
Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 2022

1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Oppgavene hentes inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av Lov
om helseregistre og behandling av helseopplysninger (lov av 20. juni 2014 nr. 43) § 16. Statistisk sentralbyrå vil i
medhold av lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 21. juni 2019 nr. 32 § 10 (1)
samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.
Kommunenummer 

Kommunens navn 

Bydelsnummer 

Bydelsnavn 

Ansvarlig for innholdet i skjemaet 

E-post til skjemaansvarlig 

Telefonnummer 

2 Leger

2 Ansvarlig for legetjenester
Ansvarlig for innholdet i del 2 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer

2-1. Antall avtalte timeverk av leger. Antall timer per uke. Oppgis med to desimaler.
- Det skal rapporteres timeverk i løpet av en gjennomsnittlig uke ved utgangen av året - ikke årsverk
- Overtid skal ikke inkluderes i avtalte timeverk, full stilling regnes som 37,5 timer per uke
- Medregnet leger som utfører arbeid i pleie- og omsorgstjenestene
- Ikke medregnet legevakt
- Ikke medregnet fengselshelsetjenesten
- Ved interkommunalt samarbeid skal timeverkene fordeles på de kommunene/bydelene som deltar, dette gjelder også for Ø-hjelp
døgnopphold
- Timeverk benyttet til koronatiltak som smittesporing og opplysningstelefon føres under f233. Døgnpost for koronapasienter føres på
f256.
- I linjen for "Leger uten avtale" skal kun de timeverkene som er finansiert av kommunen/bydelen rapporteres

Diagnose,
behandling,
re-/habilitering
(funksjon 241)

Forebygging,
helsestasjons- og
skolehelsetjeneste
(funksjon 232)

Annet
forebyggende
helsearbeid
(funksjon
233)

Institusjoner
med heldøgns
helse- og
omsorgstjenester
(funksjon 253)

Ø-hjelp
døgnopphold
"KAD"(funksjon
256)

Administrasjon
(funksjon 120) I alt

Næringsdrivende
leger med
fastlegeavtale
Kommunalt
ansatte leger
Leger i
spesialisering 1
(LIS1)/Turnusleger

Leger uten avtale

I alt

Forrige
rapporteringsårs
verdi på
legetimer i alt 

2-2. Antall leger.
Rettledning: Omfatter de leger som er nevnt i punkt 2-1, også leger som arbeider deltid.

Antall leger per 31.12.

Antall leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten med fastlegeavtale

Antall leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten uten fastlegeavtale

I alt



Merknader:

2-3. Organisering av legevakttjenesten
(flere avkrysninger er mulig)
Organisasjonsform

Kommunal etat/enhet

Kommunalt foretak (KF)

Kommunalt AS

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid m/ særregnskap

Interkommunalt selskap (IKS)

Interkommunalt AS

Private aktører

Statlig virksomhet (helseforetak, AMK o.l.)

Annet

Hvis annet, vennligst spesifiser

3 Fysioterapeuter

Ansvarlig for innholdet i del 3 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer

3-1. Antall avtalte timeverk av fysioterapeuter. Antall timer per uke. Oppgis med to desimaler.
- Det skal rapporteres timeverk i løpet av en gjennomsnittlig uke ved utgangen av året - ikke årsverk
- Ikke medregnet legevakt
- Ikke medregnet fengselshelsetjenesten
- Ikke medregnet overtid, full stilling regnes som 36 timer per uke
- Ved interkommunalt samarbeid skal timeverkene fordeles på de kommunene/bydelene som deltar
- Det er bare avtalefestede timeverk som skal rapporteres
- Timeverk benyttet til koronatiltak som smittesporing og opplysningstelefon føres under f233. Døgnpost for koronapasienter føres på
f256.

