobber på helsestasjonen er helsesykepleiere, jordmødre, 

leger, fysioterapeuter og konsulenter. 

Helsestasjonen har fokus på forebyggende og helsefremmende 

arbeid fra graviditet til skolestart. 

 

Praktisk informasjon 

 
 

 Hver helsestasjon har veietid for barn 0 – 6 mnd en gang i 
uken. Du kan veie barnet, og få råd og veiledning. Det er 
jordmor og helsesykepleier tilstede i veietiden. 

 

 Har dere spørsmål til helsesykepleier eller jordmor utenom 
konsultasjonene, ta kontakt på telefon.  

 

 Helsestasjonen behandler ikke sykdom. Dette må skje hos 
egen lege. Vi er imidlertid tilgjengelig for råd og veiledning 
pr. telefon ved barns sykdom. 

 

 Er barnet blitt sykt eller du ønsker å avbestille timen, er det 
viktig at du ringer og gir beskjed. Da vil dere få ny time.  

 

 Kom gjerne i god tid. På noen helsestasjoner må barnet veies og 
måles før dere går inn til lege og helsesykepleier. 

 
 
 



Foreldrekompasset: 

 
Foreldrekompasset er et foreldrestøtteprogram dere vil møte 
på helsestasjonen, og det gjenkjennes særlig i 
gruppetilbudene. Der deler de ansatte aktuell kunnskap, og 
åpner for samtale og refleksjon foreldrene i mellom. 
 
Helsestasjonen ønsker å bidra til at foreldre kjenner seg 

trygge og tydelige i foreldrerollen, og på den måten være 

støttende for barnets ulike behov.  
 
Som foreldre i Fredrikstad kommune vil dere møte disse 
begrepene gjennom hele barnets oppvekst 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samarbeidspartnere:  
 

 Vi som jobber på helsestasjonen kan også bistå med å formidle 
kontakt med blant annet barnelege, habiliteringstjenesten,  
barne- og ungdomspsykiatri, barnehage, skole, PP-tjenesten,  
NAV og barneverntjenesten. 

 

 Vi kan også formidle kontakt med Fredrikstadhjelpa 0-16 år.  
Dette er et lavterskeltilbud der familier kan ta direkte kontakt.  
De jobber med barn, unge og familier med ulike utfordringer  
og vansker. Spør oss eller ta kontakt på telefon 48864107. 

 
Vi har en facebookside hvor vi deler nyheter og informasjon,  
lik gjerne siden vår: Velkommen til helsestasjonene i Fredrikstad 
Helsestasjoner og skolehelsetjenesten i Fredrikstad   
 
I tillegg har vi samlet informasjon om helsestasjonsprogrammet, 
samt nyttige lenker på Fredrikstad kommune sine hjemmesider: 
Helsestasjon for gravide og barn 0-5 - Fredrikstad kommune 

 
 

 
   

Velkommen til helsestasjonene 
i Fredrikstad 

 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barn--og-familietjenester/helsevern/helsestasjon/

