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Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde, under Nasjonal faglig 
retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Helsedirektoratet har ferdigstilt og sender på høring anbefalinger om måling av vekt og 
lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
Lenke til høringsutkast og informasjon om høringen finnes her: 
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-om-veiing-og-maling-i-
helsestasjons-og-skolehelsetjenesten-horing 
 
Vi ber dere videresende denne informasjonen til andre aktuelle samarbeidspartnere/ aktører/ 
underliggende etater. Det bes særlig om at kommuner videresender til helsestasjoner, 
skolehelsetjeneste og kommuneleger.  
 
Frist for høringsinnspill er torsdag 1. august 2019. 
 
 
Vi imøteser høringsinnspill. 
På forhånd, takk. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ellen Margrethe Carlsen e.f. 
Avdelingsdirektør 

Ida Sophie Kaasa 
rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Til aktuelle høringsinstanser 
 
 
Stat og kommune 
 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

 Folkehelseinstituttet (FHI) 

 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (iMDi) 

 Landets fylkesmenn 

 Landets fylkeskommuner 

 Landets kommuner (spesielt ønskelig med innspill fra helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten) 

 Landets Pasient- og brukerombud 

 Statens helsetilsyn 

 Utdanningsdirektoratet (Udir) 

 Utviklingssentraler (frisklivssentraler) 
 
Utviklingssentraler 
 

 Frisklivssentralen i Alstahaug 

 Frisklivssentralen i Bergen 

 Frisklivssentralen i Drammen 

 Frisklivssentralen i Kristiansand 

 Frisklivssentralen i Kristiansund 

 Frisklivssentralen i Lenvik 

 Frisklivssentralen Modum 

 Frisklivssentralen i Stavanger 

 Frisklivssentralen i Sør-Varanger 

 Frisklivssentralen i Verdal 
 
Helseforetak 
 

 Helse Midt-Norge RHF 

 Helse Nord RHF 

 Helse Sør-Øst RHF 

 Helse Vest RHF 
 
Fagforeninger 
 

 Den norske legeforening 

 Den norske jordmorforening 

 Jordmorforbundet, NSF 

 Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) 

 Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF 
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 Norsk forening for ernæringsfysiologer 

 Norsk fysioterapeutforbund 

 Norske kvinners sanitetsforening 

 Norsk psykologforening 

 Norsk sykepleierforbund, NSF 

 Utdanningsforbundet 
 
Organisasjoner og ombud 
 

 Barneombudet 

 Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 

 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

 Funksjonshemmedes fellesforbund 

 Kommunenes sentralforbund (KS) 

 Landsforeningen for overvektige 

 Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU) 

 Likestillingsombudet 

 Primærmedisinsk verksted (PMV) 

 Rådet for psykisk helse 
 
Kompetansesentre og utdanninger 
 

 HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 

 Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker 

 Nasjonalt kompetansesenter for amming 

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge) 

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) 

 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) 

 Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) 

 Sametinget 

 NTNU Senter for helsefremmende forskning 

 Senter for samisk helseforskning 
 
Utdanninger 
 
Helsesykepleier 
 

 Høgskolen i Innlandet 

 Høgskulen på Vestlandet 

 NTNU i Ålesund 

 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 OsloMet – Storbyuniversitet 

 UiT Norges arktiske universitet 

 Universitetet i Stavanger 

 Universitetet i Sørøst-Norge 
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Fysioterapi 
 

 Høgskulen på Vestlandet 

 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 OsloMet – Storbyuniversitet 

 Universitetet i Tromsø 
 
Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill. 
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