Diagnose,
behandling,
re-/habilitering
(funksjon 241)

Forebygging,
helsestasjons- og
skolehelsetjeneste
(funksjon 232)

Annet
forebyggende
helsearbeid
(funksjon
233)

Institusjoner
med heldøgns
helse- og
omsorgstjenester
(funksjon 253)

Ø-hjelp
døgnopphold
"KAD"
(funksjon
256)

Administrasjon
(funksjon 120) I alt

Fysioterapeut
med driftsavtale
Fastlønnede
fysioterapeuter

Turnuskandidater

I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forrige
rapporteringsårs
verdi på
fysioterapeut-timer
i alt 

3-2. Antall avtalehjemler
Antall hjemler til privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Ved tilfeller av
fysioterapeuter med kombinasjon av fastlønt deltidsstilling og deltids avtalepraksis skal kun deltids avtalepraksis
registreres.• Inklusive selskapshjemler (for eksempel avtale med et AS)• Per 31.12.• Kun besatte
hjemler/stillinger

Antall hjemler

Fulltidshjemler, 100 %

Deltidshjemler, f.o.m. 50 opp til 100 %

Deltidshjemler, f.o.m. 20 opp til 50 %

I alt



Merknader:

4 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ansvarlig for innholdet i del 4 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer

4-1. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester i kommunen

Har kommunen/bydelen ansatt egen jordmor som arbeider i svangerskapsomsorgen per 31.12.?
Ja Nei

Hvis nei, svar på følgende spørsmål: Har kommunen/bydelen lyst ut ledige stillinger/hjemler for
jordmødre i løpet av fjoråret? Ja Nei

Har kommunen/bydelen hatt en form for formalisert samarbeid med andre kommuner/bydeler om
hele eller deler av jordmortjenesten? Ja Nei

Har kommunen/bydelen gjennom kjøp organisert tilgang til svangerskapsomsorg ved jordmor
LOKALISERT I kommunen/bydelen? Ja Nei

Hvis ja, hvem kjøper dere tjenesten av?:

Andre kommuner?
Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten?
Ja Nei

Private?
Ja Nei

Andre?
Ja Nei

Har kommunen/bydelen gjennom kjøp organisert tilgang på svangerskapsomsorg ved jordmor
UTENFOR kommunen/bydelen? Ja Nei

Hvis ja, hvem kjøper dere tjenesten av?:

Andre kommuner?
Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten?
Ja Nei

Private?
Ja Nei

Andre?
Ja Nei

4-2. Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Tilbudet skal omfatte helseundersøkelser, både somatiske og psykiske, - rådgivning, veiledning,
opplysningsvirksomhet rettet mot gravide, spedbarn, småbarn og skolebarn/ungdom, samt miljøarbeid mv.
For definisjoner av uttrykk i spørsmålene nedenfor, se https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer
/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Det skal bare telles én av samme type konsultasjon/helseundersøkelse per barn.
Antall

Antall nyinnskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskonsultasjon ved helsestasjonen

Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og nyfødtes hjemkomst fra
føde/barselavdelingen
Antall hjemmebesøk utført av helsesykepleier innen 2 uker etter hjemkomst fra føde/barselavdeling
som første konsultasjon i helsestasjon 0-5 år

Antall barn med fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke (6 ukers-konsultasjon)

Antall barn med fullførte 2-årskonsultasjoner med helsesykepleier og lege på helsestasjon

Antall barn med fullførte 4-årskonsultasjoner

Antall barn med fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn, grunnskolen



Merknader:

4-3. Forebyggende helsetjenester til ungdom 13-20 år per 31.12
Helsestasjon for ungdom er:
Helsetjeneste til ungdom der rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling er tilrettelagt for deres behov
og på deres premisser.
Tilbudet skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten jf. helse- og
omsorgstjenestelovens § 3-2 og forskrift nr. 450 2003 om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom
4-3-1. Har kommunen/bydelen helsestasjon for ungdom? 

Ja Nei

4-3-2. Har kommunen/bydelen et samarbeid med andre kommuner/bydeler om helsestasjon for ungdom?
(gjelder både de som har avtale om å bruke helsestasjon for ungdom i en annen bydel/kommune, og de som har
svart "ja" på spørsmål 4-3-1) 

Ja Nei

4-4. Samarbeid med andre aktører
Har helsestasjons- og skolehelsetjenesten etablert rutinemessig forpliktende samarbeid (med
formelle avtaler, regler og rutiner) med:

Offentlig tannhelsetjeneste
Ja Nei

Har helsestasjons- og skolehelsetjenesten etablert rutinemessig forpliktende samarbeid (med formelle avtaler,
regler og rutiner) med spesialisthelsetjenesten (2. linje-tjeneste) som:

Habiliteringsteam Ja Nei

Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger Ja Nei

Føde- og barselavdeling Ja Nei

Annet Ja Nei

Hvis annet, vennligst spesifiser

4-5. Fordeling av årsverk i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (funksjon 232).
Kommunen skal fordele summen av avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (funksjon 232) på
ulike deltjenester. Til hjelp for rapporteringen har vi regnet ut antall årsverk basert på timeverk dere har
rapportert i skjema 1 under punkt 2-1 (leger) og punkt 3-1 (fysioterapeuter). Årsverk for resterende stillinger er
basert på hva dere har rapportert til a-ordningen under næringen helsestasjons- og skolehelsetjeneste tredje uke
i september forrige rapporteringsår.

