
 

Familiens Hus, - for mestring, helse og trivsel 
 

VELKOMMEN TIL VÅLER HELSESTASJON 
 

 

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis  

for alle foreldre/foresatte med barn fra 0-6 år.   

Vi ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønsker og behov, 

og er tilgjengelige for råd og veiledning. 

Vi som jobber på helsestasjonen er  

helsesykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. 

I Familiens Hus finnes også andre støttetilbud.  

 

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet  

fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse. 

 

RUTINEUNDERSØKSELSER VED HELSESTASJONEN ER: 

 

Nyfødt:  Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier 

2-4 uker  Individuell oppfølging etter behov 

6 uker:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepl. og lege. Vaksinasjon 

Ca. 2 mnd.:  Barselgruppe – erstatter en konsultasjon (se eget brev) 

3 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepl. Vaksinasjon 

Ca. 4 mnd.:  Barselgruppe – erstatter en konsultasjon 

5 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepl. Vaksinasjon 

6 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier og lege 

8 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier 

10 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier 

12 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepl. og lege.  Vaksinasjon 

15 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier. Vaksinasjon 

18 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsykepleier  

2 år:   Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier og lege 

4 år:   Samtale/undersøkelse ved helsesykepleier 

5-6 år: Samtale/undersøkelse ved lege – skolestartundersøkelse 

 -Samt med helsesykepleier på skolen etter skolestart 

 

Informasjon og brosjyrer finnes på hjemmesiden til Våler kommune. 

Søk: Informasjonsmateriell for gravide og foreldre 

 

Torsdager kan dere også komme innom for å veie/måle barnet. 

 

 Vi treffes på tlf. nr.: 69 28 91 75  

 eller på e-mail: helsestasjonen@valer.kommune.no 

              
                                                 



 

VI ØNSKER AV DERE 

 

• At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen  

eller ikke ønsker å komme til barselgruppe.  

 

• Gir oss beskjed hvis dere ikke har fått ny avtale etter planen 

om rutineundersøkelser. 

 

• At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. 

smittefare. Kontakt fastlegen ved sykdom hvis du ønsker at 

barnet skal undersøkes av lege. Er du i tvil gir vi deg råd og 

veiledning pr. telefon. 

 

• At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på 

helsestasjonen. 

 

             

                      

  

 
 

ÅPEN BARNEHAGE 
 

Åpen barnehage har en fast ansatt og er et gratis tilbud 

for barn i følge med sine foresatte.  
 

 Her kan barna leke og lære, og nye vennskap dannes.  

Åpen Barnehage holder til i lokalene ved siden av helsestasjonen. 

Finn oss på facebook; Våler Åpen barnehage. 

 

Ta med matpakke, kaffe og te fås kjøpt. 

 

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00                  
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