


TREFFTIDER

• Helsesøster: Anne Marie Ulvolden
• Arbeidstid på skolen: Mandag: fra kl.12  ellers 

tilstede hver dag 
• Psykolog: Elisabeth Aasen 
• Helsestasjon for ungdom og studenter
• Gosken: sosialrådgiver

Dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt ved 
behov



OPPGAVER

• «Åpen dør»
• Målrettet helseundersøkelse vg1 (helse-og trivsel)
• Helseopplysning vg1, vg2 og vg3 
• Russeinfo m/politi).
• Samarbeider med skolen og andre instanser i 

forhold til miljøtiltak, undervisning og enkeltelever.
• Ressursteam
• Vaksinestatus + HPV+meningokokk
• Elevenes bedriftshelsetjeneste (seksuell helse, 

mobbing, psykiske vansker, stress, rus)



LYKKE TIL!

• Ungdommer på videregående skole trenger fortsatt 
foreldre som er nærværende og følger opp!! 

• Foreldre er svært viktige!!



Søvn

Fysisk 

aktivitet



SØVN

Ekspertanbefaling 
søvntid: 8-9 timer

Søvnbehov, 
egenvurdering:8,5 
timer



VI ER PÅ SNAP OG FACEBOOK
Helsesøster vgs. Bergen

https://www.facebook.com/helsesostervgsbergen/


«STØTTENDE STILAS FOR ELEVENE». 





DE FLESTE UNGDOMMER I 
HORDALAND:

• er friske og aktive
• har flere venner
• trives godt i sitt nærmiljø
• føler seg trygge/trives på skolen (92%) og i 

lokalmiljøet
• røyker, drikker og snuser mindre
• har engasjerte foreldre, opplever at de har et 

godt forhold til foreldrene sine 



FIRE HOVUDFUNN 

• 1. Brudd på «skikkelighetstrenden» 
• 2. Omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske 

helseplager øker 
• 3. Mindre framtidsoptimisme og lavere trivsel på 

skolen 
• 4.Bruken av skjermbaserte aktiviteter øker

HiOA: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ungdata-2018.-Nasjonale-
resultater



UTFORDRINGER:

• Flere ungdommer sliter med symptomer på 
depresjon og angst 
• Mange er ensomme, jenter i større grad enn gutter; 

1 av 4 har vært ganske eller veldig mye plaget med følelsen 
av ensomhet den siste uken.

• Uten fritidsaktiviteter - mer ensom 
• Dårlig familieøkonomi – mer ensom



OBS V/ENDRINGER

• Humørsvingninger over tid som påvirker 
livskvaliteten (normalt med noe humørsvingninger)
• Endringer i søvnmønster og/eller spisevaner
• Tilbaketrekking
• Skolevegring

• Tiltak:
• Søk hjelp hos fastlege eller skolehelsetjenesten eller 

rådgiver på skolen



LYKKE TIL!

• Ungdommer på videregående skole trenger fortsatt 
foreldre som er nærværende og følger opp!! 

• Foreldre er svært viktige!!
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Kontaktårsak skolehelsetjenesten

Somatiske plager

Seksualitet, prevensjon,
graviditet, sos

Psykisk helse

Rus

Tall hentet fra Bergenhus 
bydel


