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Evalueringsrapport: Oslo kommunes utvikling og 

etablering av hjemmebesøksprogrammet Nye familier 

i perioden 2016-2020  
 

1 Sammendrag  

Nye familier er et tidlig intervensjonsprogram der helsesykepleiere gjennomfører gjentatte 

hjemmebesøk fra uke 28 i svangerskapet fram til barnet er to år avhengig av familiens behov. 

Målgruppene er familier som får sitt første barn, familier som får sitt første felles barn, familier 

som får sitt første felles barn i Norge og flerbarns-familier etter behov vurdert individuelt av 

helsestasjonen. Nye familier er implementert i helsestasjonstjenesten i hele Oslo. Gjennom å 

takke ja til deltagelse i programmet har bydelene forpliktet seg til å bidra til at Nye familiers mål 

nås og at strategien følges opp slik den blant annet kommer til uttrykk i gjeldende manual og 

opplæringsprogrammet som tilbys bydelene.  

Medbestemmelse, åpenhet, kjærlighet og ydmykhet er bærende verdier i Nye familier.  Familiene 

definerer selv sine utfordringsområder og behov i samarbeid med helsesykepleier.  Programmet 

er et av flere elementer i Byrådets satsning Barnehjernevernet1 og utøves i tråd med byrådets 

overordnede visjon for oppvekst- og kunnskapssektoren og de tre styringsprinsippene tidlig 

innsats, sosial utjevning, tillit og handlingsrom.  

I juni 2019 behandlet bystyret byrådssak 121/19 i bystyresak 213/192. Bystyret tok saken til 

orientering og ba byrådet legge til rette for å ansette flere jordmødre i faste hele stillinger og 

legge større vekt på jordmødrenes rolle inn i Nye familier. Både helsesykepleiertjenesten og 

jordmortjenesten har blitt vesentlig styrket av byrådet fra 2016.  

Erfaringer fra Nye familier tyder på at programmet har hatt klare positive effekter. 

Helsesykepleierne opplever at arbeidsmåten er hensiktsmessig og meningsfull og gir større 

mulighet for å gi adekvat støtte og hjelp. Familiene forteller at de opplever relevant og god 

støtte. Det pågår forskning som vil belyse familienes opplevelse av programmet.  Den universelle 

utformingen har sikret høy rekruttering både blant risikoutsatte og familier uten kjent risiko, 

men med behov for ekstra støtte. Programmet har bidratt betydelig til et tettere samarbeid 

spesielt mellom helsesykepleiere og jordmødre. Samarbeid med andre tjenester for å bidra til 

                                                           
1 Byrådssak 207/17: Barnehjernevernet- strategier og tiltak 2017-2019Oslo kommune. 

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-

fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2017_10%2F1220950_1_1.pdf   
2Bystyret (2019), Byrådssak 121/19, Bystyresak 213/19: Hjemmebesøksprogrammet nye familier- mål og strategier 

2019-2022.  https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp  

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2017_10%2F1220950_1_1.pdf
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2017_10%2F1220950_1_1.pdf
https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp
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bedre deltagelse i samfunnet og sosial utjevning kan styrkes ytterligere. Det er også behov for 

økt koordinering med andre pågående satsinger som Oslohjelpa og Barnehjernevernet.  

Programmet har lagt stor vekt på forankring, opplæring og kompetanseutvikling.  Bydelene har 

gitt uttrykk for at dette har vært veldig nyttig og anbefaler å vurdere tilsvarende opplegg ved 

nye satsinger og tiltak. Byrådet ønsker å dele sine erfaringer med andre kommuner og land for å 

bidra til å styrke forebyggende tjenester med tidlig innsats. God planlegging og vilje til satsing 

med bakgrunn i Oslo kommunes erfaringer er viktig når programmet skal spres. 

I tillegg til den foreliggende evalueringen har programmet fått støtte til forskning av Norges 

Forskningsråd (NFR). Forskningsprosjektet sammenligner bydeler som hadde implementert 

programmet med bydeler som ikke hadde implementert programmet. Oslo kommune er ansvarlig 

eier av forskningsprosjektet, mens VID vitenskapelige høgskole har hovedansvar for 

gjennomføring av forskningen. Det er publisert forskning knyttet til piloten Nye mødre om 

utvikling av modellen, og forskning om brukeropplevelse og praksiserfaring fra piloten er under 

publisering. Pågående forskning om Nye familier omhandler blant annet Nye familiers betydning 

for foreldre- stress og depresjonsfølelse hos begge foreldre, opplevelse av sosial støtte og 

mestringsfølelse for mødre, tilknytning mellom foreldre og barn og opplevelse av barnets 

utvikling.  

For å sikre at programmet følges opp i henhold til Oslo kommunes vedtatte mål og strategier for 

Nye familier, er det viktig med fortsatt rapportering av aktiviteter, koordinering, fagnettverk og 

kunnskapsutvikling. 

2 Innledning  

Nye familier ble i perioden 2016-2019 trinnvis etablert i alle Oslos bydeler. Det har blitt nedlagt 

et omfattende arbeid knyttet til utvikling og implementering spesielt i bydelene og av 

Helseetaten, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere og forskere. Ansvarlig for utvikling av 

programmet er Byrådet i Oslo ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.  Byrådssak 121/19 

«hjemmebesøksprogrammet Nye familier – mål og strategier 2019-20223»  ble behandlet i juni 

2019 i bystyresak 213/19. Bystyret tok saken til orientering og ba i tillegg byrådet legge til 

rette for å ansette flere jordmødre i faste hele stillinger og legge større vekt på jordmødrenes 

rolle inn i Nye familier. Både helsesykepleiertjenesten og jordmortjenesten har blitt vesentlig 

styrket av byrådet.  

Det er knyttet relativt omfattende forskning til programmet, se kapittel 7. Forskningen vil kunne 

svare på effekt fra de deler av programmet som det enkelte forskningsprosjekt tar for seg. Det 

vil i fremtiden være behov for ytterligere forskningsprosjekter for å belyse effekt fra 

                                                           
3 Bystyret (2019), Byrådssak 121/19, Bystyresak 213/19: Hjemmebesøksprogrammet nye familier- mål og strategier 

2019-2022 https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp 

https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp
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programmet fordi måloppnåelse på mange områder først vil kunne vurderes om flere år. 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap vurderte at det i tillegg er behov for en bred 

evaluering knyttet til satsingen Nye familier nå når programmet er etablert i alle bydeler.  

2.1 Formål med evalueringen 

Evalueringen vil svare på følgende spørsmål:  

 

1. I hvilken grad kan programmet sies å ha blitt implementert i bydelene og ha nådd ut til de ulike 

målgruppene?  

2. Hvordan har programmet blitt mottatt av målgruppene, tjenesten og de ansatte? 

3. Hvilke læringspunkter har arbeidet med Nye familier gitt? 

4. Hva er status for byrådets overordnete mål og strategier med programmet? 

5. Hvilke oppgaver bør prioriteres fremover for å sikre mål og strategier for Nye familier? 

 

2.2  Materiale og metode 

Evalueringen omhandler perioden fra høsten 2016 til 31.12.2020. Den er basert på innsamlet 

datamateriale fra bydelene og statistikk. I tillegg kommer ca. 10 dybdeintervjuer med 

helsesykepleiere, 3 fokusgruppe intervjuer med helsesykepleiere, 5 dybdeintervjuer med lederne 

av helsestasjonstjenesten i fem tilfeldig valgte bydeler (oktober 2020), ca. 200 refleksjonsnotater 

skrevet av helsesykepleierne i bydelene i Oslo og referater fra ca. 40 refleksjonsmøter med 

helsesykepleiere, referater fra 9 statusmøter med bydelene høsten 2020 og referater fra 16 

fagnettverksmøter fra 2018 til 2020. Det ble også gjennomført 2 intervjuer med hver 

representant i den tidligere styringsgruppa for Nye familier. Disse representerte daværende 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, ledere fra deltagende bydeler og ansatte 

representanter. I tillegg er erfaringer fra familier og mødre fra fokusgrupper og familiers 

erfaringer gjengitt i refleksjonsnotater fra helsesykepleierne benyttet som kilde.   

 

3 Bakgrunn 

Byrådets satsing på hjemmebesøksprogrammet Nye familier er ett av tiltakene for at Oslo skal 

bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. For å gi alle innbyggere 

muligheter til å delta i samfunnet på like vilkår, er det viktig med tidlig innsats helt fra 

svangerskapet av. Kapitlet redegjør for kunnskapsgrunnlaget med utgangspunkt i byrådssak 

121/19 4.   

                                                           
4 Bystyret (2019. Byrådssak 121/19, Bystyresak 213/19:  Hjemmebesøksprogrammet nye familier- mål og strategier 

2019-2022. https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp 

 

https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp
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Nye familier retter seg mot familier som venter sitt første barn, familier som venter sitt første 

felles barn, familier som venter sitt første barn i Norge og flerbarns-familier med utvidet behov 

etter helsestasjonens vurdering.  

3.1 Kunnskapsgrunnlaget  

Satsing på helsefremmende tiltak og primærforebygging fremfor sekundær- og 

tertiærforebygging bygger på dokumentert kunnskap. Nobelprisvinneren og økonomen James 

Heckman5 viste at utvikling i tidlig barndom direkte påvirker økonomiske, helsemessige og sosiale 

forskjeller for individer og samfunn. Negative opplevelser i tidlig barndom fører til ulike 

muligheter, forskjeller i helse gjennom hele livet, lavere mestring, reduserte ferdigheter og øker 

velferdsavhengighet. Motsatt er en investering i gode oppvekstsvilkår i tidlige barneår en god 

samfunnsøkonomisk investering. 

Programmet ble utviklet i nært samarbeid med Bydel Stovner og piloten Nye mødre i perioden 

2013-2016 og bygger på bydelens erfaringer fra Nye mødre.  Bydel Stovner hadde betydelige 

levekårsutfordringer og besluttet å satse på folkehelseprosjektet Nye mødre som prioriterte tidlig 

innsats. Prosjektet skulle bygge på aksepterte folkehelseprinsipper og være kunnskapsbasert, 

helsefremmende, primærforebyggende, bidra til sosial utjevning og nå flest mulig. Nye mødre ble 

utviklet i samarbeid med bl.a. professorene Jeanette Magnus (Universitetet i Oslo), Charles Zeanah 

(Tulane University, Louisiana) og Paula Zeanah (University of Louisiana at Lafayette). Forskerne har 

alle nær kjennskap til, og erfaring med det veldokumenterte amerikanske 

hjemmebesøksprogrammet Nurse Family Partnership (NFP) for unge førstegangsmødre. Paula og 

Charles Zeanah er internasjonalt anerkjente kapasiteter innen barne- og ungdomspsykiatri.  

Charles Zeanah’s forskning og kliniske interesser omhandler effekten av ugunstige erfaringer med 

utviklingen av små barn, utvikling i høyrisikomiljøer, psykopatologi i tidlig barndom og tilknytning 

mellom barn og foreldre.  

NFP er utviklet og først og fremst tatt i bruk i land med vesentlig mindre offentlig tilbud for gravide 

og småbarnsfamilier og rekrutterer risikoutsatte unge, enslige mødre i depriverte områder. Bydel 

Stovner valgte i samråd med forskerne å bygge videre på den norske helsestasjonsmodellen. 

Helsestasjonene i Norge tilbyr veldig gode og anerkjente tjenester for mor og barn sammenlignet 

med de fleste andre land. En forsterkning av denne tjenesten ble ansett som mer hensiktsmessig 

enn å ta i bruk den lisensbaserte, privatfinansierte amerikanske modellen NFP som setter strenge 

krav til å følge en fast definert mal utviklet i en annen kontekst enn den norske. De viktigste 

forskjellene mellom Nye familier og NFP er at Nye familier bygger på og implementeres i en 

allerede eksisterende tjeneste og at programmet er universelt i motsetning til risikobasert.  

