
Helse og forebyggende virksomhet 

• Virksomhet for Helse og forebyggende tjenester ligger organisert direkte 

under Rådmann. Frisklivssentralen, Barnevern, Flyktningtjenesten, 

Helsestasjon,- herunder Svangerskapsomsorg, Helsestasjon 0-5 år, 

Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for Ungdom, Familieteam, Fysioterapi for 

barn og unge, Migrasjonshelsesøster, smittevern og reisevaksinasjon er 

organisert i virksomheten.  

• Tidlig innsats er et hovedmål i virksomheten. Virksomheten skal bidra 

aktivt til at samarbeid på tvers innenfor kommunen styrkes, og at 

samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere utenfor kommunen fungerer 

godt.  





Barnevernstjenesten 
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett 
tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. 

• …..med fokus på forebygging og tidlig innsats. 

• … med en lav terskel for å ta inn saker til undersøkelse. 

• … med et fokus på kvalitet i vårt arbeid. 

• … med fokus på barn og unges medvirkning i egen sak. 

• … med fokus på et godt ettervernarbeid. 

• … som bidrar bredt inn i kommunens tverrfaglige, forebyggende       

   arbeid for risikoutsatte barn og unge. 

• … som gir ansatte i Gjerdrum en forståelse av sitt ansvar for å  

   melde fra dersom de har en bekymring for et barn. 

• … som gir samarbeidspartnere og andre en bedre forståelse av  

    hvordan barnevernet jobber – vi ønsker et mer åpent barnevern. 

 
 





FRISKLIVSENTRALEN 
  

• Frisklivsentralen gir hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt, og bistår i å endre 

    levevaner, forebygge helseplager eller leve bedre med sykdom. 

• Det tilbys individuell veiledning, motivasjonssamtale og ulike kurs som fremmer mestring og 

    aktivitet. 

• Målet er å skape varige endringer, hvor personer gjennom perioden med oppfølging, finner 

    motivasjon for lokale aktiviteter som de kan fortsette med etter at de er ferdige med oppfølging i 

    frisklivssentralen.  

• Frisklivssentralen har et godt samarbeid med private og frivillige aktører, for å 

    gjøre overgangen til lokale aktivitetstilbud til en god opplevelse. 

• Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor du ser på 

    muligheter og mål for perioden. Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir 

    mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. 

• Frisklivssentralen har tilbud i aldersgruppen 0-100 år, og samarbeider med andre tjenester i 
kommunen. 

• Frisklivssentralen har 1,3 årsverk, når mange innbyggere og har driftet mange prosjekter  

    – utvikles i tråd med helsedirektoratets anbefalinger. 





Flyktningtjeneste 

• Flyktningtjenesten har ansvar for oppfølging av kommunens bosatte flyktninger , herunder 

oppfølging av introduksjonsprogrammet, bistand knyttet til bosetting og etablering i kommunen. 

Tjenesten yter bistand knyttet til økonomi, bolig, utdanning, jobb, og helse. 

• Tjenesten er et  bindeledd mellom flyktninger og de ulike kommunale instansene, lokalt næringsliv 

og frivillighet 

• Som en følge av endring i politikk fra sentralt hols, har kommunen ikke vært anmodet om å bosette 

flyktninger i 2018 og 2019. Det er planlagt en nedskalering av tjenesten. 

• Tjenesten samarbeider med tjenester på tvers, blant annet frisklivssentralen  og 

migrasjonshelsesykepleier – for å bidra til likeverdige helsetjenester.  





Helsestasjonstjenesten 

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten er sentrale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte. Gjerdrum helsestasjon er et tilbud til alle 
barn og unge fra 0-24 år, gravide og foresatte i kommunen. 

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten tilbyr tjenester innenfor følgende virksomhetsområder: 
Svangerskapsomsorg , Helsestasjon for barn 0-5 år,  Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, 
Familieteam, Fysioterapi for barn og unge, Migrasjonshelsesøster 

• Tjenesten jobber mye med prosjekt og utviklingsarbeid, og har et fokus på tidlig innsats særlig mot 
gravide og nybakte foreldre. Det lages en kurspakke for svangerskapsomsorgen , og det 
gjennomføres foreldreveiledningskurs. 

• Prosjekt «Barn som pårørende» er implementert i kommunen. 

• Familieteam og forebyggende barnevern jobber med en modell for «En barndom uten vold og 
overgrep» og jobber ut mot barn og unge, for å gi kunnskap om hva som er lov, hva som ikke er lov 
– og et ansikt på hvem barn kan kontakte og snakke med om vanskelige tema. 

 


