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1. INDLEDNING

Med dette katalog vil vi gerne beskrive sundhedsplejens tilbud til 0-6 årige i Silkeborg 
kommune.

Kataloget skal ses som en en  faglig standard og instruks for sundhedsplejen i Silkeborg 
kommune, og kan læses af såvel medarbejdere som samarbejdspartnere.

Første katalog blev udarbejdet i 2012, og det er revideret i oktober 2015 og juni 2018 og august 
2019. Sundhedsplejens tilbud til familier med spæd- og småbørn i Silkeborg Kommune, er 
udarbejdet efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er beskrevet i følgende publikationer: 
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser, Amning en håndbog for sundhedspersonale(2), 
Ernæring til spædbørn og småbørn(3) og Monitorering af vækst hos 0-5 årige børn(4).

1.1 Sundhedsplejens værdigrundlag

Vision: 

Dynamisk sundhedspleje til fremtidens børn og familier.

Mission: 

Fremme et sundt børneliv ved at styrke barnet og familien i at træffe sunde valg.

Værdier: 

Dialog

• Vi vægter kvalitet i dialogen

• Vi har fokus på kollegial læring og udvikling

Dynamik

• Vi værdsætter energi og engagement 

• Vi udfordrer os selv og hinanden for hele tiden at skabe forbedringer

Innovation

• Vi er nysgerrige og tør gå nye veje

• Vi er opmærksomme på udviklingen i samfundet

• Vi omsætter den nyeste viden til handling.
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2. SUNDHEDSPLEJEN I SILKEBORG

2.1 Organisering

Sundhedsplejen er en sektion i Børne- og Familieafdelingen i Silkeborg kommune.

Sundhedsplejerskerne fungerer i kombineret ordning og varetager såvel skolesundhedspleje 
som småbørnssundhedspleje i lokalområderne. Vedrørende tilbuddet til skolebørn, henvises til 
et særskilt katalog for skoleområdet.(5)

Siden januar 2012 har der løbende været sundhedsplejerskestuderende ansat i praktik.  
Desuden er der årligt ca. 50 sygeplejestuderende i praktik.

3. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPLEJENS TILBUD

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle børnefamilier. Opgaven er at etablere 
forebyggende og sundhedsfremmede tilbud til gravide, såvel som børn, unge og deres forældre 
så sundhed og trivsel fremmes.

Sundhedsplejens lovgrundlag findes i Sundhedsloven § 119 (bilag 1), hvilket betyder at 
indsatser tilrettelægges efter sundhedslovens bestemmelser og godkendes af kommunens 
kommunalbestyrelse i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes overordnede Børnepolitik.  

På baggrund af Sundhedsloven udarbejder Sundhedsstyrelsen vejledning for forebyggende 
sundhedsydelser til børn og unge(1), og dette danner udgangspunkt for sundhedsplejerskernes 
arbejde.

Sundhedsplejersken har – ovenpå en uddannelse som sygeplejerske med erfaring fra bl.a. 
børneafdeling og neonatalafdeling – en videregående uddannelse med bl.a fokus på sundhed  
og sundhedsfremme til børn, unge og forældre.
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4. SUNDHEDSPLEJENS TILBUD

4.1 Hjemmebesøg

Alle familier med børn i alderen 0 – 1 år tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejersken.

Fødselsanmeldelse modtages elektronisk. Sundhedsplejersken kontakter familien mhp. 
hjemmebesøg.

Tidligt barselsbesøg  
på 4-5 dag

Basistilbud Udvidet tilbud

2-3 mdr. besøg

4-6 mdr. besøg

8-10 mdr. besøg

Afsluttes hvis der ikke er 
særlige behov hos barn 

eller familie.

Etableringsbesøg

Graviditetsbesøg

Afsluttes Videre tilsyn

Der kan 
aflægges 

opfølgende 
besøg  

(se afsnit 5.2)
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4.2 Hygiejneretningslinjer i spæd- og småbørnsbesøg

Standardudstyr medbringes i en lille taske:

• Hånddesinfektion, placeres i en lomme for sig selv i tasken

• Engangshandsker i en plastpose

• Spritservietter 70 % til rengøring af udstyr

• Elektronisk baby-vægt

• Målebånd

• Evt. kuglepen og post-it blok

Inden undersøgelse af barnet tages ringe, løse ure og armbånd af. Negle skal være kortklippede 
og uden neglelak. Lange ærmer smøges op. Den lille taske tages med til puslepladsen, og 
håndhygiejne udføres. Hvis hænderne er tørre og synligt rene, anbefales hånddesinfektion med 
håndsprit, 3 ml. svarende til en teske. Hvis hænderne er våde eller synligt snavsede, udføres 
håndvask, og hænderne tørres i et rent håndklæde eller stofble.

Vægt, målebånd, handsker og evt. papir/kuglepen tages op af tasken. Efter undersøgelse af 
barnet, tages handsker af og smides i blespanden. Der udføres håndhygiejne efter samme 
principper som ovenfor. Vægt, målebånd og evt. kuglepen aftørres med spritserviet, og lægges 
med det samme ned i tasken igen. Hvis udstyret er blevet vådt eller synligt forurenet under 
undersøgelsen, rengøres det først med vand og sæbe. Derefter aftørres det med spritserviet.

Ifølge Statens Serum Institut, bør sundhedsplejersker anvende handsker ved alle opgaver, 
hvor der er risiko for forurening af hænderne med blod, sekreter og ekskreter fx fra sår, dræn, 
næse, mund, svælg, nedre luftveje, mavetarmsystem, genitalier, fæces og urin (Bilag 6) Derfor 
anbefales det at bruge handsker når barnet undersøges, indtil barnet er 4-6 mdr. Herefter 
vurderes behovet.