Nye familier gjenspeiler god kunnskapsbasert praksis basert på kunnskapstriangelet som består 

av tre likeverdige kunnskapsområder:  

                                                           
5 Heckman, J., J., The Heckman Curve, https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-curve/.  

https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-curve/
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1. Systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap 

2. Erfaringskunnskap fra familiene 

3. Erfarings basert kunnskap fra tjenestene 

Data ble innhentet fra flere ulike kilder og det ble benyttet formativ forskningsmetode. Det ble 

foretatt en gjennomgang av relevant forskning på området og av retningslinjer, veiledere og 

gjeldende lovverk for helsestasjonstjenesten. Dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer ble 

gjennomført med mødre som var brukere av helsestasjonstjenesten, med helsesykepleiere, 

jordmødre, andre ansatte i helsestasjonstjenesten og med ledere av tjenesten. Nye familier har 

vært og skal være i kontinuerlig utvikling basert på kunnskap fra forskning og på erfaringer fra 

familiene og fra tjenesten. 

 

3.2 Verdigrunnlag  

Verdigrunnlaget og menneskesynet har vært viktig i utviklingen av Nye familier. FNs 

barnekonvensjon og verdier fra Mitt Liv utviklingsarbeid, som er nedfelt i Oslo kommunes strategi 

for Barnehjernevernet, står sentralt. Nye familier vektlegger sterkt å etablere en trygg og 

tillitsfull relasjon mellom helsesykepleier og foreldre som skal legge grunnlaget for åpen 

kommunikasjon og godt samspill. Helsesykepleier skal utvise ydmykhet, respekt og toleranse i 

møtet med familiene. Familien og helsesykepleier bestemmer i fellesskap hvilken hjelp og støtte 

familien har behov for etter prinsippene for proporsjonal universalisme med familien i førersetet 

og tillit til helsesykepleiers faglige vurderinger. 

 

Nye familier bygger på et salutogenetisk perspektiv. Salutogenese er læren om hva som gir god 

helse. Det betyr å hjelpe foreldrene med å identifisere og bruke sine ressurser og evner med mål 

om å styrke selvforståelse, trygghetsfølelse og selvrespekt. Salutogenese er nært knyttet opp 

til mestringstro. Oppmerksomheten rettes mot de faktorer som bidrar til at vi opprettholder 

eller skaper god helse6, og ble utviklet som en motvekt til patogenese som vektlegger 

risikofaktorer og årsaker til sykdom. 

3.3  Formål med Nye familier 

Det overordnede formålet med hjemmebesøksprogrammet Nye familier er å gi nye familier en best 

mulig start for barn og foreldre, bidra til en trygg og utviklende oppvekst for alle barn og støtte 

sosial utjevning. Dette er i tråd med byrådserklæringen og byrådets visjon for oppvekst- og 

kunnskapssektoren.  

 

3.4 Tidlig innsats og relasjonsbygging                                                                                                                                  

Økt kunnskap om familiens livssituasjon øker sannsynligheten for identifisering av familiens behov.  

Tidlig innsats øker muligheten for å skape langvarig og positiv endring og reduserer risiko for 

                                                           
6 Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 

11(1), 11-18. doi:10.1093/heapro/11.1.11 
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skjevutvikling for familien og at familien blir avhengig av langvarige og omfattende offentlige 

tjenester.   

 

Programmet legger opp til at den helsesykepleieren som følger familien på helsestasjonen i det 

obligatoriske helsestasjonsprogrammet for barn fra 0-5 år, også gjennomfører hjemmebesøk i 

programmet Nye familier. Hensikten er å forsterke relasjonen mellom helsesykepleier og familien. 

I tillegg til å representere et nytt tilbud, styrkes også oppfølgingen av barnefamilier med barn i 

det obligatoriske 0-5 års programmet. Erfaring og forskning tilsier at relasjonell kontinuitet 

mellom familien og helsesykepleieren har en positiv verdi og øker foreldrenes tilfredshet med 

tjenesten7. 

 

3.5 Hjemmet som møteplass 

Hjemmet er valgt som hovedarena for møtet mellom helsesykepleieren og familien. Hjemmebesøk 

gir en mer likeverdig relasjon mellom familien og helsesykepleier samtidig som helsesykepleieren 

får økt kunnskap og innsikt i familiens levekår og livssituasjon. Dette gir helsesykepleieren 

mulighet til å gi bedre tilpasset veiledning ut i fra familiens behov og på familiens premisser. Slik 

tilpasser tjenesten seg familiens behov8.  

  

3.6 Mestringsperspektiv og kommunikasjon  

Det er et bærende prinsipp for Nye familier at familien skal være i førersetet for å identifisere sine 

behov og sine utfordringer, og helsesykepleier skal hjelpe med å identifisere behov og støtte 

mobilisering av familienes ressurser og styrker (salutogenetisk perspektiv). Oppmerksomheten 

rettes mot de faktorer som bidrar til å opprettholde eller skape god helse. Mobilisering av vilje til 

å skape endringer og se muligheter for endring skal være sentralt.   

 

Kommunikasjonen skal være aktivt lyttende og preget av åpne spørsmål og refleksjoner. Under 

hjemmebesøkene benytter helsesykepleierne blant annet elementer fra motiverende intervju og 

empatisk kommunikasjon.  

 

3.7 Universelt tilbud og proporsjonal universalisme                                                                                                                                         

Erfaringer fra Nye mødre viste at ikke bare de mest sårbare har behov for ekstra støtte og bistand 

i denne fasen av livet. Modellen proporsjonal universalisme var sentral ved utviklingen av Nye 

familier. Proporsjonal universalisme kan defineres som universelle intervensjoner med muligheter 

                                                           
7 Tuominen, M., Kaljonen, A., Ahonen, P., & Rautava, P. (2014). Relational continuity of care in integrated 

maternity and child health clinics improve parents' service experiences. Int J Integr Care, 14, e029. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236307/ 
8 Jack, S. M., DiCenso, A., & Lohfeld, L. (2005). A theory of maternal engagement with public health nurses and family 

visitors. Journal of Advanced Nursing, 49(2), 182-190. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236307/
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til individuell tilpasning til risikogrupper9. Byrådet henviste i byrådssaken til ledende 

internasjonale forskere innen folkehelse. Marmot10 anbefaler proporsjonal universalisme, og sier 

at tiltak rettet utelukkende mot risikogrupper «misses much of the problem».  

Piloten Nye mødre viste høy rekruttering og 84 % av alle inviterte takket ja til deltagelse i Nye 

mødre fra 2014 til 2016 11. 

Helsesykepleiere i piloten Nye mødre rapporterte at mange familier snur fra skepsis til en positiv 

holdning til hjemmebesøk når de blir informert om at tilbudet gis til alle nye familier.  

3.8  Målgrupper  

Målgruppen i piloten Nye mødre var mødre som ventet sitt første barn. Byrådet utvidet 

målgruppen for Nye familier fra mødre til å omfatte hele familien. Støtte til hele familien er viktig 

for å sikre en best mulig start for barnet. Dette var også i tråd med erfaringer fra piloten. 

Utvidelsen av målgruppene omfatter også familier som får sitt første felles barn, familier med 

første felles barn i Norge og flerbarns-familier etter behov vurdert individuelt av helsestasjonen.  

 

3.9  Byrådets mål for hjemmebesøksprogrammet Nye familier  

Målene for programmet er utviklet i tråd med erfaringer fra piloten Nye mødre og kunnskap fra 

forskning, ansatte og familiers erfaringer og politiske visjoner og satsinger. Noen mål kan allerede 

evalueres mens andre først kan vurderes etter mange år. I tillegg til denne evalueringen er 

pågående og anbefalt forskning beskrevet i kapittel 8.  

 

Mål for barna:  

 Sikre at alle barn fra de blir født får trygg tilknytning og en trygg og god barndom i 

nærvær av ansvarlige voksne som er glade i dem.  

 Forebygge omsorgssvikt, vold og overgrep med økt tidlig og tverrfaglig innsats fra rett 

instans til riktig tid. 

 

                                                           
9 Carey, Gemma, Brad Crammond, and Evelyne De Leeuw. "Towards health equity: a      framework for the 

application of proportionate universalism." International journal for equity in health 14.1 (2015): 1-8. 

https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-015-0207-6 

 
10 Marmot M. Commentary: mental health and public health. Int J Epidemiol. 2014;43:293–6. 

https://academic.oup.com/ije/article/43/2/293/2901740 

 
11 Leirbakk, M. J., Torper, J., Engebretsen, E., Opsahl, J. N., Zeanah, P., & Magnus, J. H. (2018). Formative 

research in the development of a salutogenic early intervention home visiting program integrated in public 

child health service in a multiethnic population in Norway. BMC Health Services Research, 18(1), 741. 

 

https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-015-0207-6
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Mål for foreldrene:  

 Ivareta og sikre foreldres mestringsevne og godt samspill med barnet. 

 Sikre at foreldrene vet hvor viktige de er for barnets helse og utvikling. 

 Gi støtte til foreldrene slik at de kan identifisere og mobilisere egne ressurser og 

styrker. 

 Veilede foreldre gjennom de første viktige årene i barnets liv. 

 

Mål for hele familien:  

 Styrke familiens helse og utvikling. 

 Støtte og veilede familiens deltakelse i fritid, utdanning og arbeid, og bidra til økt 

barnehage-deltakelse.  

 

Mål for tjenesteutvikling:  

 Bedre samordning med andre tjenester. 

 Utvikle nye arbeidsmåter og løsninger i samarbeid med innbyggerne. 

 Implementere et felles verdi- og menneskesyn på tvers av tjenester. 

 Ledelses forankre viktigheten av tidlig innsats. 

 

Mål for samfunnet: 

 Redusere kostbare sekundær- og tertiærforebyggende tiltak. 

 Økt tillit til velferdsstaten gjennom mer treffsikre og effektive velferdstilbud. 

 

4 Gjennomføring, erfaringer og anbefalinger 

4.1  Organisering, forankring og koordinering  

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap er ansvarlig for programmet. Programmet har blitt 

implementert på frivillig basis i samtlige bydeler i Oslo ved at bydelene har blitt invitert til å søke 

om deltagelse. Gjennom søknaden har bydelene forpliktet seg til å implementere og videreføre 

programmet i henhold til styringssignaler fra byrådet og manualen for Nye familier.  

 

Det har fra pilotens oppstart vært avsatt midler til programkoordinator i 100 % stilling og fram til 

mars 2020 også midler til to helsesykepleierstillinger i 20 % stillinger knyttet til opplæring av 

helsesykepleiere i nye bydeler. Bydel Stovner hadde ansvaret for å koordinere programmet til og 

med 2019 med bakgrunn i erfaring fra utvikling og arbeid med piloten Nye mødre. Etter at alle 

bydelene i løpet av 2019 implementerte programmet, fikk Helseetaten fra 2020 i oppdrag å 
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koordinere og følge opp Nye familier. Oppdraget inkluderer generell oppfølging av bydelene med

opplæring og veiledning, innhenting av relevant kunnskapsgrunnlag til nytte for utvikling av

programmet, ledelse og drift av fagnettverket for Nye familier, koordineringav rapportering fra

bydelene om aktivitet og deltagelse i forskningsgruppen ved VID. Helseetaten fikk også fra 2020

i oppdrag å bidra til å koordinere Nye familier med andre satsninger i Oslo kommune, spesielt

knyttet til helsestasjonstjenesten og til målgruppene for Nye familier.

I tråd med at Nye familier utvikles kontinuerlig basert på kunnskap fra forskning og erfaringer fra

familiene og fra tjenestene, skal manualen oppdateres ved behov.

