
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Lik Flora helsestasjon på facebook! 

 

 

 

 

    FLORA KOMMUNE 

 

   Velkomen til 

   Flora helsestasjon! 

        Barn 0-5 år 

 

     

 

Helsestasjonstenesta sitt mål er å fremja helse og trivsel, samt  
å førebygge sjukdom og skade blant barn. 
 
Helsestasjonen gjev eit tilbod til barn og unge mellom 0-20 år og 
deira føresette, gjennom svangerskap, 
helsestasjonskonsultasjonar, skulehelseteneste og 
ungdomshelsestasjon. 

  

Flora helsestajson 
Besøksadresse: 

Sunnfjord medisinske senter 
(1. etg. bak apoteket) 

 
Postadresse: 

Hans Blomgt. 39, 6905 Florø 
 

E-post: 
helsestasjonen@flora.kommune.no 

 

Ekspedisjonstelefon: 
5774 0004 

 
Opningtider 

Mandag- fredag: kl. 08.30- 15.00 
 

mailto:helsestasjonen@flora.kommune.no


Helsestasjon 
Flora helsestasjon gjev eit lavterskeltilbod til alle barnefamiliar, der 
de får rettleiing av alle faggrupper som arbeidar her. 
 
På Flora helsestasjon kan du møte helsesøster, jordmor og 
helsestasjonslege, evt. fysioterapeut, familierettleiar, psykolog og 
miljøarbeidar. 
  
Vi følgjer barnet si utvikling gjennom konsultasjonar ved ulik alder 
og tek opp tema som er aktuelle på ulike alderstrinn. 
Helsestasjonen tilviser/samarbeider med andre instansar ved 
behov etter samtykke frå føresette. 
 
Vi tilbyr vaksiner, sjå eiga brosjyre "Vaksinasjon i barne- og 
ungdomsalder" 

Oversikt over kontrollar 0-5 år 

Alder Kven  Vaksine Individuell / 
gruppe 

72 timer e. 
heimreise 

Jordmor  Heimebesøk 

7-10 dagar Helsesøster/ jordmor  Heimebesøk 
4 veker Helsesøster  I 
6 veker Helsesøster + lege X I 
3 mnd. Helsesøster X I 
4 mnd. Helsesøster  G 
5 mnd. Helsesøster X I 
6 mnd Helsesøster + lege  I 
8 mnd. Helsesøster  I 
10 mnd.  Helsesøster  I 
12 mnd. Helsesøster + lege X I 
15 mnd. Helsesøster X I 
17/18 mnd. Helsesøster  I 
2 år Helsesøster + lege  I 
4 år Helsesøster  I 

 

 
 

Dette kan du forventa av oss 

Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn si utvikling og 
gjev relevante helseopplysningar. 
 
Du kan kontakte oss med alle slags spørsmål vedrørande barnet 
ditt, foreldrerolla og familiesituasjon. 
 

I samarbeid med dykk tilviser vi barnet ditt til vidare undersøking 
ved behov. 
 
Helsestasjonen deltek i tverrfagleg samarbeid ved behov. 
 
 

Dette er viktig for oss  

At du møter til avtalt tid, eller gjev beskjed viss du ikkje kan møte 
 
Gjev beskjed om eventuell adresseendring 
 
Dersom barnet ditt er sjukt, ber vi dykk om å ikkje møte 
på helsestasjonen med omsyn til andre born.  
 
 

Gjeldande lover, føreskrifter og vedtak 

Kommunehelsetenestelova og føreskrifter:  
 
§2-1: Plikt til å yte naudsynt helsehjelp 
 
§2-2: Barn har rett til naudsynt helsehjelp og i form av helsekontroll 
 
Foreldra pliktar å medverke til at barnet deltek i helsekontroll. 
 
Tilsette på helsestasjonen har teieplikt etter helsepersonellova. 

 

 

 

 