Mobil og bærbar computer bør aftørres med spritserviet (beregnet til elektronisk udstyr)  
én gang dagligt, eller hvis andre har brugt udstyret. 
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4.3 Tidligt barselsbesøg 

Tidspunkt Familien ringes op og tilbydes hjemmebesøg på 4 eller 5 dagen efter fødslen.  
Kriteriet for tilbud om tidligt besøg er, at udskrivelse fra sygehuset finder sted, 
indenfor 72 timer efter fødslen, samt efter hjemmefødsel.

I ugens hverdage foretages besøg så vidt muligt af distriktets sundhedsplejerske.

På lørdage og helligdage af vagthavende sundhedsplejerske.

Formål • At forebygge genindlæggelse pga. væskemangel, vægttab, gulsot, m.m.

• At støtte op om amning eller anden ernæring

• At observere mor og barnets tilstand

• At styrke og støtte forældrene i omsorgen for deres barn i de første dage efter 
fødslen

• At støtte op om, at der etableres en god tidlig kontakt mellem barn og forældre

Opmærksom-
hedspunkter

• Vurdering af sufficient ernæring. Observation af det diende eller flaskeernærede 
barn

• Vurdering af barnets trivselstegn. Jvf. Trivselsskema fra Region Midtjylland (bilag 2)

• Vurdering af almindelige eftervirkninger for mor. Jvf. skema over almindelige 
eftervirkninger for mor fra Region Midtjylland (bilag 3)

• Forældres oplevelser af barnet

• Fokus på information om og støtte til, at forældrene kan identificere barnets behov 
for mad, trøst, kærlighed og omsorg

• Vurdering af problematikker for barnets og forældres trivsel i sammenhæng til 
fødselsanmeldelse

Observation 
af barnet

• Reaktionsmønster

• Farve

• Huden

• Navlen

• Vægt (længde og hovedomfang måles først i etableringsbesøget)

Formidling og 
handlinger

• Postkortet ”Sundhedsplejen” udleveres med kontaktoplysninger på egen 
sundhedsplejerske, samt info omkring sundhedsplejens telefonvagt i Silkeborg 
Kommune samt Region Midtjylland.

• Information om næste kontakt

• Barselsklinikken kan kontaktes for råd og vejledning angående amning, ernæring, 
gulsot, sløvhed, vedvarende uro og utrøstelig gråd, manglende udskillelser og hvis 
barnet har tabt sig mere end 10% 

• Information om og udlevereing af  pjecen Amning og tidlig kontakt, 
Skalmajeforlaget 

Varighed / 
tidsforbrug

• 45 minutter
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4.4 Etableringsbesøg 

Tidspunkt - Hvis familien har haft tidligt barselsbesøg og barnet ikke var i trivsel (jvf. 
trivselsskemaet (bilag 2) og flowdiagram for vægtkontrol af nyfødte (bilag 4), laves 
etableringsbesøget senest på 7. dagen efter fødslen.

- Hvis familien har haft tidligt barselsbesøg og barnet var i trivsel (jvf. trivselsskemaet 
(bilag 2) og flowdiagram (bilag 4), laves etableringsbesøget når barnet er ca. 14 dage 
gammel.

- Hvis barnet har været indlagt mere end 72 timer, laves etableringsbesøget senest 7 
dage efter udskrivelse.

Formål • Etablering af kontakt til familien samt vurdere familiens trivsel og ressourcer

• Oplysning om sundhedsplejens tilbud

• Fysisk undersøgelse af barnet

• Vejledning om pleje af og omsorg for barnet, herunder barnets behov for D-vitamin

• Forebyggelse af vuggedød og skævt kranie(9)

• Allergiforebyggelse

• Støtte op om amning og/eller flaskeernæring

• Sikre hvorvidt forældrene har fået tilbudt de ordinære screeninger af barnet ved 
fødslen

• Samtale med forældrene om graviditet, fødsel og familiedannelse

Opmærk - 
somheds- 
 punkter

• Barnets fysiske tilstand, herunder vægtøgning og gulsot

• Observation af det diende eller det flaskeernærende barn

• Vurdering af barnets trivselstegn (bilag 2)

• Vurdering af almindelige eftervirkninger for mor (bilag 3) Obs. mave- og tarmfuktion.

• Tilknytning mellem forældre og barn

• Forældrenes mentale tilstand, herunder særlig opmærksomhed på risiko for recidiv 
af psykiske lidelser efter fødslen

• Forældres og eventuelle søskendes oplevelse af den nye / større familie

• At have opmærksomhed på, om forældrene har alvorlige problemer med relationen 
til omsorgen for deres barn, som f.eks. depression, vold, misbrug, dårlig begavelse 
eller psykiske problemer

• Faglig vurdering for familiens videre kontakt til sundhedsplejen  
(i dialog med familien)
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Observation 
af barnet

Vurdere barnets udvikling:

Det nyfødte barn ligger med alle led flekterede, hænderne er knyttede. 

Der kan etableres kortvarig øjenkontakt, barnet lytter og kan evt. gensvare med 
bevægelse af arme og ben.