4.1.1 Utrulling i bydelene
Da piloten Nye mødre ble påbegynt i 2013 i Bydel Stovner, ble tre helsesykepleiere i henholdsvis

50-, 50- og 60 % stillinger tatt ut av helsestasjonstjenesten for å utføre hjemmebesøk og bidra

med utvikling av prosjektet. Prosjektet mottok først støtte fra Helsedirektoratet og fra 2016 fra

daværende Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS). Programmet Nye familier

ble etablert høsten 2016 av EHS som en del av helsestasjonstjenesten i bydelene Stovner, Nordre

Aker og Østensjø. Høsten 2017 ble programmet implementert i Bjerke, Frogner, Grünerløkka og

Vestre Aker. Oslo kommunes økonomiplan for 2018 til 2021 slo fast at Nye familier skulle

implementeres i alle bydeler innen utgangen av 2019. Programmet ble implementert i fire nye

bydeler i 2018 og i de fire siste bydelene i Oslo i 2019. De fire siste bydelene var ferdig med

opplæring i programmet 1.3.20. Den trinnvise implementeringen i bydelene kan ses av figuren

under.

Figur 1: Utrullingen av Nye familier i bydelene

Utrullingen har gått etter planen i de 11 første bydelene. De siste fire bydelene avsluttet

opplæring 1. mars 2020 samtidig som covid-19-pandemien brøt ut i Oslo.

Hjemmebesøk til familier kunne i en periode våren 2020 ikke gjennomføres av smittevernhensyn.

Mange helsesykepleiere i bydelene ble tidlig i pandemien tatt ut av ordinær tjeneste for å arbeide

2016 2017 2018 2019
Stovner Vestre Aker Ullern Alna
Østensjø Frogner St.Hanshaugen Grorud
Nordre Aker Bjerke Sagene Nordstrand

Grünerløkka Søndre Nordstrand Gamle Oslo
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med smittevernoppgaver. Dette medførte et etterslep i mange bydeler for helsestasjonene både 

for det obligatoriske helsestasjonsprogrammet for barn og for Nye familier.  

Helsestasjonene gjenopprettet normal drift og alle helsesykepleiere var med svært få unntak 

tilbake i ordinært arbeid fra august 2020. De fire siste bydelene som implementerte programmet 

er nå godt i gang med Nye familier. Per 1.10 2020 var Nye familier tilbake i drift i alle bydelene i 

Oslo med hensyn til å tilby Nye familier til alle målgruppene. Bydelene har i mindre grad tilbudt 

hjemmebesøk i 2020 (se kapittel 5).  

 

Helseetaten og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har hatt tett kontakt med bydelene 

høsten 2020 for å sikre at programmet følges opp på en god måte.  

Erfaringer og vurderinger 

Koordinator og tjenestene har erfart at etter avsluttet opplæring trenger bydelene minimum seks 

måneder før rutiner, dokumentasjon og prosedyrer som skal endres er godt innarbeidet blant 

helsestasjonenes ansatte. Dette har ført til at de fire siste bydelene som var ferdig med opplæring 

1.3.20 til dels ikke rakk å etablere seg på samme måte som de øvrige bydelene pga. covid-19-

pandemien. 

 

Mange helsestasjoner rapporterer om økt fravær av helsesykepleiere knyttet til pandemien. Det 

er generelt stor etterspørsel etter helsesykepleiere og vanskelig å rekruttere vikarer for 

helsesykepleiere.     

 

Belastningen i bydelene knyttet til covid-19-pandemien har vært og er ulik. I perioder har andel 

smittede vært mer enn fem ganger høyere i de mest belastede bydelene sammenlignet med de 

minst belastede bydelene (kilde: Oslo kommune, Helseetaten, personlig meddelelse). Behovet for 

differensierte lokale smitteverntiltak som følge av varierende smittetrykk i bydelene har påvirket 

muligheten for å gjennomføre hjemmebesøk. Eksempler på forhold som vanskeliggjør 

hjemmebesøk under pandemien er trangboddhet kombinert med mange husstandsmedlemmer og 

utfordringer med å overholde avstandskrav, husstandsmedlemmer som er isolert eller i karantene 

etc. Bydeler med størst levekårsutfordringer og trangboddhet har i hovedsak også hatt høyest 

smittetrykk. 

 

4.2 Opplæring og kompetanseutvikling i bydelene 

Byrådets satsing på Nye familier forutsetter at bydelene tilbyr likeverdige tjenester for 

målgruppen i samsvar med målene for programmet og et felles kunnskaps- og verdigrunnlag. 

Overordnet har bydelene forpliktet seg til at strategien følges opp slik den blant annet kommer 

til uttrykk i gjeldende manualen, opplæringstiltak for bydelene og øvrige føringer fra byrådet.  

 



 • 15 

 

 

 

 

4.2.1 Tiltakspakke opplæring og kompetanseutvikling for bydelene  

Nye familier representerer en ny arbeidsform for helsestasjonene. I utviklingen av programmet ble 

det forutsatt at en god implementering og gjennomføring av programmet ville kreve god 

tilrettelegging. De viktigste elementene var god forankring i bydelenes ledelse og sørge for felles 

opplæringsprogram og kompetanseutvikling i bydelene. For å sikre dette, ble det utviklet et sett 

med tiltak som besto av følgende elementer: 

 

1. Manual for Nye familier  

2. Planleggingsmøter med tjenesteansvarlig på helsestasjonene og koordinator 

3. Felles fagdag der alle ansatte på helsestasjonen ble invitert til å delta 

4. Én til én opplæring med helsesykepleiere fra Bydel Stovner der felles hjemmebesøk ble 

gjennomført 

5. Alle helsesykepleiere skrev refleksjonsnotater og deltok på refleksjonsmøter 

6. Et bydelsomfattende fagnettverk ble etablert 

 

Det redegjøres i det følgende for innholdet i hvert element. Deretter omtales erfaringer og 

vurderinger før det gis en anbefaling. Erfaringer baserer seg på informasjon fra brukere, ansatte, 

tjenesteledere, statistikk, rapportering og koordinators erfaringer (se kapittel 2.2 metode og 

materiale).  

  

4.3 Manual  

Manualen skal sikre en felles forståelse av verdi- og kunnskapsgrunnlaget for Nye familier og gir 

føringer for samme praksis i alle bydeler. Siden oppstarten i tre bydeler i 2016, har manualen blitt 

revidert fire ganger, sist i mai 2021.  

Erfaringer og vurderinger 

I prosessen med å revidere manualen har helsesykepleiere fra de ulike helsestasjonene i Oslo 

deltatt og innspill har blitt hensyntatt. Helsesykepleierne har gitt innspill i møter om at tidligere 

versjoner har vært for teoretiske og lite praktiske i sin utforming. Tjenesteledere og ansatte 

etterspør manualen og den vurderes til å være nyttig for å sikre lik praksis med basis i felles 

kunnskaps- og verdigrunnlag.  Fjerde reviderte utgave (mai 2021) har innarbeidet kunnskap fra 

foreliggende rapport. Løpende oppdatering og utvikling av manualen vurderes å ha vært viktig for 

å sikre god og enhetlig praksis i bydelene.  

 

4.4 Planleggingsmøter  

For å sikre god forankring og forberedelse i bydelene før utrulling ble det avholdt 

planleggingsmøter mellom koordinator for Nye familier og tjenesteansvarlig på helsestasjonen. 

Det ble lagt til rette for at helsesykepleierne fikk avsatt tid til mester-svenn opplæring med en 

erfaren helsesykepleier fra Bydel Stovner. 
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Erfaringer og vurderinger 

Lederne på helsestasjonene har ved flere anledninger uttrykt at disse møtene har vært nyttige slik 

at tjenestene var godt forberedt på de ulike delene av opplæringen for Nye familier.   

 

4.5 Fagdager for alle  

Fagdagene ble arrangert bydels vis. Alle ansatte på helsestasjonen fikk innføring i metode, 

verdigrunnlag og kunnskapsgrunnlag for Nye familier. I forkant av fagdagen fikk alle ansatte 

utlevert manualen til Nye familier. Programkoordinator og to helsesykepleiere med 

mengdetrening fra Bydel Stovner arrangerte fagdagene. Det har også blitt gjennomført felles 

oppsamlingsfagdager hvor helsesykepleiere som ikke kunne delta på den oppsatte fagdagen samt 

nyansatte helsesykepleiere deltok. Fagdagenes innhold og struktur har blitt justert etter 

tilbakemeldinger fra deltakerne og ettersom føringer for programmet og manualen har blitt 

endret.  

Erfaringer og vurderinger  

Både ansatte og ledere ved helsestasjonene har gitt tilbakemeldinger om at det har vært verdifullt 

at også merkantilt ansatte og jordmødre deltok på fagdagene slik at alle ansatte fikk kunnskap om 

programmet.  

 

4.6 Mester- svenn opplæring  

Mester-svenn modellen for utdanning og opplæring er anerkjent og mye brukt også innen helsefag. 

Nye familier valgte å inkludere en til en opplæring for alle helsesykepleiere som jobber med barn 

0-5 år og dermed også Nye familier. To helsesykepleiere fra Bydel Stovner med erfaring fra 

programmet (mestere) ble kjøpt ut av stillingene sine 20 %. Opplæringen foregikk ved at 

helsesykepleier fra Bydel Stovner (mester) var med helsesykepleier fra ny bydel (svenn) på 

hjemmebesøk. I de syv første bydelene gikk mester og svenn på to hjemmebesøk sammen, mens i 

de åtte siste bydelene var de sammen på et hjemmebesøk.    

 

I de syv første bydelene med to felles hjemmebesøk, hadde mesteren den aktive rollen i det første 

felles besøket mens svennen observerte. Rollene ble byttet i det andre felles besøket. De siste 

åtte bydelene gjennomførte kun et felles opplæringshjemmebesøk av kapasitetsgrunner for å 

sørge for rask nok implementering. Rollene i besøket ble avtalt mellom helsesykepleierne. Som 

oftest var mesteren aktiv under hjemmebesøket og svennen observerte konsultasjonen. Både før 

og etter hjemmebesøket var det satt av tid for samtale og refleksjon.  

Erfaringer og vurderinger  

Tilbakemeldingene fra bydelene fra mester-svenn opplæringen har vært utelukkende positive. 

Helsesykepleierne har skrevet mye om opplæringshjemmebesøket i refleksjonsnotatene sine. 

Mange har skrevet at felles hjemmebesøk med en erfaren helsesykepleier gjorde at de selv følte 

seg tryggere når de første gang gikk på hjemmebesøk i svangerskapet alene. Det vurderes at 
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praksis der mester og svenn bytter på å være aktiv og observatør gir størst potensiale for god 

læring, samtidig som begge gruppene uttrykte tilfredshet med den opplæringen de mottok. 

   

4.7 Refleksjonsnotat og refleksjonsmøter  

Det ble valgt å benytte refleksjonsnotater i opplæringen for å skape mulighet for å reflektere over 

egen praksis. Helsesykepleiere generelt og spesielt de som jobber med Nye familier vil ofte 

oppleve kompleks og uforutsigbar praksis fordi familiene selv definerer sine utfordringsområder. 

Det er ikke mulig eller hensiktsmessig å utarbeide prosedyrer eller retningslinjer for alle 

situasjoner helsesykepleierne vil møte. Bruk av refleksjonsnotater brukes også i 

bachelorutdanningen for sykepleiere. Metoden bidrar til å bygge opp kompetanse i møtet med 

kompleks og uforutsigbar praksis 12. Alle helsesykepleiere i Nye familier har skrevet tre 

refleksjonsnotater. Notatene har deretter blitt drøftet i refleksjonsmøter med koordinator. 

Erfaringer og vurderinger   

Tilbakemeldingene om refleksjonsmøtene har vært positive både fra helsesykepleiere og ledere. 

Refleksjonsnotatene har i tillegg gitt programansvarlige viktige tilbakemeldinger om 

helsesykepleiernes opplevelse av å praktisere programmet og hvordan helsesykepleier opplevde 

at Nye familier ble mottatt av familiene. Mange opplevde et tomrom når de tre refleksjonsmøtene 

var avsluttet.  

 

4.8 Fagnettverk  

I 2016 ble det opprettet et fagnettverk deltagende bydeler for å dele erfaringer og fortløpende 

kunne videreutvikle programmet basert på erfaringer fra praksis. Faglederne fra alle 

helsestasjonene i Oslo deltar nå. Programkoordinatoren for Nye familier leder møtene.  Nettverket 

møtes ca. seks ganger årlig og møtesteder rulleres mellom bydelene.  I forbindelse med covid-19-

pandemien har møtene blitt avholdt digitalt (Teams). Under Teams-møtene har gruppen vært delt 

i to, slik at det ikke har blitt for mange deltakere i videomøtet.  

