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Generelle kommentarer 
 

 

 
Kommentarer til  
«Om retningslinjen» 
 

 

Anbefaling: Helsestasjonen bør måle vekt og lengde/høyde på barn 0 – 5 år 

Anbefaling og utdypende 
anbefalingstekst 

[Kommentar til side 4 vedrørende måleutstyr «Vekter og høydemålere bør kontrolleres jevnlig]. Vi mener det 
er viktig at det presiseres mer detaljert hva som menes med «jevnlig» enn det som nevnes på side 5 
«erfaringsmessig 2-4 ganger årlig». Det er ønskelig at det skapes en standardisert og lik praksis på alle 
helsestasjonene for i størst mulig grad unngå målefeil og at målingene som utføres i helsestasjon blir så 
reliable og valide som mulig, både for oppfølging av det enkelte individ og på befolkningsnivå. Dette er også 
viktig for å sikre god kvalitet på dataene som skal inngå Kommunalt pasientregister (KPR) slik at de gir gode 
muligheter for å benyttes til evaluering og forskning. 
 
side 5, 2. og 3. avsnitt: 
Setningen «En slik kontroll er særlig viktig dersom vekten flyttes (f. eks. ved hjemmebesøk)» bør endres til 
«Kontroll av vekten bør alltid utføres dersom vekten flyttes (f. eks. ved hjemmebesøk)». 
 
Vi mener det bør vurderes å inkludere en 1) nærmere beskrivelse av hva som menes med at høydemålere 
kontrolleres «regelmessig» ut i fra samme begrunnelse som over, og at det bør vurderes å inkludere en 
beskrivelse av hvordan høydemålerne bør kontrolleres. I anbefaling nr 2 («Skolehelsetjenesten bør måle vekt 
og høyde på barn og ungdom», side 13), er det presisert at «Høydemålere kontrolleres før hver måledag». Vi 
lurer på hvorfor en lignende presisering ikke er gjort for anbefaling nr 1 («Helsestasjon bør måle vekt og 
lengde/høyde på barn 0-5 år», side 4). 
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Innhold i retningslinjen: 

 

Høringsinstansens sine kommentarer: 

Vi gjør oppmerksom på at bildet som benyttes på side 9 (høydemåling) viser en bred gulvlist som vil påvirke 
måleresultatet. 
 

  

Praktisk [Kommentarer] 

  

Begrunnelse [Kommentarer] 

  

Referanser [Kommentarer] 

  

  

Anbefaling: Skolehelsetjenesten bør måle vekt og høyde på barn og ungdom 

Anbefaling og utdypende 
anbefalingstekst 

[Kommentar til side 13, under» Måleutstyr»]. Vi mener setningen «En slik kontroll er særlig viktig dersom 
vekten har blitt flyttet på» bør endres til «En slik kontroll av vekten bør alltid utføres dersom vekten har blitt 
flyttet på».  
 
[Kommentar til side 13, under» Informasjon og kommunikasjon»] Vi mener at det er viktig at informasjon om 
veiing og måling gis rutinemessig på skolens foreldremøter for å styrke foreldrenes forståelse for hvorfor 
disse målingene utføres. 
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Innhold i retningslinjen: 

 

Høringsinstansens sine kommentarer: 

[Kommentar til side 14, kulepunkt nr tre om «iso-KMI»]. Det bør også her legges inn en forklaring til begrepet 
iso-KMI slik det er gjort første gang begrepet er nevnt i anbefaling nr 1 (jfr. side12, avsnitt 2) 
 
 
[Kommentar til side 16, under Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)]. I Forskrift om kommunalt 
pasient- og brukerregister (KPR), § 1-1 Formål, tredje ledd, står det at «Helseopplysninger som er samlet inn 
til formål angitt i andre ledd skal kunne brukes til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, 
analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal». På grunn av at høyde- og vektdata fra helsestasjon og 
skolehelsetjenesten skal kunne brukes til forskning, er det viktig at måledata har så høy kvalitet som mulig, 
dvs. minst mulige målefeil (se også tidligere innspill). Vi mener derfor at ordet «pålitelige» bør legges til i den 
i siste setningen under avsnittet «Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR): «For å sikre sammenlignbare, 
pålitelige data i registrering av vekt og høyde i KPR,….».  

  

Praktisk [Kommentarer] 

  

Begrunnelse [Kommentarer] 

  

Referanser [Kommentarer] 
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