• Kontakt, proportioner, tonus, reaktioner og bevægemønstre i henholdsvis ryg- og 
bugleje

• Respiration – frekvens på 40-50 pr. minut, er uregelmæssig

• Hudens udseende og farve. (hvis barnet stadig er gul efter 14. dag, informeres 
forældrene om, at kontakte egen læge. (Postkortet ang. gulsot udleveres)  

• Kraniets facon, fontanellens form og størrelse, kraniefurer, eventuelle hæmatomer, 
herunder vurdering af spor efter cup-extraction, ansigtssymmetri og dimensionering

• Hovedet kan dreje frit til begge sider

• Øjne, evt. flåd fra øjnene

• Ørernes udseende og placering

• Mundhule undersøges for ganespalte og stramt tungebånd, hvis der er spise- eller 
trivselsproblemer

• Navlens opheling

• Genitalier

• Vandladning, 6-8 våde bleer i døgnet efter mælken er faldet til. Der kan forekomme 
urater i bleen de første par dage efter fødslen, jvf. trivselsskema (Bilag 2)

• Afføring, jvf. trivselsskema (bilag 4) 

• Vægt, længde og hovedomfang

• Reflekser – søge-, sutte- og griberefleks

Formidling • Vejledning om D-vit. 10 mikrogram dagligt fra 2 uger til 2 år. Og hele barndommen 
til børn, som er mørke i huden

• Postkortet “Sundhedsplejen info” udleveres

• Information om sundhedsplejens tilbud

• Tilbyde flergangsfødende deltagelse i lokal mødregruppe

• Information om screening for fødselsdepression ved 2 - 3 måneders besøg og evt. 
lave aftale om tidspunket med begge forældre

• Orientere forældrene om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende 
læge og vaccinationerne

• Trivselsskema

• Opskrivning til dagtilbud senest 14 dage efter fødslen

Varighed 1 1/4 time
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4.5  2 – 3 måneders besøg

Tidspunkt Når barnet er 2 - 3 måneder gammelt.

Formål • Barnets trivsel
• Fysisk undersøgelse af barnet
• Vejledning om pleje af og omsorg for barnet
• Vejledning om barnets reaktions- og bevægemønster 
• Støtte op om amning og/eller flaskeernæring
• Vurdere begge forældrenes mentale sundhed med henblik på at opspore og evt. 

henvise til diagnosticering og behandling af efterfødselsreaktion
• Vurdere og understøtte tilknytningen mellem barn og forældre
• Vejlede om lejring af barnet under søvn og i vågen tilstand

Opmærksom-
heds-punkter

• Trivselstegn
• Forebyggelse af uønsket ammeophør
• Tilknytning mellem barn og forældre samt forældrenes psykiske velbefindende
• Barnets opmærksomhed, evne til selvregulering og reaktionsmønstre
• Kraniefacon

Screening for 
efterfødsels-
reaktion

Begge forældre tilbydes at udfylde EPDS skema (bilag 5). 
Skemaet vurderes efterfølgende af sundhedsplejersken og danner baggrund for den 
efterfølgende samtale.
Hvis familien ikke forstår dansk fravælges EPDS eller engelsk udgave kan anvendes.
Scoren vurderes m.h.p. evt. yderligere tilbud:

• Ekstra besøg 
• Henvisning til egen læge
• Inddragelse af familiens netværk
• Samtalegruppe for mødre med efterfødselsreaktion under sundhedsplejen
• Distriktspsykiatri
• Evt. hjælp fra frivillige

Observation 
af barnet

Vurdere barnets udvikling: 

Det 2 måneder gamle barn har fået øje på sine hænder og er optaget af dem. Barnet 
prøver at koordinere, det øjnene ser. Det begynder at føre de knyttede hænder op 
til munden og sutte. Barnet smiler bevidst og tager initiativ til kontakt, har enkelte 
pludrende lyd, og gråden er med større variation. Det kan følge bevægelser med 
blikket og kan fastholde øjenkontakt.

• Barnets psykomotoriske udvikling vurderes
• Kranieform
• Arp
• Trøske
• Vægt, længde og hovedomfang

Formidling Information om vaccinationsprogrammet.

Opfølgning på evt. dagtilbud.

Varighed Ca. 1½ time
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4.6  4 – 6 måneders besøg

Tidspunkt Besøget aflægges, når barnet er ved at være klar til skemad.

Formål • Barnets trivsel

• At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet 
anden mad end mælk når barnet er klar til det og senest når barnet  
er 6 mdr.

• Drøfte fortsat amning ift. morens ønsker og behov

• Vurdere barnets sproglige og psykomotoriske udvikling, herunder drøfte 
 forebyggelse af ulykker samt vejlede forældrene om relevant stimulation

Opmærksom-
hedspunkter

• Trivselstegn

• Overgang til anden mad end mælk

• Barnets psykomotoriske udvikling

• Søvn- og spisemønstre

• Pludren

Observation 
af barnet

Vurdere barnets udvikling:

Omkring 5 måneders-alderen har barnet god hovedkontrol, når det sidder op. Det 
drejer hovedet efter lyd. I bugleje løfter barnet hovedet og støtter på underarmene. 
Barnet begynder at vende sig fra mave til ryg og trækker selv med fra liggende 
til siddende, hvor hovedet følger med. Barnet har øje-hånd-koordination og griber 
sikkert ud efter ting med tværgreb, hvor tommelen begynder at komme med. Barnet 
flytter ting fra hånd til hånd og putter ting i munden. Barnet kan bevæge øjnene uden 
at bevæge hovedet. Barnet kan begynde at drikke af kop og spise af ske. Barnet 
pludrer varieret og med forskellig styrke, griner og hviner. Barnet er interesseret i og 
følger genstande. Barnet følger legetøj, der falder indenfor synsfeltet. Barnet søger 
far, mor eller anden kendt person. Kan begynde at skelne fremmede. Er interesseret i 
omgivelserne og sikker i kontakten.

• Barnets fysiske tilstand

• Barnets psykomotoriske udvikling

• Barnets sproglige udvikling. Registrering i Novax ”vurdering sproggave”

• Vægt, længde og hovedomfang. Hvis barnet lige er blevet målt og vejet ved egen 
læge, kan dette skrives i Novax

Formidling • Udlevere ”Mad til børn - fra skemad til madpakker” (10)

• Informere om ”Mad til små- fra mælk til familiens mad” fra SST (7)

• Info om tandbørstning/ tandplejen

• Informere om sproggaven

• Informere om Trivsel på tværs, og udlevere forældrebrev

Varighed 70 min.
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4.7  8 – 10 måneders besøg

Tidspunkt Besøget aflægges senest når barnet er 10 mdr.