Dersom kommunen kjøper helsestasjons- eller skolehelsetjenester fra andre kommuner, spesialisthelsetjenesten
eller private aktører, skal dere inkludere disse årsverkene i rapporteringen under, mens årsverk solgt til andre
kommuner skal dere ekskludere.
Ifølge tall fra skjema 1 og innrapporterte tall til a-ordningen er antallet avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten (funksjon 232) i rapporteringsåret følgende: 

0,00 Avtalte årsverk leger fra punkt 2-1. 

0,00 Avtalte årsverk fysioterapeuter fra punkt 3-1. 

Avtalte årsverk fra register (a-ordningen) per tredje uke i september i rapporteringsåret 

Tilleggsinformasjon om kjøp og salg av helsestasjons- og skolehelsetjenester (funksjon 232) 
Har kommunen kjøpt helsestasjons- og skolehelsetjenester fra andre kommuner, private eller
spesialisthelsetjenesten? 

Ja Nei

Hvis ja, vennligst oppgi antall avtalte årsverk som er kjøpt 

Har kommunen solgt helsestasjons- og skolehelsetjenester til andre kommuner? 

Ja Nei

Hvis ja, vennligst oppgi antall avtalte årsverk som er solgt  

Sum antall avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (funksjon 232) rettet mot kommunens
innbyggere i rapporteringsåret blir da: 

0,00



Noen ganger avviker kommunens faktisk avtalte årsverk fra beregningen over, særlig pga. feilrapportering til
a-ordningen eller endringer i tjenesten ved slutten av året. Vennligst fordel avtalte årsverk som kommunen mener
er reelle, korrigert for kjøp og salg, medregnet årsverkene over for leger og fysioterapeuter. Midlertidige ansatte
på f.eks. prosjektmidler skal også inkluderes. Ellers se veiledning til skjema 1 om hva som skal inngå i disse
tjenestene. Avtalte årsverk per 31.12. i rapporteringsåret: 

 i Svangerskaps- og barselomsorgstjenesten 

 i Helstasjonstjenesten 0-5 år 

 i Skolehelsetjenesten barneskole 

 i Skolehelsetjenesten ungdomsskole 

 i Skolehelsetjenesten videregående skole 

 i Helsestasjon for ungdom 

 Resterende årsverk 

Sum fordelte årsverk 

Dersom Sum fordelte årsverk avviker fra Sum antall avtalte årsverk fra beregningen over eller dere har andre
merknader, vennligst kommenter her: 

5 Annet forebyggende arbeid

Ansvarlig for innholdet i del 5 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer

5-1. Organisering av annet forebyggende arbeid
(Utenom leger, fysioterapeuter og helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Flere avkrysninger er mulig)

Annet forebyggende helsearbeid, (funksjon
233) - Miljørettet helsevern

Annet forebyggende helsearbeid, (funksjon
233) - Annet forebyggende arbeid

Organisasjonsform

Kommunal etat/enhet

Interkommunalt
samarbeid

Private aktører

Annet

Hvis annet, vennligst spesifiser

5-2. Frisklivssentral
Frisklivssentral er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om å endre levevaner primært innen
områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging primært gjennom
individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud.
Organisering av frisklivssentralen i 2022: 
5-2-1 Har kommunen/bydelens innbyggere tilgang til frisklivssentral? 

Ja Nei

Hvis ja (flere avkrysninger mulig): 
I egen kommune? 

Ja Nei

I en annen kommune? 

Ja Nei

5-2-2. Har kommunen/bydelen et samarbeid med andre kommuner om frisklivssentralens tilbud? 

Ja Nei

5-2-3. Er dette organisert i et formalisert, interkommunalt samarbeid?  

Ja Nei

Hvilke kommuner/bydeler er med i det interkommunale samarbeidet? Fyll ut navnet på kommunen(e) i feltet
under: 

5-2-4 Har kommunen tilbud om oppfølging til brukere med senfølger etter COVID? 