 

Gjennom hele perioden har det vært svært godt oppmøte på fagnettverkene. Dersom teamleder 

på helsestasjonen ikke har hatt anledning til å delta, har en stedfortreder deltatt for bydelen.  

Erfaringer og vurderinger  

Tilbakemeldingene fra bydelene har vært at fagnettverket har gitt rom for å kunne diskutere og 

reflektere om praktiske tilpasninger av programmet til tjenesten og andre aktuelle tema. Særlig 

nye bydeler har hatt stor nytte av å kunne drøfte og lære av bydeler som har lengre erfaring med 

                                                           
12 Smith, M. K. (2001, 2011). ‘Donald Schön: learning, reflection and change’, The encyclopedia of pedagogy 

and informal education. [www.infed.org/thinkers/et-schon.htm. Retrieved: april2021].  

http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm
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programmet. Fagnettverket motiverer og bidrar til erfaringsutveksling og endring av egen praksis 

samt til videreutvikling av programmet.  

 

4.9       Opplæring og kompetanseutvikling oppsummert                                                                           

Erfaringer og vurderinger                                                                                                                              

Alle informantene fra helsestasjonene vurderte den samlete implementeringsprosessen rundt 

Nye familier som svært god. Lederne på en av helsestasjonene sa følgende i intervju om 

implementeringen: 

«Pakkeløpet hadde alt å si. Faste møter, fast opplæring. En mal man burde bruke når man skal ha 

inn noe nytt i tjenesten.»  

Også helsesykepleierne i bydelene har uttrykt tilfredshet med implementeringsprosessen rundt 

Nye familier, spesielt med én til én opplæringen med erfaren helsesykepleier.   

 

Intervjuede ledere av helsestasjonene har foreslått at Nye familier-koordinatoren møter 

helsesykepleierne regelmessig, for eksempel hver tredje måned. Lederne mener at dette kan være 

med på å «holde trykket oppe» rundt Nye familier, samtidig som helsesykepleierne kan drøfte 

praktiske problemstillinger rundt programmet med koordinator.  

Anbefaling  

Det er viktig å sikre nødvendig støtte til de fire siste bydelene slik at programmet innarbeides på 

en god måte. Nye familier er primært et hjemmebesøksprogram. Helseetaten og bydelene må sikre 

at hjemmebesøk er hovedkontaktform i tråd med Oslo kommunes mål og strategier med 

programmet og ressurstilførsel til programmet.  

 

Manualen bør utvikles løpende i tråd med forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra ansatte og 

familiene.  

 

Regelmessig, systematisk kontakt mellom koordinator, helsestasjonene og helsesykepleiere 

anbefales. Det vil bidra til å sikre lik praksis i bydelene med god opplæring av nye 

helsesykepleiere og løpende innhenting av helsesykepleiernes erfaringer med programmet samt 

gi kunnskap om behov for justering av programmet basert på bydelenes erfaringer.   

Det bør også vurderes å etablere mulighet for helsesykepleiere som har gjennomført opplæring 

til å reflektere regelmessig over egen praksis på hver enkelt helsestasjon, f. eks. i form av 

strukturert deling av erfaringer basert på anonymiserte kasuistikker. Fagnettverket og de 

ansatte bør inviteres til å drøfte en modell for praksisbasert læring.   
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4.10 Helsesykepleierne og familiene- relasjonsbygging og erfaringer  

Programmet vektlegger sterkt strategier og tilrettelegging for styrking av relasjonen mellom 

helsesykepleiere og familier. Dette omfatter blant annet hjemmebesøk som metode, at det første 

møtet skjer primært før barnet blir født i svangerskapets uke 28, og at familien er i førersetet for 

å definere egne behov gjennom å reflektere over sin egen historie og eget foreldreskap. 

Mobilisering av egne ressurser og egenmestring står sentralt. Tilgjengeligheten til helsesykepleier 

for familien er bedret gjennom at alle helsesykepleiere har fått egen mobiltelefon og familiene som 

er med i Nye familier får telefonnummeret til sin helsesykepleier. Noen av bydelene praktiserte 

dette også før programmet ble implementert. Det vises for øvrig spesielt til kapittel 3.1 til 3.8 om 

verdi- og kunnskapsgrunnlag samt strategier og metoder som er valgt for å styrke relasjonen 

mellom helsesykepleier og familier. 

Erfaringer og vurderinger 

Erfaringer fra helsesykepleiere i form av refleksjonsnotater og møter i fagnettverket viser at Nye 

familier har styrket relasjonen mellom helsesykepleiere og familier. Særlig sier helsesykepleierne 

at når relasjonen mellom helsesykepleierne og familiene etableres før fødsel, bidrar det ofte til at 

både konsultasjonene på helsestasjonen knyttet til det lovpålagte helsestasjonsprogrammet og 

hjemmebesøkene etter fødsel har høyere kvalitet og er mer effektive. Erfaringene til 

helsesykepleierne er at når det første møtet skjer etter at barnet er født, vil hovedfokus i møtet 

ofte være barnet og i mindre grad foreldrene. Helsesykepleierne opplever også at familien i det 

første møtet før fødsel har lettere for å åpne seg om vanskelige temaer knyttet til egen bakgrunn 

og personlighet.  

 

Helsesykepleierne sier at de får mer kunnskap om familiens situasjon med bedre forståelse og 

tidlig identifisering av familienes behov som resultat. Dette fører også til større profesjonell 

trygghet for helsesykepleier.  Målgruppene får som en følge av dette riktigere og mer målrettet 

hjelp.  

 

Flere helsesykepleiere med mange års praksis har under refleksjonsmøter og gjennom 

refleksjonsnotater fortalt at det oppleves motiverende å jobbe med Nye familier, at de får brukt 

seg selv bedre og har lært noe som de har nytte av i sin arbeidshverdag. Noen helsesykepleiere 

har også skrevet om at hjemmebesøk gir en fin variasjon i arbeidsdagen og gjør at de er mindre 

slitne.  

 

Familiene har ofte fortalt til helsesykepleieren sin at de er svært fornøyd med muligheten til å 

raskt og direkte kunne komme i kontakt med sin helsesykepleier gjennom telefon eller SMS. Noen 

helsesykepleiere var i utgangspunktet bekymret for om dette ville bli belastende. Erfaring har vist 

at kontaktmuligheten oppleves som effektiv uten å bli en tidstyv. Mulighet for direkte kontakt 

mellom helsesykepleiere og familiene har ført til at enkle spørsmål har blitt avklart hurtig. Både 

familiene og helsestasjonene opplever det som positivt.   
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Nye familiers arbeidsform med åpne spørsmål og tematikk sammen med hjemmebesøk i 

svangerskapet synes å være viktige elementer. Eksempler på åpne spørsmål er at de kommende 

foreldrene forteller om egen oppvekst, hvilke drømmer de har for sitt barn og sine tanker om 

foreldrerollen.  Dette rapporterer både helsesykepleiere og familiene om at bidrar til å danne en 

trygg og god relasjon basert på åpenhet. Samtidig gir det familiene en opplevelse av at 

helsesykepleier er genuint interessert i deres opplevelser. Samlet sett kan arbeidsformen ha 

positiv betydning for foreldreskapet.  

 

Forskningsprosjektet Nye familier (se kapittel 7) vil gi flere svar på utfall for familien. Det vil være 

behov for ytterligere forskning knyttet til mulig styrking av relasjonen mellom helsesykepleier og 

familien, og om Nye familier bidrar med å skape langvarige positive endringer for den enkelte 

familie og reduserer risiko for skjevutvikling for familien og avhengighet av langvarige og 

omfattende offentlige tjenester.  

 

Tidlig kontakt mellom helsesykepleier og familien i svangerskapet løftes fram av både familier og 

helsesykepleiere som betydningsfullt og viktig.  

 

4.11 Samarbeid mellom helsestasjonen og andre tjenester og 

tjenesteutvikling  

Et viktig mål for Nye familier er å bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats med rett 

instans til riktig tid. Tverrfaglig samarbeid skal bidra til en god start for familien og støtte familiens 

deltakelse i samfunnet som barnehage, utdanning, arbeid og fritid. Det er ikke etablert nye 

strukturelle samarbeidsformer som en følge av Nye familier. I manualen er deltagelse i barnehage 

beskrevet og helsesykepleier skal aktivt utforske familienes status og muligheter for deltagelse i 

samfunnet på ulike plan. Implementering og opplæring i bydelene på helsestasjonene ser ut til å ha 

hatt større fokus enn etablering av nytt samarbeid strukturelt. Under intervjuer med lederne av 

helsestasjonene i oktober 2020 påpekte to av lederne at de ønsket et tettere samarbeid mellom 

Nye familier og barnehagene, med mål om å få flere barn inn i barnehager. I manualen er det lagt 

opp til at familiene sammen med helsesykepleier konkret utforsker foreldrenes tanker om 

barnehagedeltagelse.  

Erfaringer og vurderinger 

Helsesykepleierne i bydelene rapporterer at de oftere enn tidligere setter familier i kontakt med 

andre. Helsesykepleierne mener at økt samarbeid skyldes at de blir mye bedre kjent med familiene 

og at de derfor bedre identifiserer hvilke behov familiene har. Samarbeidet omfatter psykologer 

på helsestasjonen og i bydelen, BUP, tverrfaglige ressurssentre i noen bydeler, familieveiledere, 

fysioterapeuter og andre prosjekter i bydelene. Vi har kvalitativt noe kunnskap om dette fra 

helsesykepleiere, men mangler kvantitativ kunnskap. Det er krevende å vise dette av mange 

årsaker, herunder personvern og kobling og bruk av ulike registerdata. Det vurderes at det 

generelt er behov for å jobbe mer med samarbeid på tvers for å styrke familiens deltakelse i 
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samfunnet, blant annet i barnehagen for å styrke barnets videre utvikling i tråd med byrådets 

satsing.  

 

I tillegg til Nye familier har Byrådet også andre pågående satsninger i Oslo kommune, som 

Barnehjernevernet, som Nye familier er en del av, og Oslohjelpa. Det er viktig at bydelene ser disse 

satsingene i sammenheng og sikrer systematisk samarbeid administrativt og i praksis. 

 

4.11.1 Samarbeid mellom jordmødre og helsesykepleiere på helsestasjonen 

Jordmødre har i utgangspunktet ansvar for oppfølging knyttet til svangerskapsomsorg og 

barselomsorg mens helsesykepleiere 0-5 år følger opp barnet og familien etter fødsel. 

Samarbeidet mellom jordmødre og helsesykepleiere har tidligere noen steder hatt 

forbedringspotensial av flere årsaker. Manglende ressurser og tidsknapphet har blitt beskrevet. 

Nye familier bygger på et godt samarbeid mellom helsesykepleier og jordmor som i fellesskap skal 

tilby samordnede og gode tjenester til familiene. Jordmødrene i bydelene har blitt invitert til å  

delta på fagdager og fagmøter om Nye familier for å styrke samarbeidet med helsesykepleier og 

sikre et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag. 

 

Byrådet har i tråd med bystyresak 213/19 styrket jordmortilbudet i Oslo. Bystyret ba også 

byrådet om å styrke jordmødrenes rolle i Nye familier. Byrådet har fulgt opp dette gjennom økt 

fokus på samarbeid mellom helsesykepleiere og jordmødre. Samarbeidet mellom helsesykepleiere 

og jordmødre er utdypet og godt beskrevet i manualen til programmet. På den felles fagdagen for 

helsestasjonen om Nye familier er samarbeid eget tema. Fagnettverkene jobber også med dette 

temaet. Etablering av felles tilgang til journal er etablert (se kapittel 4.13). 