Formål • At vurdere barnets trivsel

• At vurdere og drøfte barnets mad

• At vurdere barnets sproglige og motoriske udvikling og adfærd i samspil med 
forældrene

• At vejlede om forebyggelse af ulykker i relation til barnets stigende mobilitet

• At forældrene udfylder samtykkeerklæring til Trivsel på tværs, og at vi sammen med 
forældrene laver overgangsbeskrive ved børn i gul og rød position. Trivselsvurdering 
udfyldes (bilag 7)

• At drøfte barnets pasning uden for hjemmet, herunder øget sygelighed og 
forebyggelse af infektioner

• Vurdere om familien kan afsluttes eller om barnets trivsel og udvikling giver 
anledning til fortsat kontakt og deltagelse i sammenhængsmøde (opstartsmøde i 
dagtilbud)

Opmærksom-
hedspunkter

• Trivselstegn

• Barnets motoriske udvikling

• Barnets overgang til familiens mad

• Barnets søvnmønster  

• Barnets sprogudvikling

• Forebyggelse af ulykker

• Hørelse, snak med forældrene om barnet vender sig efter lyde, reagerer når de 
kalder på barnet og snakker med det

• Barnets syn vurderes vha. Hirschbergs test. Hvis der er synlig skelen, henvises til 
øjenlæge
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Observation 
af barnet

Vurdere barnets udvikling:  

Det 8-10 måneder gamle barn begynder at kunne komme lidt omkring selv, ved at 
skubbe sig bagud, dreje rundt om sig selv, krybe fremad og er på vej til at kravle. 
Barnet har bedre kontrol over hænder og fingre, undersøger legetøjet med begge 
hænder og er interesseret i at spise selv. Putter fingre og legetøj i munden. Det 
slipper aktivt legetøj og udvikler pincetgreb. Mod slutningen af perioden kan barnet 
vinke og klappe. Barnet forstår enkelte ord og lyde. Pludrer med mange lyde i 
stavelser og i varieret styrke og længde. Gentager forældrenes lyde. Kan tygge 
mad med grovere konsistens. Kan være angst for separation i perioder. Begynder at 
udvise interesse for andre børn og tager initiativ til leg ved f.eks. at kaste ting ned.

• Kan barnet lide at blive tumlet med (dreje rundt og vende hovedet nedad)

• Har barnet vægtbæring på begge fødder

• Kan barnet trille fra mave til ryg og omvendt

• Kan barnet tage et stykke legetøj, placere det i modsatte hånd og modtage et nyt 
stykke legetøj

• Er barnet ved at udvikle pincetgreb, når det f.eks. spiser små hapsere eller samler et 
fnug op fra gulvet

• Viser barnet interesse for omgivelserne

• Sprogvurdering - pludrer barnet i stavelser

• Tager barnet initiativ til social samspil

• Kigger barnet efter primærpersoner

• Vægt, længde og hovedomfang

• Trivselsvurdering ift. Trivsel på tværs

Formidling Info om sprogudvikling – www.sprogpakken.dk og udlevere sproggaven til 
målgruppen

Trivselsvurdering ift. Trivsel på tværs

Info om motorisk udvikling 

Info om videre forløb med Trivsel på Tværs (Se trivsel.silkeborgkommune.dk og Bilag 
7)

Forebyggelse af ulykker (6, 11). Informere om førstehjælpskurser.

Info om helbredsundersøgelser og vaccinationer ved praktiserende læge

Hvis barnets trivsel og udvikling giver anledning til forsat kontakt, aftales dette 

Hvis familien afsluttes, indformeres de om, at man altid kan kontakte 
Sundhedsplejen ved behov, indtil barnet når skolealderen.

Varighed 90 min.
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4.8 Mødregruppe

Sundhedsplejersken starter lokale 
mødregrupper op for flergangsfødende. I 
etableringsbesøget vil sundhedsplejersken 
spørge om mor ønsker deltagelse i mødre-
gruppe. Mor informeres om, at hun vil mod-
tage en sms, når der er nok til en mødre-
gruppe. Grupperne startes oftest op, når der 
er 4-6 til en gruppe. Sundhedsplejersken 
fører selv en liste med de mødre, der ønsker 
at deltage. I de områder, hvor der kører 
flere sundhedsplejersker, kan det føres ind i 
Novax med det samme. Sundhedsplejersken 
vurderer, hvem der kan have overskud til at 
lægge hus til første gang, og laver aftale om 
det. Der informeres om, hvor mange der er 
i gruppen, og at der ikke skal være for høj 
standard med en masse hjemmebag, den 
første gang. Sms sendes til alle i gruppen.

Forslag til sms:

Sundhedsplejersken deltager første gang gruppen 
mødes.  
Følgende punkter kan med fordel nævnes:

• Mødrene præsenterer sig selv, ved at fortælle det, de gerne vil vide om de andre.

• Formål med en mødregruppe er, at lytte til og støtte hinanden samt give hinanden råd 
og vejledning.

• Det anbefales at gruppen mødes hver uge, indtil man har været rundt ved alle. Herefter 
kan det tages op, om gruppen ønsker at fortsætte hver uge, eller det skal være hver 2. uge.

• Det er en fordel at gruppen mødes en fast ugedag, så man kan planlægge andre ting 
uden om den.

• Snak om tidsramme. Skal det bare være et par timer eller skal det være hele dagen.  
Ok at værtinden sætter en tidsramme.

• Vigtigt at melde afbud, også hvis man ønsker at stoppe helt i gruppen.

