BÆRUM KOMMUNE
HELSETJ. BARN/UNGE ADMINISTR

Orientering til Ungdomsrådet 6.mai 2019, fra Helsetjenester barn og unge
vedrørende Helsestasjon for gutter og gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse


Tilbudet Helsestasjon for gutter når det gjelder:
o Antall brukere.
o Når startet tilbudet?
o Hvordan opplyses det om tilbudet?
o Hvordan rekrutteres det ansatte til helsestasjon for gutter?



Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Antall brukere:
Hittil i 2019 (fra 1.januar til 8.april) har helsestasjon for gutter hatt 22 ungdommer til
konsultasjoner (hos lege og helsesykepleier) og 34 ungdommer på selvtesting.
Når startet tilbudet?
Første åpningsdag var torsdag 6.september 2018. Tilbudet har vært åpent alle torsdager siden,
med unntak i julen og høst- og vinterferien.
Hvordan opplyses det om tilbudet?
 Alle elevrådene på de videregående skolene vi har fått kontakt med har fått besøk av
helsesykepleier fra Helsestasjon for gutter som har informert om tilbudet.
 Plakater er hengt opp på alle videregående skoler og ungdomsskoler.
 Helsesykepleier har vært på ungdomsklubber og skoler og informert om tilbudet.
 Botiltakene for enslige mindreårige har fått informasjon.
 Det gis grundig informasjon om tilbudet til alle elever på 9.trinn når de er på besøk på
Helsestasjon for ungdom.
 Det informeres jevnlig på sosiale medier.
 Hjemmesidene til Bærum kommune er oppdatert med informasjon om tilbudet.
Helsesykepleier som jobber ved helsestasjon for gutter har spurt noen av dem som har
benyttet seg av tilbudet om hvor de har funnet informasjon og tilbakemeldingen har vært:
 de fleste googler og finner informasjonen på kommunens nettside
 noen har fått informasjon om tilbudet via elevrådet
Hvordan rekrutteres det ansatte til helsestasjon for gutter?
Pr. nå er det ansatt en mannlig lege og en kvinnelig helsesykepleier.
Det er generelt svært vanskelig å rekruttere menn til stillinger på helsestasjon,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom/helsestasjon for gutter.
Rekrutteringsprosessen følger kommunens retningslinjer for rekruttering og ansettelse.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post:

Besøksadresse:
Brambanigården
Rådhustorget 5

Org. nr: 876664682
Bank:
Telefon: 67504050
Faks: 67503003

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Når det gjelder gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse henvises det til sak i BIOM
16/20565.
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_deta
ljer&journalpostid=2016145844&

Vennlig hilsen

Merethe Dypfest Holst
seksjonsleder
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