Erfaringer og vurderinger 

Lederne på helsestasjonene erfarer at samarbeidet mellom helsesykepleiere og jordmødre har 

bedret seg betraktelig i 2019 og 2020, og at arbeidet med Nye familier har bidratt vesentlig til 

dette. Helsesykepleiere for barn 0-5 år har blitt styrket betydelig og tilsvarende er 

jordmortjenesten vesentlig styrket.  Helsesykepleiere og jordmødre jobber nå i større grad 

sammen for familiens beste og er opptatt av god informasjonsflyt seg mellom. Felles journalføring 

av både jordmors og helsesykepleiers konsultasjoner i mors journal letter informasjonsdeling og 

tilrettelegger for styrket tverrfaglig innsats. Flere av lederne på helsestasjonene kan fortelle at 

helsesykepleiere og jordmødre mer enn tidligere samarbeider om familier med utfordringer. 

Helsesykepleiere beskriver også i refleksjonsnotater at samarbeidet mellom jordmor og 

helsesykepleier har bedret seg i bydelene. 

 

Jordmødrene har en viktig rolle i Nye familier både med rekruttering av familier og for å sikre en 

solid tjeneste med god informasjonsflyt mellom jordmor og helsesykepleier. Lederne av 

helsestasjonene rapporterer at samarbeidet med jordmødrene er styrket gjennom et målbevisst 
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arbeid. Implementering av Nye familier har bidratt til å sikre en kontinuitet i tilbudet som familien 

får fra helsestasjonen, noe som skaper trygghet og økt kvalitet på tjenesten.  

 

4.12 Rekruttering  

Rekruttering av deltagere blir gjort på forskjellige måter i bydelene i Oslo. I noen bydeler 

rekrutterer jordmor når den gravide er til svangerskapskontroll. Andre bydeler benytter 

merkantilt ansatte som rekrutterer når den gravide kontakter helsestasjonen for 

svangerskapskontroll. Flergangsfamilier med utvidet behov eller familier som får barn i Norge for 

første gang, blir som oftest rekruttert av jordmor. I henhold til nasjonale retningslinjer skal gravide 

selv velge om de vil gå til fastlege eller jordmor på helsestasjonen for svangerskapskontroller. 

Gravide i målgruppene som følges opp av fastleger, må derfor rekrutteres av fastlegene. Bydelene 

må da informere og samarbeide med fastlegene om rekruttering til Nye familier. Det er utarbeidet 

informasjon om Nye familier som bydelene kan videreformidle til fastlegene.  

 

Helsestasjonene opplever at mange av de som takker nei til deltagelse gjør det fordi de skal flytte 

ut av bydelen eller kommunen. Noen ønsker å ta kontakt selv dersom de trenger støtte eller hjelp. 

Noen takker nei til hjemmebesøk i uke 28 i svangerskapet fordi de er i arbeid og det passer dårlig 

å ta fri. Disse inkluderes ofte etter fødsel i programmet. 

 

Helsesykepleierne rapporterer at de har inntrykk av at noen få familier ikke vil delta fordi de har 

liten tillit til og kunnskap om offentlige tjenester i Norge. Familier som takker nei til deltagelse i 

svangerskapet blir forsøkt inkludert igjen på et senere tidspunkt. I de tilfellene hvor gravide ikke 

har blitt fulgt opp på helsestasjonen i svangerskapet blir familien kontaktet etter fødsel. Mange 

helsestasjoner informerer fastlegene og deler ut plakater og brosjyrer til fastlegene for å 

rekruttere de som velger å gå til fastlegen under svangerskapet. 

Erfaringer og vurderinger 

Det er store forskjeller mellom bydeler når det gjelder rekruttering. Også i bydeler med mange 

sosio- demografiske fellestrekk er andel rekrutterte varierende.  En erfaring som går igjen og 

samsvarer med koordinators erfaring, er at det er viktig å ha høyt fokus på rekruttering 

uavhengig av hvordan den enkelte bydel velger å organisere rekrutteringen. Det er lite kunnskap 

om de som takker nei til deltagelse.  

4.12.1 Universelt tilbud og rekruttering  

Byrådets begrunnelse for å etablere et tilbud basert på universell proporsjonalisme er omtalt i 

kapittel 3.7 der byrådet velger et universelt tilbud tilpasset den enkeltes behov for å sikre høy 

rekruttering i alle målgrupper og forebygge stigmatisering.  
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Erfaringer og vurderinger 

Helsesykepleiere har i refleksjonsnotater, intervjuer og møter uttrykt at programmets universelle 

utforming har vært avgjørende for å oppnå høy rekruttering (se kapittel 5 om rapportert 

rekruttering). Helsesykepleiere gir uttrykk for at det ofte kan være vanskelig å forutsi hvilke 

familier som trenger tett oppfølging.  Mange familier med betydelig behov for tett oppfølging ville 

ifølge helsestasjonene ikke ha blitt rekruttert ved en risikobasert inkludering. Flere 

helsesykepleiere og ledere påpeker at behovet for Nye familier også er stort i bydeler med gode 

levekår og høy grad av sysselsetting. Familienes utfordringer varierer i ulike målgrupper og 

bydeler. Felles for alle bydelene er at mange foreldre i målgruppene trenger hjelp og støtte utover 

det ordinære tilbudet. Mange familier snur fra å være reserverte til å takke ja til hjemmebesøk når 

de blir informert om at tilbudet gis til alle nye familier. Det er sannsynlig at dette øker rekruttering 

også blant familier med større behov.    

 

Byrådets vurderinger og begrunnelse for å utvikle et universelt tilbud samsvarer godt med 

erfaringer fra programmet.   

Anbefaling 

Erfaringer fra ansatte bekrefter at den universelle tilnærmingen både sikrer god rekruttering og 

fanger opp mange behov hos familier som ved en risikobasert rekruttering kunne ha blitt oversett.   

En strategisk tilnærming som innhenter kunnskap fra brukere og tjenestene i utvikling av god 

rekruttering anbefales. Muligheten for å få mer kunnskap om gruppen som takker nei, for eksempel 

gjennom spørreundersøkelse, bør vurderes.    

 

4.13 Journalføring 

Helseetaten ved fagsystemavdelingen er systemansvarlig for det elektroniske journalsystemet 

(CGM) som benyttes av helsestasjonene i Oslo. Alle konsultasjoner som foretas som en del av Nye 

familier, herunder hjemmebesøk-, helsestasjons- og SMS/telefonkonsultasjoner, skal 

dokumenteres i henhold til journalforskrift for helsepersonell. Det har gjennom flere år vært 

praksis ved Oslos helsestasjoner at jordmødre og helsesykepleiere har hatt atskilte journaler 

uten gjensidige tilganger. Dette kunne skape en barriere for informasjonsdeling. I forbindelse 

med at helsesykepleiere i Nye familier etablerer kontakt med mor og familien i svangerskapet, er 

praksis endret slik at journalopplysninger som primært omhandler forhold knyttet til mor, 

journalføres i mors journal og ikke barnets. Både jordmor og helsesykepleier har dermed tilgang 

til samme journal. Ved behov opprettes tilsvarende journal for far/medmor. Journalene lukkes 

når tilbudet til familien avsluttes.  

Erfaringer og vurderinger 

Beslutningen om å journalføre både jordmors og helsesykepleiers konsultasjoner i mors journal 

legger til rette for et bedre tverrfaglig samarbeid mellom helsesykepleier og jordmor. 

Beslutningen om å journalføre kontakten med foreldrene i foreldrenes og ikke barnets journaler 
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vurderes å være i samsvar med journalforskriften. Det sikrer at opplysninger om foreldrene ikke 

inngår i barnets journal. 

 

5 Rapportering, aktiviteter og ressursbehov  

5.1 Rapportering 

Bydelene rapporterer på aktiviteter og ressursbruken i Nye familier to ganger i året. Uthenting 

av data digitalt avhenger både av at de ulike konsultasjoner registreres riktig av 

helsesykepleierne og at journalsystemet er tilpasset behovet for å hente ut data. Det er per i dag 

ikke mulig å hente ut tilstrekkelig statistikk fra det elektroniske pasientjournalsystemet (CGM).  

Dette medfører at rapportering til dels gjøres manuelt. Manuell uthenting representerer en 

usikkerhet.   

Bydelene har i varierende grad tatt i bruk registreringsmuligheter for helsesykepleierne som er 

lagt inn i den elektroniske pasientjournalen CGM. Årsrapportene fra bydelene og erfaringer fra 

fagnettverkene har vist at det har vært utfordrende å få til enhetlig registrering av aktiviteter 

knyttet til Nye familier fra den enkelte helsesykepleier og bydelene. Helseetaten har i samråd 

med Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap vært i dialog med bydelene om dette, men 

enhetlig registrering er fremdeles utfordrende for flere bydeler.  

Tabell 1 sammenligner bydelenes rapporter med digitale rapporter fra Helseetaten fra CGM.  

Tabell 1: CGM rapport 2020 alle bydeler fra Helseetaten og bydelenes rapportering sammenlignet  

  Bydeler rapportering 

CGM rapport fra 

Helseetaten    
Deltagende familier*  4756 9741  
Hjemmebesøk svangerskap 1601 1156  
Helsestasjon svangerskap 891 240  
Hjemmebesøk etter fødsel 3204 3720  
Helsestasjon etter fødsel 8844 5690  
Sum fysiske møter  14540 10806  

     
SMS og tlf. gravide**   1139  
SMS og tlf.  etter fødsel**  7297  
Sum SMS og telefon   19593 8436  
*Bydelenes rapporter legges senere til grunn. Helseetatens rapport registrerer alle som mottar tilbud uavhengig 

av når de ble rekruttert og er klart for høyt.  

 **Bydel totalt 19593, ikke delt før og etter fødsel 
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Erfaringer og vurderinger 

Digitale rapporter fra Helseetaten og rapportene fra bydelene som kombinerer manuell 

uthenting og kjøring av rapporter fra journalsystemet har begge betydelige feilkilder. Kapitlet 

legger i tabell 2-4 med tekst, bydelenes egne rapporteringer til grunn fordi bydelene kjenner 

bakgrunn og egen registrering best. Enkelte justeringer er gjort i samråd med bydelene for å 

justere åpenbare feil.  

Mange helsestasjoner rapporterer selv at registrering av rett kontaktform mange steder har et 

forbedringspotensial. Dette fører fremdeles til feil- og oftest underrapportering av aktiviteter.  

 

God journalføring og forenklet digital rapportering om aktivitet vil gi byrådet og bystyret 

verdifull kunnskap om programmet.  Helseetaten og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 

har startet et arbeid i samarbeid med leverandøren av journalsystemet som skal forenkle 

registrering av aktiviteter og redusere muligheter for feil.  Informasjon og opplæring til 

tjenestene vil inngå i arbeidet.  

5.2 Rekruttering og aktiviteter 

Programmet Nye familier har fra oppstart økt aktivitet år for år. Data fra 2020 må vurderes i lys 

av covid-19-pandemien. For bydelene Gamle Oslo, Nordstrand, Grorud og Alna startet 

opplæringen og implementeringen av Nye familier i 2019. Samtlige bydeler var ferdige med 

opplæringspakken våren 2020, samtidig som pandemien brøt ut. Som tidligere beskrevet tar det 

ca. 6 måneder fra avsluttet opplæring til full drift og rekruttering av familier i bydelene er 

etablert. De siste fire bydelene har derfor hatt lavere aktivitet enn forventet i 2020. I tabellene 

(2-4) er de nevnte bydelene fremhevet med egen fargekode (gule) for å tydeliggjøre dette.  

5.2.1 Rekrutterte familier 2017-2020  

Det har vært en jevn stigning i antall familier som mottar tilbudet Nye familier ettersom bydelene 

har blitt rekruttert trinnvis. Også i 2020 har aktiviteten økt. Totalt 11189 familier har fra 1.1.17 

og frem til 31.12.20 blitt fulgt opp gjennom Nye familier i bydelene, se tabell 2. Det er store 

variasjoner i antall fødsler totalt årlig i bydelene fra 1070 til 285.   