• Forslå at en kan lægge hus til, og en anden kan tage brød med.

• Hvis overskuddet hos en familie, ikke er så stort i en periode, skal det være ok, at man 
siger fra til at lægge hus til.

• Vigtigt ikke gøre det til en uoverskuelig opgave, at holde mødregruppe (rengøring, 
forplejning).

• Sørg for at alle kommer til orde når gruppen mødes, hvis det er et problem, kan det 
aftales, at der hver gang er en runde.

• Vær opmærksomme på hinanden, og spørg ind til hinanden.

• Tavshedspligt, så alle i området ikke ved, hvad der bliver talt om i gruppen.

• Gå fx til babysalmesang, babysvømning, mor i form, babycafé, babybio sammen.  
Eller bare gå en tur.

4.9 Mødregruppe 

Sundhedsplejersken starter lokale mødregrupper op for flergangsfødende. I 
etableringsbesøget vil sundhedsplejersken spørge om mor ønsker deltagelse i 
mødregruppe. Mor informeres om, at hun vil modtage en sms, når der er nok 
til en mødregruppe. Grupperne startes oftest op, når der er 4-6 til en gruppe. 
Sundhedsplejersken fører enten selv en liste, med de mødre, der ønsker at 
deltage, eller i de områder, hvor der kører flere sundhedsplejersker, kan det 
føres ind i Novax med det samme. Sundhedsplejersken vurderer, hvem der 
kan have overskud til at lægge hus til første gang, og laver aftale om det. Der 
informeres om, hvor mange der er i gruppen, og at der ikke skal være for høj 
standard med en masse hjemmebag, den første gang. Sms sendes til alle i 
gruppen. 

Forslag til sms: 

 

 

Sundhedsplejersken deltager første gang gruppen mødes. Følgende punkter 
kan med fordel nævnes: 

• Mødrene præsenterer sig selv, ved at fortælle det, de gerne vil vide om 
de andre. 

• Formål med en mødregruppe er, at lytte til og støtte hinanden samt give 
hinanden råd og vejledning. 
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5. UDVIDET TILBUD OG BEKYMRING FOR BARNETS TARV

Alle hjemmebesøg tilrettelægges ud fra en konkret faglig vurdering og efter aftale med 
forældrene i forhold til deres behov.  Hvis en familie skal have flere besøg end sundhedsplejens 
grundtilbud, kaldes det et opfølgende besøg.

Midlertidigt behov, fx støtte til amning eller gulsot hos spædbarnet, udløser oftest bare 1 – 2 
opfølgende besøg. Er der flere eller andre problematikker, kan det udløse flere besøg. Der kan 
desuden henvises til klinik, se afsnit 5.4.

De sårbare familier / sårbare børn er kendetegnet ved:

• Forældre, som selv har oplevet omsorgssvigt

• Forældre med alkohol- eller stofproblemer

• Forældre som er ramt af svær akut krise af forskellige årsager

• Forældre med begrænset netværk, f.eks. forældre af anden etnisk  
oprindelse end dansk eller unge forældre.

• Forældre som tidligere har lidt af, eller har psykisk sygdom ved graviditetens start og i  
barnets første leveår, herunder også efterfødselsreaktion

• Familier med handicappede eller alvorligt syge børn

• Familier med præmature børn
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5.1 De 5 niveauer

I arbejdet med de familier, der har brug for ekstra besøg, arbejdes der med den niveaudeling, 
som er beskrevet dels i Børne- og ungepolitikken6, dels i Den sammenhængende Børne- og 
ungepolitik – Medarbejderpjecen7.

Familier, der følger grundtilbuddet, vil altid tilhøre niveau 1.

Niveau 2 og 3 kendetegner de familier, der har et forbigående behov af kortere eller længere 
varighed.

Niveau 4 og 5 kendetegner familier med vedvarende behov, og der er tæt tværfagligt samarbejde.

Hvis sundhedsplejersken er bekymret for barnets tarv, henvises til ’I barnets tarv’ og særlig 
underretningspligt for offentligt ansatte. Alle underretninger sker i samarbejde med nærmeste 
leder.

’I barnets tarv’

særlig

underretningspligt for offentligt ansatte

 Almendannelse, 
sundhed, læring og 
udvikling.

Generel indsats i 
forhold til alle børn 
og unge i Silkeborg 
kommune. 

Udvidet praksis i 
skoler, dagtilbud, 
klubber, sundheds
pleje og tandpleje. 

Special pædagogisk 
bistand til børn og 
unge med varigt 
nedsatte fysiske og/
eller psykiske funk
tionsevner.

Indsatser i forhold til 
børn og unge, der er 
i risiko for at komme 
i en situation, de 
ikke kan klare uden 
hjælp fra anden side. 
Børn og unge med 
midlertidigt behov 
for støtte.

Under visnings
differentiering, 
pædagogisk dif
ferentiering, og 
eventuel tværfaglig 
indsats.

Indsatser i forhold 
til børn og unge 
der er sårbare, 
fordi de belastes af 
alvorlige, men ofte 
forbigående pro
blemer i hjemmet 
og det nære miljø. 
Børn og unge med 
specifikke behov for 
støtte. 

§ 50

Udvidet undervis
ningsdifferentiering/
pædagogisk diffe
rentiering, støt te i 
forhold til familie og 
nærmiljø, tværfaglig 
indsats.

Indsatser i forhold 
til børn og unge der 
er truede, fordi de 
vedvarende belastes 
af utilstrækkelig og 
mangelfuld omsorg 
i deres familie og 
nære miljø. Børn og 
unge med væsent
lige behov.

Støtte, udvidet 
tværfaglig indsats, 
behandling og 
eventuel anbrin
gelse.

