
 

Oppvekst og utdanning 

Skolehelsetjenesten 

Kjære avgangselev!  
 

Her er litt informasjon om skolehelsetjenesten i videregående skoler, tilbudet ved  

Helsestasjon for ungdom og om vaksinasjonskort. 

 

Skolehelsetjenesten i de videregående skolene og overføring av skolehelsejournalen 

• Alle videregående skoler har en skolehelsetjeneste, men tilbudet varierer.  

Informasjon om tilbudet på den enkelte skolen får du når du starter der.  

• For å gi deg en best mulig skolehelsetjeneste videre, overføres automatisk skolehelsejournalen 

din til skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Dette gjelder kun dersom du starter på en 

videregående skole i Stavanger. Dersom du starter på skole i en annen kommune, så avsluttes 

og arkiveres skolehelsejournalen etter 10.klasse.  

Dersom du IKKE ønsker at skolehelsejournalen din skal overføres til ny 

skolehelsetjeneste, må du gi beskjed til helsesykepleier før du slutter på ungdomsskolen. 

 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom i Stavanger fra 16-20 år  

Helsestasjon for ungdom vil trolig flytte inn i nye lokaler i løpet av 2022. 

Sjekk Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune for ny adresse, åpningstider, m.m. 

Her jobber helsesykepleiere, leger, psykiatrisk sykepleier og psykologer, og de kan hjelpe med: 

• hvordan få det bedre hjemme, på skolen eller med venner/kjæreste  

• spørsmål om egen helse, søvn, mat, rus, sorg, angst, depresjon, selvskading, selvmordstanker, 

fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt  

• seksuell helse, seksuelt overførbare infeksjoner eller plager i underlivet  

• prevensjon, graviditet, abort, gratis graviditetstest og gratis klamydiatest  

• spørsmål om seksualitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet 

• skolefravær, stress, selvfølelse, ensomhet og problemer med konsentrasjon  

 

Helsestasjon for ungdom har åpent i skolens sommerferie. Velkommen 😊  

Dersom du har spørsmål eller ønsker time, ring eller send SMS til Helsestasjon for ungdom på  

tlf. 900 93 544. Er du over 16 år kan du ta kontakt med oss via helsenorge.no. 

 

Om vaksineoversikt, vaksinasjonskort, og dersom du mangler noen vaksiner 

• Alle vaksinene dine er registrert i et nasjonalt register og er synlige under «Vaksiner» på 

helsenorge.no. Foreldre kan se vaksinene dine frem til du er 16 år. Deretter er det du som må 

logge deg inn for å se vaksineoversikten. Har du bruk for et vaksinekort, så kan du bestille det 

gratis fra Folkehelseinstituttet, fhi.no, eller skrive ut vaksineoversikt ved å logge på 

helsenorge.no med Bank-Id. Har du bruk for en utskrift av vaksinasjonskortet og er under 16 år, 

kan du kontakte oss i skolehelsetjenesten. 

• Ungdom mellom 16 og 20 år som ikke har fått alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, 

kan få disse gratis på Smittevernkontoret, Torgveien 15 C.  

Timebestilling på tlf. 51 91 33 39 eller smittevernkontoret@stavanger.kommune.no  

 

Pass godt på deg selv, og lykke til videre! 

  

Med vennlig hilsen  

 

 

Helsesykepleier  
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