 

Tendensen er at rekrutteringen øker vesentlig fra første til andre år etter implementering. Etter 

dette er det mindre variasjoner fra år til år. Antall fødsler per år og familier i målgruppene vil 

variere i noen grad. For 2020 varierer rekruttering sett opp mot tidligere år betydelig mellom 

bydelene. Covid-19-pandemien ser samlet sett ut til å ha påvirket rekruttering i moderat grad. 

Tallene for den enkelte bydel er usikre, men tendensen for Oslo gir en god indikasjon på utviklingen, 

se tabell 2. 
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Tabell 2: Deltagere i Nye familier i 2017-2020  

Bydel Antall deltagerfamilier  

  2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Stovner 113 159 195 127 594 

Østensjø 135 251 210 249 845 

Nordre Aker 218 321 312 385 1236 

Bjerke 42 183 271 418 914 

Frogner 49 303 504 348 1204 

Grünerløkka 65 544 700 677 1986 

Vestre Aker  68 365 257 296 986 

Søndre 

Nordstrand   11 112 145 268 

Ullern   29 223 334 586 

St. Hanshaugen   20 268 400 688 

Sagene   36 487 635 1194 

Gamle Oslo     14 249 263 

Nordstrand     19 22 41 

Grorud     21 208 229 

Alna     23 132 155 

Totalt 690 2222 3616 4625 11189 

 

Erfaringer og vurderinger 

Aktiviteter i nye program og satsinger har en risiko for å avta etter implementering. For Oslo 

kommune samlet har det vært en tilfredsstillende utvikling knyttet til å opprettholde 

rekruttering, samtidig som det er forskjeller mellom bydelene.  

5.2.2 Rekrutteringsandel av alle fødsler  

Det er store forskjeller mellom andel rekrutterte sett opp mot antall fødsler i bydelene.  

Foreløpige tall fra Helseetaten (CGM) viser at det ble født 9368 barn i Oslo i 2020. Av disse var 

5520 førstegangsfødende. 4625 familier ble rekruttert til Nye familier, dvs. at 49% av alle som 

fødte i Oslo i 2020 deltar i Nye familier. Det er store variasjoner mellom bydelene også i bydeler 

med godt etablert praksis der laveste deltagerandel av alle fødsler er 36% og høyeste 79%. I de 

siste 4 bydelene varierer rekrutteringsandel fra 4 % til 71%.  

Erfaringer og vurderinger   

Tidligere ble Nye familier tilbudt førstegangsforeldre. Det var da forholdsvis enkelt å beregne 

rekrutteringsandelen for målgruppen fordi svangerskapsjournalen og medisinsk fødselsregister 

nasjonalt (MFR) registrerer antall fødte barn hos den gravide. Andelen rekrutterte i målgruppen 

førstegangsforeldre var svært høy (83%) sammenlignet med andre kjente program. 
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Rekrutteringsandel for førstegangsforeldre/fødende lar seg ikke sammenligne med 

rekrutteringsandelen til målgruppene i dag. Det er bare størrelsen på målgruppen 

førstegangsfødende som kan hentes ut fra registerdata mens størrelsen på de andre 

målgruppene er ukjent og ikke kan stipuleres eller hentes ut fra registerdata.  Andelen 

rekrutterte med 49% av alle fødsler i Oslo i 2020 vurderes totalt sett som høy. 

Førstegangsfødende vil fremdeles utgjøre den største målgruppen og dermed en stor del av alle 

rekrutterte. Bydeler med høy andel førstegangsfødende forventes derfor å ha høyere 

rekrutteringsandel.  

 

I 2019 var 53% av alle fødende i Oslo førstegangsfødende. Bydelen med høyest andel 

førstegangsfødende hadde 65% (dvs. få barn per familie bosatt i bydelen) og bydelen med lavest 

andel førstegangsfødende hadde 35% (mange barn per familie bosatt i bydelen). Andel 

førstegangsfødende av alle fødende i bydelene påvirker andel rekrutterte i hver enkelt bydel slik 

at bydeler med høy andel førstegangsfødende har flere familier i målgruppene til Nye familier.  

 

5.2.3 Fordeling av rekrutterte mellom målgruppene 

Målgruppene ble endret og utvidet i tråd med politiske føringer og samsvarte med erfaringer om 

behov fra helsestasjonene (se kapittel 3.8). Tabell 3 viser fordeling mellom rekrutterte 

målgrupper. Rekrutterte familier med første barn inngår i tallmaterialet første felles barn. Antall 

rekrutterte familier med første felles barn i Norge og flerbarns-familier med utvidet behov er vist 

i egne kolonner. En bydel har ikke kunnet rapportere på rekruttering av familier med første felles 

barn.   
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Tabell 3: Fordeling av rekrutterte mellom målgruppene 

 Antall første felles Antall første barn 

Antall 

flerbarnsfamilier 

Bydel barn familier i Norge familier med utvidet behov 

Stovner 114 5 12 

Østensjø 205 28 16 

Nordre Aker 320 40 25 

Bjerke 369 13 24 

Frogner 285 18 45 

Grünerløkka  495 25 40 

Vestre Aker  218 15 20 

Søndre Nordstrand 117 16 12 

Ullern 130 4 200 

St. Hanshaugen* 0 10 50 

Sagene 510 10 110 

Gamle Oslo 212 11 32 

Nordstrand 22 0 0 

Grorud 167 10 26 

Alna 107 12 13 

        

Totalt* 3271 217 625 

*Det er et avvik i antall familier totalt fra tabell 1 (4625 i tabell 1, 4113 i tabell 3) på 512 

deltagende familier fordi noen bydeler ikke kunne gruppere alle deltagere  

Erfaringer og vurderinger 

Bydelenes rapportering av aktiviteter viser betydelig spredning av rekruttering mellom ulike 

målgrupper utover det vi kan forvente skyldes sosio-demografiske faktorer. Spesielt varierer 

andel rekrutterte flerbarns-familier med behov fra 0 til 60%.  

5.2.4 Hjemmebesøk og andre konsultasjonsformer 

Det har fra 2017 vært en gradvis vridning fra hjemmebesøk som kontaktform til konsultasjoner 

på helsestasjonen og digitalt. Tendensen ble vesentlig forsterket i 2020. Tabell 4 viser fysiske 

møter hjemme, på helsestasjonen og antall fysiske konsultasjoner per familie. I 

budsjettjusteringen for 2020, kommunaldirektørens sak 24/20, ble det stipulert behov for 

hjemmebesøk satt til 22 745 for bydelene samlet. Både antall fysiske konsultasjoner samlet 

(14867) og hjemmebesøk (5169) avviker vesentlig.  
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Tabell 4: Fysiske møter mellom helsesykepleier og familier i 2020 

Bydel Hjemmebesøk 

Konsultasjoner  

helsestasjonen  Fysiske Fysiske 

  Totalt* 

før og etter 

fødsel 

konsultasjoner 

totalt 

konsultasjoner pr 

familie 

Stovner 175  (1000) 461 636 4,85 

Østensjø 225  (1460) 325 550 2,2 

Nordre Aker 478 (1540) 668 1146 3 

Bjerke 572 (1470) 691 1263 3,11 

Frogner 523 (1700) 774 1297 3,73 

Grünerløkka 1239 (3080) 825 2064 3,69 

Vestre Aker  324 (1310) 694 1018 4,02 

Søndre Nordstrand 95 (1620) 135 230 1,59 

Ullern 457 (1000) 1210 1667 1,69 

St. Hanshaugen 80 (2310) 1100 1180 2,94 

Sagene 580 (4390 1524 2104 3,33 

Gamle Oslo 130 ((3850) 665 795 3,12 

Nordstrand 39 (1390) 8 47 1,6 

Grorud 127 (1080) 432 559 2,75 

Alna 125 (1850) 186 311 2,85 

Oslo 5169 (22745) 9698 14867 3 

 I parentes stipulert behov for hjemmebesøk som ble lagt til grunn i budsjett-

justeringen for Nye familier i 2020.  

Erfaringer og vurderinger 

Erfaringer fra 2017-2019 har vist at enkelte familier ikke ønsker eller kan motta hjemmebesøk 

av ulike årsaker. Det har vært en bevisst strategi å inkludere familier også dersom de ikke ønsker 

besøk i hjemmet. De fleste familiene i målgruppene ville gjerne møte helsesykepleier hjemme i 

perioden 2017-2019. I 2020 har korona-pandemien forsterket vridning fra hjemmebesøk til 

andre konsultasjoner vesentlig. Dette skyldes ifølge bydelene både smittevernhensyn, at familier 

i perioder ikke har ønsket hjemmebesøk og at ansatte har vært engstelige for å gå på 

hjemmebesøk.  

Det er store variasjoner mellom ulike bydeler for konsultasjonsform og volum som ikke bare kan 

forklares med varierende smittetrykk fra pandemien, forskjellig sosio-demografi eller tidspunkt 

for implementering av Nye familier. Antall fysiske møter totalt samsvarer godt med det som var 

stipulert fra byrådsavdelingen for noen bydeler mens andre bydeler har vesentlig lavere aktivitet 

enn stipulert. Vridning av konsultasjoner fra hjemmebesøk til helsestasjon eller digitalt er ikke i 

tråd med programmets mål og strategier, samtidig som dette i 2020 til dels skyldes lokale 

smittevernhensyn. 
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5.3 Tilførte årsverk til bydelene og gjennomførte aktiviteter  

Byrådet har stipulert hvilke personalressurser som kreves i programmet basert på tre kriterier: 

antall førstegangsforeldre i bydelene, en fast minimumsressurs for å kunne tilby programmet 

samt barnevernskriteriet som Oslo kommune legger til grunn for ulike bydeler. Byrådet vurderte 

at bydeler med behov for økte ressurser til barnevern slik det kommer til uttrykk i Oslo kommunes 

kriteriebaserte tildeling til bydelene, ville ha tilsvarende økt behov for å tilby flere hjemmebesøk 

per familie. I tillegg ble kapasitet per årsverk for henholdsvis hjemmebesøk, konsultasjoner på 

helsestasjonen og telefonkonsultasjoner beregnet. Følgende beregninger er lagt til grunn: 550 

hjemmebesøk er beregnet til et årsverk, 1100 konsultasjoner på helsestasjonen tilsvarer et 

årsverk og 3300 telefoner/SMS konsultasjoner utgjør et årsverk. I invitasjonene til bydelene om 

deltagelse i Nye familier ble det tatt forbehold om at beregningsmodellen vil kunne justeres basert 

på erfaringer fra programmet og rapportert aktivitet.   

 

Per 31.12.2020 var 36,3 av 37,3 tildelte stillinger for Nye familier besatt i de ulike bydelene. Det 

ble i invitasjonen til deltagelse lagt til grunn at bydelene selv skulle bidra med en egenandel. I 

2020 ble bydelene kompensert med kr. 770.000,- per årsverk.   

 

Det er store variasjoner mellom bydelene i gjennomført aktivitet sett opp mot tilførte årsverk. 

Ca. halvparten av bydelene har gjennomført aktiviteter som samsvarer godt med tilførte årsverk. 

De resterende bydelene har vesentlig lavere aktivitet enn det de har blitt tildelt ressurser til.   

Erfaringer og vurderinger 

En økning av helsesykepleierstillinger på 37,3 årsverk i helsestasjonstjenestene i Oslo 

representerer betydelig styrking av tidlig innsats i bydelene. Det ser ut som stipulert 

ressursbehov for 7 av bydelene samsvarer godt sett opp mot rapportert aktivitet. De resterende 

8 bydelene rapporterte til dels betydelig lavere aktivitet i 2020 enn det som ble stipulert og i 

forhold til tilførte ressurser. Årsaken til dette er ikke kjent. Tallmaterialet vurderes å vise 

tendenser, men har vesentlige usikkerhetsmomenter for enkelt bydeler. Hjemmebesøk som 

hovedaktivitet er lagt til grunn for ressurstildelingen og tilførte ressurser er stipulert med dette 

som utgangspunkt. Ressursbehovet for bydeler som gjennomfører færre hjemmebesøk og øker 

konsultasjoner på helsestasjonen eller digitalt vil være mindre. I 2020 bidro pandemien vesentlig 

til denne vridningen. 