Indsatser i forhold 
til børn og unge der 
har svære proble
mer. Anbringelse 
af børn som er 
belastede af deres 
forældres mangle 
på tilstrækkelig 
omsorgsevne.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3   Niveau 4    Niveau 5
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5.2 Opfølgende besøg

Formål Alle besøg tilrettelægges ud fra en konkret faglig vurdering og efter aftale med 
forældrene i forhold til deres behov.

Ud over besøg, som beskrevet under basistilbud, kan der tilbydes opfølgende 
besøg. Disse besøg tilrettelægges individuelt og differentieret med henblik på 
at reducere ulighed i sundhed, således at børn og familier med særlige behov 
tilgodeses.

Mål • At støtte familien i at træffe valg til gavn for barnet og familien

• At yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats med afsæt i familiens 
aktuelle situation samt forældrenes forudsætninger

• At samarbejde med familien og familiens netværk

Målgruppen Familier med børn i alderen 0-6 år, som har behov for ekstra besøg ud over 
sundhedsplejens basistilbud.

Beskrivelse af 
tilbuddet

Efter aftale med familien aflægges et eller flere opfølgende besøg.

Når besøget aftales med familien, tydeliggøres årsagen til det opfølgende besøg, 
som kan være et af flg.:

• Amning

• Ernæring

• Udvikling og trivsel

• Uroligt barn

• Kontakt og samspil/ relationer

• Sygdom

• Usikkerhed i forældrerolle, psykisk sårbarhed ved forældrene  
eller efterfødselsreaktion

Metode • Hjemmebesøg – planlæggende og koordinerende indsats med jævnlig status og 
evaluering

• Empowerment

• Marte Meo

• evt. 2 sundhedsplejersker samarbejder i samme familie

• Faglig supervision

• Tværfagligt samarbejde

• Henvisning til andre faggrupper

Evt. 
samarbejds-
partner

Egen læge, hospital, Familierådgivningen, Børne- og ungekontakten, dagtilbud,  
PPR, Frivilligcenter Silkeborg.

Evaluering Efter hvert 3. besøg skal der søges faglig supervision ved leder eller gruppeleder.
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5.3 Sundhedsplejens telefonvagt i Silkeborg Kommune

Formål • At forældrene har mulighed for telefonisk vejledning

• At forældrene oplever, at de nemt og hurtigt kan få svar på deres spørgsmål

Mål At øge forældrenes tryghed i forældrerollen, og styrke deres forældrekompetence

Målgruppen Forældre i Silkeborg Kommune

Beskrivelse af 
tilbuddet

Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 8-10 på tefonnummer 23 22 18 00.

Telefonen passes af sundhedsplejersker, som efter opkaldet laver et notat i barnets 
journal i Novax. Der sendes evt. en reminder til egen sundhedsplejerske, hvis det er 
aktuelt.

Det er typisk spørgsmål omkring førskolebørn, omhandlende bl.a. amning, afføring, 
søvn, ernæring og renlighed.

Metode Når familierne får første besøg af sundhedsplejerske efter fødslen, udleveres postkortet 
med tefonnummer til tefonvagten. Familierne informeres om, at benytte dette nummer for 
råd og vejledning.

5.4 Klinik i sundhedsplejen

Formål:

• At tilbyde nybagte forældre 
kompetent vejledning samt 
undersøgelse af deres barn

• At tilbyde sundhedspleje i klinik,  
- der hvor et hjemmebesøg ikke er 
nødvendigt

• At afprøve hvorvidt sundhedspleje i 
klinik kan reducere antal opfølgende 
hjemmebesøg, og dermed på sigt, 
være med til at sikre vores basis 
tilbud.

Følgende distrikter er  
inkluderet i afprøvningen:

• Langsø, Sølyst, Sejs/Linå, Balle, 
Buskelund, Hvinningdal, Vestre, 
Funder/Kragelund, Resenbro, Øster 
Bording, Lysbro, Dybkær, Gødvad, 
Midtby, Skægkær, Grauballe og 
Virklund.

• Familier fra andre distrikter er 
velkomne i klinikken, hvis de er 
motiverede for at komme i klinik, 
selvom de kan have lang transport.

Familierne kan henvises efter tidligt 
besøg og indtil barnet er 2 mdr.,  
ved følgende problematikker:

• Vægttab/vægtstagnation

• Gulsot

• Uroligt barn

• Ammeproblemer

• Søvn- og døgnrytme

Sted:  
Villa Columbus, Vestergade 54, 1.sal., 8600 
Silkeborg.

Klinikken er åben mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag fra kl. 10.15-12.15. 
Sundhedsplejersken skriver aftalen i kalender 
i Outlook – Sundhedsplejen Klinik Kalender.

Det er egen sundhedsplejerske som kan 
henvise familien, samt via vagttelefonen.

Der findes flyer med info omkring tid og sted, 
som kan udleveres til familierne.
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Formål • At yde en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats til den gravide og 
det ufødte barn 

• At samarbejde med den gravide, barnets far, familiens netværk, jordemor, egen 
læge og evt. familierådgiver

• At have fokus på den gravides livsstil, netværk og ressourcer og bygge på disse i et 
tværfagligt samarbejde, med fokus på at sikre barnet en sund opvækst

Mål • At støtte den gravide i at træffe sunde valg til gavn for barnet og familien

• At en tidlig indsats tager afsæt i den enkeltes behov, og at eventuelle 
foranstaltninger iværksættes tidligst muligt

Målgruppen • Gravide, hvor det skønnes, at en tidlig indsats vil være af forebyggende og 
sundhedsfremmende karakter

• Gravide, som er socialt udsatte

• Gravide, som skønnes umodne i forhold til moderskab og forældrekompetence. 