Ja Nei

{5.2 Ikke frisklivssentral}
5-2-12. Har kommunen helsetjenester som gir støtte til endring av levevaner og mestring av helseutfordringer og
kronisk sykdom?  
Har kommunen strukturert og tidsavgrenset oppfølging med individuell og grupperettet veiledning til voksne (over
18 år) når det gjelder følgende: 
Fysisk aktivitet 

Ja Nei

Bra Mat kurs 

Ja Nei

Snus- og røykeslutt  

Ja Nei

Kurs i depresjonsmestring (KID) 

Ja Nei

Kurs i mestring av belastninger (KIB) 

Ja Nei

Søvnkurs 

Ja Nei

Likemannstilbud 

Ja Nei

Andre diagnoseuavhengige frisklivs-, lærings- og mestringstilbud (f.eks. hverdagsglede og andre mestringstilbud) 

Ja Nei

Hvis ja, spesifiser hvilke tilbud og for hvem 

Diagnosespesifikke frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
(personer med diabetes, kreft, KOLS, demens, overvekt/fedme, muskel/skjelett lidelser, psykiske plager, hjerte-
og karsykdommer, COVID osv.) 

Ja Nei

Hvis ja, hvilke av disse gruppene har fått diagnosespesifikke frisklivs-, lærings- og mestringstilbud? (flere kryss er
mulig) 
- KOLS 

Ja Nei

- Kreft 

Ja Nei

- Demens 

Ja Nei

- Muskel- og skjelettlidelser 

Ja Nei

- Hjerte- og karsykdommer 

Ja Nei

- Psykiske lidelser 

Ja Nei

- Senfølger etter COVID 

Ja Nei

Andre tilbud i kommunen/bydelen? 

Ja Nei

Andre tilbud, spesifiser: 

{5.2. Frisklivssentral}
Ressurser ved frisklivssentralen 



5-2-5. Ansatteressurser ved frisklivssentralen i egen kommune. (Skal ikke fylles ut om det utelukkende sendes
deltakere til frisklivssentraler i andre kommuner).
Antall timeverk per uke. Antall timer i en representativ uke mot utgangen av året. 

 Klinisk ernæringsfysiolog  

 Fysioterapeut  

 Psykolog  

 Sykepleier ( inkl. helsesykepleier, jordmor, psykiatrisk sykepleier)  

 Lege  

 Ergoterapeut 

 Annet autorisert helsepersonell (f.eks. vernepleier) 

 Pedagog (f.eks. trenings- og helsepedagog og lærer) 

 Høyere utdanning innen ernæring (annet enn klinisk ernæringsfysiolog)  

 Høyere utdanning innen fysisk aktivitet og helse 

 Høyere utdanning innen folkehelse  

 Erfaringskonsulent 

 Annen utdanning  

 Antall timeverk i alt:  

Aktivitet ved frisklivssentralen  
5-2-6. Antall personer som har brukt tilbud ved frisklivssentralen i kommunen i 2022? Hver person telles én
gang. 

 Med henvisning 

 Uten henvisning 

 Sum personer 

 Herav antall personer fra andre kommuner 

5-2-7. Hvem har henvist personer til frisklivssentralen? 
Fastlegetjenesten?  

Ja Nei

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten? (inkl. jordmortjenesten)  

Ja Nei

Øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester? (herunder fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse og rus,
helsetjenester for flykninger og innvandrere, re-/habilitering) 

Ja Nei

Private fysioterapeuter 

Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten? (inkl. sykehus, DPS og rehabiliteringsinstitusjoner)  

Ja Nei

NAV?  

Ja Nei

Tannhelsetjenesten?  

Ja Nei

Bedriftshelsetjenesten?  

Ja Nei

Andre?  

Ja Nei

Hvis "Andre", spesifiser:  

5-2-8. Hvilke tilbud har frisklivssentralen?
(Kommuner som utelukkende sender deltakere til frisklivssentral i annen kommune kan svare "Nei" på de ulike
tilbudene) 
Strukturert, tidsavgrenset oppfølging med individuell og grupperettet veiledning (Frisklivsresept)  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Bra Mat kurs?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 



Snus- røykesluttkurs?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Individuell snus- og røykesluttveiledning?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Kurs i depresjonsmestring (KID)?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Kurs i mestring av belastninger (KIB)?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Søvnkurs?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Gruppetilbud fysisk aktivitet?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Temabaserte samlinger?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Tilbud tilrettelagt for barn, unge og deres familier?  