 

5.4 Ekstrakonsultasjoner før og etter Nye Familier 

Det lovpålagte helsestasjonsprogrammet for barn 0-5 år er meget omfattende og detaljert og gir 

erfaringsmessig ofte ikke tilstrekkelig rom for individuell tilpasning. Bruk av 

ekstrakonsultasjoner har vært betydelig og for noen bydeler utgjort mer enn 20% av alle 

konsultasjoner til barn i alderen 0-5, det vil si konsultasjoner som kommer i tillegg til det 

obligatoriske programmet.  Samtidig oppga helsesykepleiere før piloten Nye mødre at de 
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manglet verktøy og ressurser for å sette ekstrakonsultasjonene i system. Dette var en av 

årsakene til utvikling av piloten Nye mødre og programmet Nye familier. 

 

Tabell 5 viser antall ekstrakonsultasjoner for alle helsestasjoner i perioden 2018-2020 slik det 

fremkommer i rapport fra Helseetaten. Tall fra 2017 foreligger ikke av datatekniske grunner. 

 

Tabell 5: Ekstrakonsultasjoner 2018-2020 barn 0-5 år helsestasjon Oslo kommune: 

  

År                                                        Kontakter                                                 Personer  
2018 25548 17968  
2019 24816 18014  
2020 19699 15188  

 

Erfaringer og vurderinger 

Det er en klart nedadgående tendens av gjennomførte ekstrakonsultasjoner på helsestasjonen 

for barn 0-5 år etter at alle bydelene implementerte Nye familier i perioden 2018-2020. I hvilken 

grad nedgangen av bruk av ekstrakonsultasjoner skyldes implementering av programmet, er det 

ikke mulig å trekke konklusjoner om.  Covid-19-pandemien kan ha bidratt til reduksjon av 

ekstrakonsultasjoner i 2020 av ressursårsaker. Samtidig har bydelene i møter høsten 2020 

uttrykt at de barna og familiene som har hatt særskilte behov, har blitt prioritert med 

oppfølging.   

Anbefalinger 

Overordnet bør bydelene sammen med koordinator sørge for likeverdige tilbud, rekruttering og 

oppfølging av målgruppene.  

Etter hvert som smittevernsituasjonen åpner opp for hjemmebesøk i tråd med nasjonale 

retningslinjer og lokale smittevernhensyn, bør bydelene i samarbeid med koordinator sikre at 

hjemmebesøk gjeninnføres som hovedkontakt mellom familien og helsesykepleieren i samsvar 

med programmets mål og strategier.   

Det er behov for å forbedre kvaliteten på data om rapportert aktivitet. 

  

6 Utvikling, spredning og kompetanse 

Byrådet har som målsetting at Nye familier tilpasses de utfordringene og behovene som familier i 

Oslo kommune har og at programmet skal bidra til å styrke utvikling av helsefremmende og 

forebyggende arbeid ikke bare i Oslo men nasjonalt og internasjonalt. 
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Programmet har allerede blitt presentert på en lang rekke nasjonale og internasjonale konferanser 

og kongresser, se vedlagt CV.  

Erfaringer og vurderinger 

Både norske kommuner og representanter fra andre land og kontinenter har vist interesse for 

programmet.  

I samråd med kommuneadvokaten har det blitt vurdert om det er hensiktsmessig å beskytte 

programmet gjennom å søke copyright.  Konklusjonen er at det er lite hensiktsmessig for Oslo 

kommune å søke om copyright beskyttelse både fordi navnet Nye familier antagelig ikke lar seg 

beskytte og fordi byrådet ønsker å dele kunnskap uten at det søkes økonomisk kompensasjon for 

det.  

Samarbeidet med VID som i tillegg til utdanning også er en forskningsinstitusjon bidrar til å 

implementere kunnskap fra Nye familier i undervisning i relevante universitets- og 

høyskolemiljøer. 

Anbefaling  

Det anbefales å dele programmet både nasjonalt og internasjonalt. Revidert manual med en 

anbefaling av hvordan kommuner og andre bør tilrettelegge for implementering bør deles.  

7 Forskning knyttet til Nye familier 

Det er et overordnet mål at forskning tilknyttet programmet skal være relevant for 

programmets mål og belyse effekter og behov både for familiene og de involverte tjenestene.  

 

7.1 Forskningsprosjekt med VID vitenskapelige høgskole (VID) og 

Norges forskningsråd (NFR)  

Forskningsprosjektet "New families: Innovation and Development of the Child Health Services in 

Oslo» ble bevilget 8 millioner kroner i forskningsmidler gjennom Norges forskningsråd (NFR) sin 

utlysning «Gode og effektive helse-, omsorgs-, og velferdstjenester» (HELSEVEL) i 2018. 

 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og 

kunnskap, VID vitenskapelige høgskole (VID), Universitetet i Oslo (UiO) og Folkehelseinstituttet 

(FHI). Oslo kommune er prosjekteier og VID er prosjektleder, UiO og FHI er samarbeidspartnere. 

Programkoordinator for Nye familier er administrativt ansvarlig for prosjektet. I 

forskningsprosjektet inngår full finansiering av en doktorgradsstipendiat og en postdoktor. I 

tillegg er det lagt inn finansiering for bidrag fra UiO og FHI. VID har finansiert ytterligere tre 

doktorgradsstipendiater i forskningsprosjektet og veileder disse. Programkoordinator for Nye 

familier og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap deltar i styringsgruppen og prosjektgruppen 

for forskningsprosjektet. 
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Forskningsmidlene fra NFR er tildelt for perioden 2018-2022. Forskningsprosjektet er vurdert og 

godkjent for gjennomføring av Regional etisk komite (REK) og Norsk senter for forskningsdata 

(NSD). Det er søkt om tillatelse til å kunne innhente data fra disse familiene i 10 år.  

 

Forskningsprosjektet innhenter data og sammenligner bydeler som hadde implementert 

programmet med bydeler som ikke hadde implementert programmet. Bydelene er valgt ut slik at 

de i størst mulig grad er sammenlignbare når det gjelder levekår og sosio-demografi. 

Forskningen vil vurdere resultater og effekt av Nye familier kvalitativt og kvantitativt fra 0-12 

måneder av barnets liv. Forskningsprosjektet har god framdrift i henhold til planen med forventet 

publisering av de første artiklene 2. halvår 2021.  

 

7.1.1 Forskningsspørsmål for doktorgradsstipendiater og postdoktor 

Doktorgradsstipendiaten som er finansiert gjennom forskningsprosjektet har midlertidig 

problemstilling for sin avhandling:  

 

"Hvilken betydning har oppfølging gjennom intervensjonsprogrammet Nye familier, når det gjelder 

depresjonssymptomer og foreldrestress hos førstegangsfedre?" 

 

Stipendiaten startet opp høsten 2018 og vil ha et fireåring løp, der 25 % av stillingen er tilknyttet 

undervisning ved VID. Postdoktoren startet opp høsten 2020 og har et toårig løp frem til høsten 

2022. Postdoktoren vil se på implementeringen av Nye familier gjennom kvalitativ forskning med 

utgangspunkt i helsesykepleiernes refleksjonsnotater og observasjonsstudier av konsultasjoner.   

 

De tre siste doktorgradsstipendiatene som er finansiert av VID har følgende midlertidige 

problemstillinger: 

 

"Nye familier intervensjonsprogram – påvirker det deltakende mødre sine depresjonssymptom og 

opplevelse av sosial støtte?" 

 

"Nye familier intervensjonsprogram. Påvirker intervensjonen mødres mestringsfølelse og 

opplevelse av stress i barnets første leveår?" 

  

"Nye familier intervensjonsprogram. Påvirker intervensjonen tilknytningen mellom barn og 

foreldre og barnets utvikling." 

 

Det er i tillegg til en prosjektgruppe etablert en styringsgruppe for forskningsprosjektet som 

inkluderer representanter fra VID, Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, 

UiO, FHI, programkoordinator for Nye familier, brukerrepresentant og doktorgradsstipendiatene 

fra VID.  
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7.2 Offentlig PhD i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges 

forskningsråd 

I 2015 ble det ansatt en offentlig sektor PhD i Oslo kommune (samarbeid mellom Oslo kommune, 

Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd). Forskningen omhandler piloten Nye mødre, med 

spesielt fokus på hvordan den ble utviklet. Stipendiaten tar sikte på å disputere i 2021.  Den 

første artikkelen er publisert og referert til i rapporten:  

 

"Formative research in the development of a salutogenic early intervention home visiting 

program integrated in public child health service in a multiethnic population in Norway". 

 

De to siste artiklene er under arbeid og publisering gjenstår: «User perceptions of a new family 

early home visit program in a multiethnic population" og "Exploring praxis and experience in an 

early home visit program in a multiethnic population in Norway -a grounded theory study". 

Erfaringer og vurderinger 

De pågående forskningsprosjektene vil bidra til å belyse effekter og behov både for familiene og 

de involverte tjenestene. Data som er innhentet nå handler om perioden fram til barnet er et år 

gammelt.  

 

Viktige spørsmål om effekt knyttet til programmets mål om økt deltagelse i samfunnet for hele 

familien, sosial utjevning og redusert behov for dyre sekundær og tertiærforebyggende tiltak kan 

ikke besvares ennå.  Muligheten til å innhente data fra familiene I 10 år sikrer at  

det vil være mulig å følge familienes utvikling over tid. Det er nødvendig for gjennom forskning å 

kunne vurdere mange av målsettingene med programmet som først kan vises noen år etter at 

intervensjonen fant sted.   

 

Det vil også i fremtiden være knyttet usikkerhet til denne type forskning og evaluering fordi 

intervensjonen foregår sammen med mange andre intervensjoner, og påvirkes av disse.  

Anbefaling 

Langsiktig effekt av satsingen Nye familier bør belyses gjennom ytterligere evaluering og 

forskning. 
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8 Oppsummering og konklusjon/anbefalinger 

Oppsummeringen er gjort i henhold til formålet med evalueringen.  

 

8.1 I hvilken grad kan programmet sies å ha blitt implementert i 

bydelene og ha nådd ut til de ulike målgruppene? 

Rapportering fra 2020 og møter Helseetaten og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har 

hatt med bydelene, viser at alle bydeler nå praktiserer Nye familier. Covid-19-pandemien har 

gjort at mange konsultasjoner er vridd fra hjemmebesøk til konsultasjoner på helsestasjonen, 

videokonsultasjoner eller telefonkonsultasjoner.  

 

8.2 Hvordan har programmet blitt mottatt av målgruppene, tjenesten 

og de ansatte? 

Deltagerandelen vurderes som god. Dette er kanskje det beste uttrykket for hvordan programmet 

mottas både av familiene, ansatte og tjenestene. Det er lite sannsynlig at ansatte og målgruppene 

for tilbudet ville sluttet opp om programmet dersom det hadde hatt dårlig omdømme. 

Tilbakemeldingene i møter, intervjuer og annet er meget positive. Hovedstrategiene med tidlig 

innsats, universelt tilbud, implementering med «opplæringspakke», hjemmet som hovedarena for 

møtet, tidlig kontakt med familien før fødsel og vektlegging av at familien skal møtes ut i fra 

familiens behov på sine egne premisser, har blitt meget godt mottatt både av ledere, 

helsesykepleiere og familiene.      

 

8.3 Hvilke læringspunkter har arbeidet med Nye familier gitt?  

Summen av tiltak for nye bydeler har bidratt til en god implementeringsprosess. Tiltakene 

inkluderte møter med ledere, møter med alle ansatte, en til en opplæring og refleksjonsnotater 

fra helsesykepleiere etter møter med familier. Tiltakspakken ble meget godt evaluert av både 

ansatte og ledere som uttrykker at modellen har overføringsverdi for andre prosjekter og 

satsninger.  