• Gravide, som lider af psykisk sygdom

• Gravide som er sent udviklede

• Gravide som er belastet af misbrug af alkohol og narkotika

• Gravide med tidligere traumatisk fødsel

• Gravide som tidligere har mistet et barn

• Gravide som tidligere har oplevet ammeproblemer

Beskrivelse af 
tilbuddet

Efter aftale med den gravide og barnets far, aftales et eller flere hjemmebesøg. 

Besøget aflægges så tidligt i forløbet, som det skønnes hensigtsmæssigt, gerne i 2. 
trinmester.

Egen sundhedsplejerske vurderer, i samarbejde med gruppeleder, om der skal være 
2 sundhedsplejersker i familien.

Evt. samarbejde med jordemoder.

Evt. fælles besøg med familierådgiver.

Evt. besøg på barselsgang inden udskrivelse.

Evt. netværksmøde.

Tilbyde gravidkursus, ung mødregruppe eller gruppe for sårbare mødre.

I øvrigt henvises til Sundhedsaftalerne i Region Midtjylland  
(www.sundhedsaftaler.rm.dk)

5.5 Sårbare gravide - graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder besøg til gravide, hvor der måtte være indikation for en 
tidlig sundhedsfremmende indsats. Jf. Anbefalinger for Svangreomsorgen 2012(12) og 
Sundhedsaftalen (13)

Graviditetsbesøg sker efter henvisning fra egen læge, jordemoder, socialrådgiver, 
sundhedsplejerske eller den gravide kan selv henvende sig eller dennes netværk.
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Metode Den gravide har en fast sundhedsplejerske, som er primær kontaktperson.
Tovholderfunktion i det tværfaglige samarbejde omkring den gravide afklares.
Samarbejde med familierådgiver og evt.  Familie- og Ungekontakten.

Varighed / 
tidsforbrug

1-2 graviditetsbesøg. Varighed max. 1½ time pr. besøg.

Samarbejds-
partnere

Kvindens netværk, egen læge, jordemoder, socialrådgiver, Familieambulatorie mm.

Evaluering/ 
kvalitets- 
sikring

Ved første besøg afstemmes gensidige forventninger. Afklaring af det evt. 
tværfaglige samarbejde og besøgsintensiteten. Herefter løbende justeringer.
Gravide og partnere der aktuelt eller tidligere, indenfor 2 år, har/har haft et 
misbrug, skal henvises til Familieambulatoriet på Regionshospitalet Skejby eller 
Regionshospitalet i Herning..

5.6 Præmature børn

Formål • Hjælpe, støtte og rådgive familierne i overgangen mellem hospital og hjem
• Støtte op om den tidlige tilknytning
• Rådgive og vejlede forældrene om det præmature barns udvikling og særlige 

behov

Mål • At familierne er trygge ved at komme hjem
• At familierne tager hensyn til de særlige behov, et præmaturt barn har
• At det præmature barn sikres en så normal udvikling, som muligt
• At barnet bliver henvist til relevante samarbejdsparter, når det skønnes nødvendigt

Målgruppen Familier med barn født før 37. graviditetsuge.

Beskrivelse af 
tilbuddet

Ved børn født før uge 34, ringer sundhedsplejersken til afdeling ca. 1 uge efter fødslen, 
og oplyser navn og mobilnummer. Børn født efter uge 34, tages kontakt til afdelingen 
efter 2-3 dage.
Neonatalafdeling og patienthotellet orienterer sundhedsplejersken, når familien går 
hjem på THO. Familierne tilbydes besøg på hospitalet/neonatalafdeling, hvis barnet er 
født før uge 28. Hvis barnet er født i uge 28-37, kan familien tilbydes besøg, hvis det 
skønnes at være relevant. 
Familien besøges kort efter de er udskrevet fra hospitalet. Familien tilbydes 
sundhedsplejens grundtilbud samt besøg efter behov – dette ud fra sundhedsplejefaglig 
vurdering og aftale med familien.
Familien aftaler selv vaccinationstidspunkt med egen læge. Ved opstart af 
overgangskost følges anbefalinger fra SST, så barnet tilbydes grød senest når  
ved 6 mdr. Barnets udvikling vurderes ift. terminsdato.

Metode • Vitaminer og jern til præmature 
• Evt. besøg på hospital
• Hjemmebesøg 
• Tværfagligt samarbejde
• Faglig sparring og supervision

Evt.
samarbejds-
partner

Hospital, egen læge, fysioterapeut, Marte Meo-terapeuter, dagtilbud (vurdere evt. 
behov for dobbeltplads, evt. overgangsmøde eller tværfagligt møde)
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5.7 Flygtninge- og indvandrerfamilier

Kriterierne for at tildeles en flygtninge- og 
indvandrersundhedsplejerske er:

• Familien er indrejst til Danmark fra et 
land uden for Europa eller kommer 
fra et østeuropæisk land.

• Der er brug for tolk eller familien 
taler engelsk.

• Familien taler mangelfuldt dansk.

En familie der opfylder ovenstående kriterie 
vil være niveau 2, da vores indsats er større 
og besøget ofte tager længere tid. 

Når familierne er integreret i Danmark og 
kender til det danske sundhedsvæsen, det 
danske institutionsliv og taler dansk kan de 
overgå til distriktets sundhedsplejerske.

Familier der har været i landet i over 5 
år tildeles som udgangspunkt distriktets 
sundhedsplejerske. Viser det sig at 
der fortsat er brug for flygtninge- og 
indvandrersundhedsplejerske kontaktes Gitte, 
som så fordeler familien.

Vi vil gerne tilbyde alle i målgruppen et 
graviditetsbesøg.

Tilbuddet til familier der føder i Danmark ser 
således ud. 