Ja Nei

 Antall personer under 18 år som har benyttet tilbud 

Tilbud tilrettelagt for eldre?  

Ja Nei

 Antall personer over 67 år som har brukt tilbud 

Likemannstilbud?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Andre diagnoseuavhengige frisklivs-, lærings- og mestringstilbud? (f.eks. tankevirus, hverdagsglede og andre
mestringstilbud) 

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Hvis ja, spesifiser hvilke diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud 

Diagnosespesifikke frisklivs-, lærings og mestringstilbud? (f.eks. til personer med diabetes, kreft, KOLS, demens,
overvekt/fedme, hjerte- og karsykdommer osv. )  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Hvis ja, hvilke av disse diagnosegruppene har hatt slike tilbud? 
- KOLS 

Ja Nei

- Kreft 

Ja Nei

- Demens 

Ja Nei

- Muskel- og skjelettlidelser 

Ja Nei



- Hjerte- og karsykdommer 

Ja Nei

- Psykiske lidelser 

Ja Nei

- Senfølger etter COVID 

Ja Nei

 
Andre tilbud ved frisklivssentralen?  

Ja Nei

 Antall personer som har brukt tilbud 

Hvis "Andre tilbud", spesifiser: 

Har frisklivssentralen hatt tilbud om digital hjemmeoppfølging/avstandsoppfølging? (f.eks. via telefon, video, chat
mm.) 

Ja Nei

Hvis ja, hvordan ble tilbudet gitt? (mulig å svare på begge alternativer) 

Individuelle helsesamtaler

Kurs og grupper

5-2-9. Frisklivssentralen samarbeider med:
(Kommuner som utelukkende har sendt deltakere til frisklivssentraler i andre kommuner kan svare "Nei" på de
ulike alternativene under):  
Fastlegetjenesten?  

Ja Nei

Helsestasjons- og skolehelestjenesten (inkl. jordmortjenesten)  

Ja Nei

Andre kommunale lærings- og mestringstilbud?  

Ja Nei

Øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester
(herunder fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse og rus, helsetjenester for flyktninger og innvandrere,
re-/habilitering) 

Ja Nei

Øvrige kommunale virksomheter? (i andre sektorer som oppvekst, utdanning, samferdsel mm.) 

Ja Nei

NAV?  

Ja Nei

Bedriftshelsetjenesten?  

Ja Nei

Tannhelsetjenesten?  

Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten? (herunder sykehus, DPS og rehabiliteringsinstitusjoner)  

Ja Nei

Frivillige lag og organisasjoner?  

Ja Nei

Private aktører? (herunder private fysioterapeuter, treningssentre m.m)  

Ja Nei

Høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner?  

Ja Nei

Andre?  

Ja Nei

Hvis "Andre", spesifiser:  



5-2-10. Elektronisk pasientjournal og Norsk helsenett
(Kommuner som utelukkende sender deltakere til frisklivssentral i en annen kommune kan svare "Nei" på de ulike
alternativene under) 
Bruker frisklivssentralen elektronisk pasientjournal? 

Ja Nei

Hvis ja, hvilken: 

Er frisklivssentralen koblet til Norsk Helsenett?  

Ja Nei

5-2-11. Har kommunens helse- og omsorgstjeneste andre (lavterskel*) tilbud som gir støtte til endring av
levevaner og mestring av helseutfordringer og kronisk sykdom? 

Ja Nei

Hvis ja, hvilke tjenester gir tilbudet og hvilke tilbud omfatter det? 
Fastlegetjenesten 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av fastlegetjenesten? 

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av fysio- og ergoterapitjenesten? 

Psykisk helsetjeneste 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av psykisk helsetjeneste? 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (inkl. jordmortjenester) 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

Pleie og omsorg - hjemmebaserte tjenester 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt pleie og omsorg - hjemmebaserte tjenester? 

Pleie og omsorg - institusjonsbaserte tjenester 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av pleie og omsorg - institusjonsbaserte tjenester? 

Andre tjenester (innen helse og omsorg, inkl. på tvers av tjenester) 

Ja Nei

Hvilke tilbud ble gitt av andre tjenester? 