 

Det vurderes at det har vært viktig for satsingen med behovsvurdering og tilførsel av ressurser. I 

tidlig fase av implementeringen var det i enkelte bydeler en krevende samarbeidssituasjon mellom 

helsesykepleiere og jordmødre. Økt fokus på samarbeid og vesentlig styrking av jordmortjenesten 

har bidratt til tettere samarbeid mellom jordmødre og helsesykepleiere.  

 

I den samme perioden som Nye familier har blitt etablert i bydelene, har andre satsinger som 

Barnehjernevernet og Oslohjelpa blitt utviklet. Bydelene legger vekt på behovet for å se ulike 

satsinger i sammenheng.  
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Det er fortsatt viktig å ha høy oppmerksomhet på rekruttering. Bydeler med spesielt høy 

rekruttering kan være gode eksempler for bydeler og kommuner med lavere oppslutning.  Det er 

krevende men behov for å framskaffe tilstrekkelig kunnskap om de som takker nei. Deltagelse er 

frivillig.  

 

For piloten var utstrakt bruk av ekstrakonsultasjoner og usikkerhet knyttet til effekten av disse, 

en av flere drivere for utvikling av piloten.  Nedgangen i bruk av ekstrakonsultasjoner 2018-2020 

er tydelig. Nye familier kan delvis representere en vridning av innsatsen fra ekstrakonsultasjoner 

til Nye familier for barnefamilier 0-5 år. I hvilken grad nedgangen i registrerte 

ekstrakonsultasjoner fortsetter for bydelene samlet sett og om det skyldes implementering av 

programmet, kan utforskes nærmere selv om dette ikke har vært et mål for byrådet i seg selv.  

Kunnskap om i hvilken grad styrking av tidlig innsats gjennom Nye familier reduserer behovet for 

dyre sekundær- og tertiærforebyggende tjenester er det fremdeles for tidlig å få. Det er 

innhentet tillatelse fra regional etisk komité (REK) som gjør det mulig å forske på innsamlet data 

fra intervensjons- og kontrollbydelene fram til 1.10.203013. I slutten av denne perioden bør det 

initieres forskning knyttet til dette overordnede målet for byrådet.  

Strategien knyttet til å implementere Nye familier ved å forsterke det obligatoriske 

helsestasjonsprogrammet for barn 0-5 år og ikke utvikle et eget tilbud har blitt godt mottatt. 

Det har ført til at Nye familier integreres i en eksisterende tjeneste som har stor tillit og allerede 

er veldig godt kjent av befolkningen. Helsestasjonen styrker både det eksisterende obligatoriske 

tilbudet for barn 0-5 år i tillegg til at tilbudet utvides. Det har vært viktig både med 

ressurstilførsel og erfarings basert utvikling av metode.  

8.4 Byrådets mål for hjemmebesøksprogrammet Nye familier  

Det redegjøres kort for status med utgangspunkt i byrådssak 121/1914. Noen mål kan allerede 

evalueres mens andre først kan vurderes etter mange år.  

Mål for barna 

Programmet skal bidra til at alle barn fra de blir født får en trygg tilknytning, og en trygg og god 

barndom i nærvær av ansvarlige voksne som er glade i dem. Programmet skal være med på å 

forebygge omsorgssvikt, vold og overgrep med økt tidlig og tverrfaglig innsats fra rett instans til 

riktig tid. 

 

Opplæringen av helsesykepleiere legger opp til å støtte foreldrene i sitt foreldreskap. De definerte 

målgruppene for intervensjonen skal sikre at alle foreldre i Oslo i fremtiden vil få et tilbud om 

deltagelse i Nye familier. Forskning som er iverksatt er knyttet opp mot viktige deler av Oslo 

kommunes mål og strategier med programmet. I første fase vil kunnskap om barna først være 

                                                           
13 Kari Glavin, forskningsansvarlig personlig meddelelse februar 2021 
14Bystyret (2019), Byrådssak 121/19, Bystyresak 213/19: Hjemmebesøksprogrammet nye familier- mål og strategier 

2019-2022.  https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp 

https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp
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indirekte og blant annet kunne knyttes til tidlig tilknytning mellom foreldre og barn. Tidlig 

tilknytning er svært viktig for barns utvikling. 

Mål for foreldrene 

Programmet skal ivareta og sikre foreldres mestringsevne og godt samspill med barnet, øke 

kunnskap om egen betydning for barnets helse og utvikling, støtte foreldrene slik at de kan 

identifisere og mobilisere egne ressurser og veilede foreldre gjennom de første viktige årene i 

barnets liv. 

 

Opplæringsprogrammet med manual dekker målsetningene. Kvalitativ kunnskap fra familier og 

helsesykepleiere bekrefter at mange opplever at støtten er relevant og god. De pågående 

forskningsprosjektene vil bidra til å belyse om målene knyttet til å styrke foreldrene oppnås 

gjennom intervensjonen.  

Mål for hele familien. 

Nye familier skal styrke familiens helse og utvikling, støtte familiens deltakelse i fritid, utdanning 

og arbeid samt bidra til økt barnehage-deltakelse. 

Alle målene er innarbeidet i opplæringen og manualen. Det pågår forskning knyttet til utvikling og 

helse (depresjon), men ikke forskning som viser måloppnåelse om økt samfunnsdeltagelse.   

Mål for tjenesteutvikling.  

Programmet skal bidra til bedre samordning med andre tjenester, utvikle nye arbeidsmåter og 

løsninger i samarbeid med innbyggerne, implementere et felles verdi- og menneskesyn på tvers av 

tjenester og ledelses forankre viktigheten av tidlig innsats. 

 

Programmet har utviklet nye arbeidsformer. Både innbyggere og ansatte har i vesentlig grad vært 

og er involvert i en dynamisk prosess. Verdi og menneskesynet som byrådet legger til grunn for 

denne og andre satsinger er godt innarbeidet i programmet. Programmet er ledelsesforankret i 

bydelene slik at bydelene gjennom å takke ja til deltagelse også forplikter seg til å følge opp mål 

og strategier. Samarbeid og samordning på tvers av tjenester rapporteres kvalitativt i 

enkelttilfeller.  Området bør styrkes strukturelt både sentralt og ute i bydelene.  Programmets 

aktiviteter er i seg selv uttrykk for styrket tidlig innsats. Helsesykepleiere har rapportert om at 

de trives bedre og opplever at de får gjort mer for familiene. 

Mål for samfunnet 

Programmet skal redusere kostbare sekundær- og tertiærforebyggende tiltak og øke tillit til 

velferdsstaten gjennom mer treffsikre og effektive velferdstilbud. 
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Det er generelt krevende og for tidlig å vurdere samfunnsøkonomiske effekter og reduksjon av 

behov for sekundær- og tertiærforebyggende tiltak. Kvalitativt tyder programmets mottagelse på 

at mange har opplevd økt tillit til helsestasjonstjenesten som en effekt av programmet.  

 

8.5 Hvilke oppgaver bør prioriteres fremover for å sikre mål og 

strategier for Nye familier?  

Etter at Nye Familier er implementert i helsestasjonstjenesten i hele Oslo, anbefales det å ha 

spesielt oppmerksomhet på drift og videreutvikling av hjemmebesøksprogrammet for å sikre 

videreføring i tråd med byrådets og bystyrets vedtak om mål og strategier der et felles 

kunnskaps-  og verdigrunnlag er sentrale elementer. 

 

Hjemmet som arena for møtet mellom helsesykepleier og familien er sentralt i Nye familier. 

Ettersom behovet for smitteverntiltak avtar, er det viktig å følge opp og samarbeide med 

bydelene slik at programmet igjen vrir hovedtyngden av konsultasjonene mot hjemmebesøk.   

Samarbeid med andre tjenester i bydelene, frivillighet og utdanning for å øke styrke familienes 

deltagelse i samfunnet bør prioriteres.   

 

Koordinering mellom ulike satsinger som Nye Familier, Barnehjernevernet og Oslohjelpa anbefales 

styrket. Dette bør gjøres for å ivareta kunnskapsdeling basert på erfaringene de ulike satsningene 

har gjort seg, og for å sikre at de ulike satsningene utfyller hverandre slik at familiene får god, 

sømløs og tett oppfølging ut i fra hver enkeltes behov.  

 

Frivillige og universelle tiltak som skal bidra til sosial utjevning og redusere sosialt betingede 

helseforskjeller har risiko knyttet til å lykkes med å rekruttere de som har størst behov. Dette er 

også en erfaring helsestasjonene melder tilbake om for Nye familier. Programmet har lykkes godt 

med rekruttering samlet sett. Det er samtidig viktig å få mer kunnskap om hvem som ikke 

rekrutteres, hvorfor de ikke deltar og hva som kan gjøres for å øke rekruttering spesielt av 

målgrupper med økt behov. Det pågår mye godt arbeid i bydelene knyttet til rekruttering av de 

med størst behov, og strategier for å få mer kunnskap om barrierene og sikre rekruttering for de 

med størst behov bør være et tema i fagnettverket.  

 

Rapportering om aktivitet og beregninger om ressursbruk tyder på at bydelene er tildelt 

tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre programmet på en god måte. Noen bydeler har en 

restkapasitet som ikke er utnyttet. Årsakene til dette bør utforskes sammen med bydelene. Det 

bør arbeides i fagnettverkene med å sikre at strategien med proporsjonal universalisme følges slik 

at de med størst behov også mottar tilstrekkelig tilbud. Her kan et samarbeid med programmet 

Foreldre for første gang bidra. 

 

Den pågående forskningen om Nye familier berører sentrale tema. Innsamlet data representerer 

perioden fra uke 28 i svangerskapet og fram til barnet er et år, med unntak av observasjonsstudiet 
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med intervjuer som postdoc prosjektet legger opp til. Det er viktig å ta initiativ til ytterligere 

oppfølgingsforskning om intervensjonskohortene og kontrollkohortene i mange år framover for å 

kunne vurdere om langtidseffekt vedrørende sentrale målsetninger om styrking av foreldrerollen, 

sosial utjevning med større deltagelse i samfunnet og reduksjon av sekundær- og 

tertiærforebyggende kostnadskrevende tiltak.  

  

Oslo kommune har lagt vekk på å delta aktivt i forskningsprosjektene slik at forskningen svarer ut 

spørsmål som er viktige for kommunen. Dette anbefales det å følge opp i framtiden for å sikre at 

forskningsspørsmålene er relevante for satsingen.  

 

Et godt eksempel på forskning som kan følges opp gjennom mange år, er det intervensjonsbaserte 

forskningsprosjektet STORK Groruddalen. Noe av kunnskapen herfra dannet grunnlaget for 

piloten Nye mødre som gikk forut for Nye familier. STORK Groruddalen samlet data om mange 

ulike helseforhold hos mor og barn i en multietnisk befolkning fra svangerskap, fødsel og 

barselperioden og var et samarbeid mellom bydelene Bjerke, Grorud og Stovner og Aker 

universitetssykehus. Inkludering av deltagere gikk over 2 år fram til 2010. Mer enn 50 

vitenskapelige artikler er senere publisert og for tiden pågår viktig forskning knyttet til vekt og 

høyde for 1. og 3. klassinger. En oversiktsartikkel om helse i svangerskapet blant 

innvandrerkvinner i Norge refererte til i alt 44 publikasjoner hvorav hele 20 stammet fra STORK 

Groruddalen15.  

 

Kommuner som skal implementere arbeidsmetoder basert på Nye familier, anbefales å følge opp 

med tiltakspakker tilsvarende Oslo kommunes satsing.  Spredning av programmet nasjonalt og 

internasjonalt for å styrke tidlig og forebyggende innsats har vært en målsetting. Det anbefales 

at det legges til rette for god informasjon om viktige elementer for å lykkes med implementering. 

 

                                                           
15 Bains, S., Mæland, K., Vik E., (2021) Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en 

 oversiktsartikkel https://tidsskriftet.no/2021/02/oversiktsartikkel/helse-i-svangerskapet-blant-

innvandrerkvinner-i-norge-en-utforskende 
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