341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom
(HFU)
Helsedirektoratet 13.11.2018

Alle ungdommer bør ha gratis tilgang til helsetjenester. For første gang foreligger en oversikt
over antall kommuner som har et HFU-tilbud for ungdom.
– Regjeringen har de siste årene gitt nær en milliard kroner i frie inntekter og tilskudd årlig for
å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom
(HFU), sier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det forteller noe
om både vilje til satsing og om behov for tjenestene der ute.
Tidligere har vi ikke hatt oversikt over antall kommuner som har et tilbud om HFU, men fra og
med 2017 har vi fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA (KommuneStat-Rapportering).
Tallene for 2017 viser at 341 kommuner har et HFU-tilbud. Av disse var det 35 kommuner
som ikke hadde tilbudet i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre
kommuner. I 2017 var det 85 kommuner som ikke hadde et tilbud om HFU.
Alle ungdommer bør ha et kommunalt helsestasjonstilbud (HFU). Monitoreringen vi nå har
fått på plass gir en mulighet til å kunne følge med på utviklingen av dette helsetilbudet til
ungdommer, sier Carlsen.

Vedlegg: oversikt over kommuner som Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for.

Helsedirektoratet, 13. november 2018.
Kilde: KOSTRA, SSB.

Kommuner som har HFU
Kommunenr
1612
1617
1620
1622
1636

1657

Kommunenavn
Hemne kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Agdenes kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune

1662

Klæbu kommune

1663
1664
1665
1702
1703
1711
1714
1717
1719
1721
1736
1738
1740
1742
1743
1751
1756

Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune

1638
1648
1653

Kommuner som ikke har HFU, men
har et samarbeid med andre
kommuner
Kommunenr
1725
1739
1749

Kommunenavn
Namdalseid kommune
Røyrvik kommune
Flatanger kommune

Kommuner som ikke har HFU og
heller ikke samarbeider med andre
kommuner om et tilbud
Kommunenr
1613
1724
1744
1748
1755

Kommunenavn
Snillfjord kommune
Verran kommune
Overhalla kommune
Fosnes kommune
Leka kommune