Merknader:

6 Re-/habilitering

Ansvarlig for innholdet i del 6 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer



6-1. Re-/habilitering

Har kommunen/bydelen en politisk vedtatt plan for re-/habilitering? Ja Nei

Har kommunen/bydelen etablert en koordinerende enhet? Ja Nei

Hvis ja, hvordan er den koordinerende enheten organisert?

Egen organisatorisk enhet

Eget team

Egen stilling med dette som hovedoppgave

Integrert i stilling som også ivaretar andre oppgaver

Organisert på annen måte

Dersom organisert på annan måte, spesifiser: 

Hvis ja, hvor i organisasjonen er enheten eller funksjonen plassert? 

Rådmannens stab

Kommunaldirektør

Stabsfunksjon

Egen virksomhet

Bestillerkontor/forvaltningskontor

Enhet/avdeling for habilitering og rehabilitering

Enhet/avdeling for pleie og omsorg

Enhet/avdeling for helsetjenester

Enhet/avdeling for barne- og familietjenester

Annen enhet/avdeling

Annen administrativ enhet/avdeling

Merknader:

7 Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Denne delen av skjema omhandler psykologkompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fra 2021
inntrådte et lovkrav om at kommunene skal ha knyttet til seg psykologkompetanse som en del av kommunens
ansvar for helse- og omsorgstjenester. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2.)

Ansvarlig for innholdet i del 7 av skjemaet E-postadresse Telefonnummer

7-1. Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
- Inkluderer ikke psykologer ansatt i sosialsektoren, som f.eks. PPT og barnevern
- De kommunale helse- og omsorgstjenestene omfatter:
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid,
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser,
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon,
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
Har kommunen/bydelen (per 31.12) ansatt psykolog(er) som arbeider i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten? 

Ja Nei

Dersom nei, har kommunen lyst ut ledige stillinger i løpet av fjoråret? 

Ja Nei

Har kommunen/bydelen gjennom kjøp knyttet til seg psykolog(er) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene,
som er lokalisert i kommunen/bydelen? 

Ja Nei

Dersom ja, av hvem? 
Andre kommuner? 

Ja Nei



Private psykologtjenester? 

Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten? 

Ja Nei

Andre? (spesifiser) 

Ja Nei

Har kommunen/bydelen gjennom kjøp knyttet til seg psykolog(er) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
lokalisert utenfor kommunen/bydelen? 

Ja Nei

Dersom ja, av hvem? 
Andre kommuner, f.eks. vertskommunen ved interkommunalt samarbeid? 

Ja Nei

Private psykologtjenester? 

Ja Nei

Spesialisthelsetjenesten? 

Ja Nei

Andre? (spesifiser) 

Ja Nei

Hadde kommunen et formalisert samarbeid med andre kommuner (som kan inkludere delte stillinger, kjøp/salg,
IKS mv.) om hele eller deler av psykologkompetansen per 31.12? 

Ja Nei

Er arbeidet til psykologen(e) rettet inn mot en eller flere av følgende oppgaver (mulig å svare ja på flere
oppgaver)? 
System- og samfunnsrettet arbeid? 

Ja Nei

Veiledning/fagstøtte til personell/tjenenster i kommunen? 

Ja Nei

Helsefremmende og forebyggende arbeid? 

Ja Nei

Behandlings- og oppfølgingstilbud? 

Ja Nei

Var psykologenes arbeid rettet mot noen spesifikke målgrupper i fjor? 

Ja Nei

Hvis ja, hvilke målgrupper var arbeidet til psykologen(e) rettet inn mot?
Mulig å krysse av på flere alternativer 
Etter alder 

Barn og unge (0-12 år)

Ungdom (13-17 år)

Unge voksne (18-24 år)

Voksne (25-66 år)

Eldre (67 år og eldre)

Etter andre kjennetegn 

Personer med psykiske helseproblemer

Personer med rusmiddelproblemer

Voksne med samtidige psykiske helse- og rusmiddelproblemer

Ungdommer med samtidige psykiske helse- og rusmiddelproblemer

Personer som har vært utsatt for vold og/eller overgrep

Annet?



Annet, spesifiser: 

Bekreftelse på innsending
Vi minner om at alle delene av skjema må være utfylt før innsending. Er alle delene besvart og du ønsker å sende
inn skjema 1 til SSB, velg «Ja». For å gå tilbake til skjema og videre utfylling, velg «Nei».
Er skjemaet ferdig utfylt? 

Ja Nei