• Graviditetsbesøg/mindmap – 
(projekt: besøgspakke 5)

• Tidligt besøg

• Etableringsbesøg

• 2-3 mdr. besøg

• 4-6 mdr. besøg

• 8-10 mdr. besøg

• Overgangsmøde (projekt: 
besøgspakke 4)

I projekt ”Sundhedsplejersker styrker 
inte gra tion” arbejder vi med 5 forskellige 
besøgspakker. Disse familier vil være  
niveau 3.

• 1. Tilknytning og tilpasning. 
(Det sunde samspil, barnets 
kompetencer og udvikling)

• 2. Det flerkulturelle forældreskab. 
(fars rolle, opdragelse, 
sprogudvikling, netværk)

• 3. Sundhed og trivsel. 
(forebyggende sundhedsydelser, 
sygdomsopfattelse, kost og 
hygiejne)

• 4. Integrering i danske institutioner. 
(overgange, forventninger til 
forældre og børneliv)

• 5. Graviditet og familiedannelse. 

Udover de 7 besøg kan der gives 2 
opfølgende besøg evt. i form af besøgspakke 
1, 2 eller 3. Hvis der gives besøgspakker sker 
det efter mindmap og det vil være niveau 3. 
Hvis der gives mere end to opfølgende besøg 
skal det drøftes med en fra ledelsen.

For gruppen af nytilkomne skelnes der 
mellem flygtninge og indvandrere.

Flygtninge tilbydes at deltage i projekt 
”Sundhedsplejersker styrker integration”, 
hvis de indgår - niveau 3. Vi aflægger 
et modtagebesøg, evt. sammen med 
integrationsvejleder, her præsenteres 
projektet. Familiens børn skrives op til 
pasning, der vil være et besøg i dagtilbud 
(besøgspakke 4. hvis de indgår). Hvis familien 
indgår kan vi aflægge besøgspakker, hvis 
ikke kan vi aflægge besøg efter fokusmøder. 
Efter 2 besøg sparres med en fra ledelsen. 
Aflægges der besøgspakker, niveau 3. Efter 
2 ekstra besøg sparres med en fra ledelsen, 
det sammen gælder neden for.

Tilflyttere der ikke har flygtningestatus 
tilbydes et modtage-besøg, og et besøg 
i dagtilbud. Hvis der er behov kan der 
aflægges besøg, svarende til de første tre 
besøgspakker. Der laves mindmap forinden 
for at afklare familiens behov.
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6. HENVISNING TIL EKSTRA TILBUD

Sundhedsplejen har flg. tilbud til børn og familier med særlige behov:
• Ung mødregruppe

• Gruppe for sårbare mødre

• Samtale gruppe for kvinder med efterfødselsreaktion 

• Familieiværksætterne

• Marte Meo

• Fysioterapeut

• Overvægtsklinikken

6.1 Ung mødregruppe

Formål At give et tilbud, der tager udgangspunkt i, at man som ung mor kan have et 
specielt behov.

Mål •  At skabe netværk

• At styrke de unge mødre i deres nye rolle som mor

• At de unge mødre positivt kan spejle sig i hinanden

• At guide i forhold til samvær med børn

Målgruppen Unge mødre op til 23 år, primært førstegangsfødende.

Gravide har mulighed for at starte op 1-2 måneder før termin.
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Beskrivelse af 
tilbuddet.

• Gruppesamtaler om emner, som de unge mødre og sundhedsplejerskerne i 
fællesskab finder relevante

• Inddrage relevante undervisere, som f.eks. motorik pædagog, fysioterapeut

• Individuelle samtaler ved behov                                           

• Oplevelser ud af huset, alt efter mødrenes ønsker, fx svømmehal, biblioteksbesøg, 
udflugt i skoven 

• Der er løbende optag i gruppen. Gruppen mødes en gang om ugen. Den unge 
mor kan være med i ca. 1 år, indtil opstart på job/uddannelse

Metode Sundhedsformidling.

Anerkendende pædagogik.

Sundhedsplejersken viser overfor mødrene, hvordan man kan være rollemodel i 
samværet med børn.

Personale 2 sundhedsplejersker deltager ved hvert møde

Samarbejds-
partnere

Distriktssundhedsplejersken, og relevante samarbejdspartnere inddrages
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6.2 Gruppe for sårbare mødre

Formål At skabe et tilbud, der målrettes til sårbare gravide og sårbare mødre.

Mål • At skabe netværk 
• At arbejde med indbyrdes læring 
• At bryde den sociale arv
• At yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
• At udvikle forældrekompetence 
• At skabe personlig udvikling, glæde og omsorg 

Målgruppen Gravide eller mødre med en livssituation der adskiller sig fra det almindelige. Det kan 
f. eks. dreje sig om en opvækst med svigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom.

Teenagemødre, alenemødre og/eller mødre, der har oplevet svigt, overgreb, misbrug 
eller psykisk sygdom i forholdet til barnefaderen. Mødre, der selv har velbehandlet 
psykisk sygdom, eller er behandlet for, og er kommet ud af, misbrug.

Ensomme mødre og mødre med social fobi, der har brug for professionel støtte for 
at være sammen med andre.

Beskrivelse af 
tilbuddet

En kendt gruppe og kendte sundhedsplejersker. Trygge rammer. Omsorg og 
stabilitet. 

Tydeliggør succeser, styrke mødrenes positive sider. 

Bevidstgøre om negative handle- og reaktionsmønstre. 

Konflikthåndtering.

Lære at være forpligtede og at passe en aftale. 

Undervisning både praktisk og teoretisk.

Vejledning til kommunikation med offentlige myndigheder.

Forskellige relevante fagpersoner kan inviteres, f.eks. politi, jobkonsulent, 
fysioterapeut, kostvejleder, motoriklærer, psykolog, musikpædagog.

Der er altid 2 sundhedsplejersker til stede, når gruppen mødes. Det er de samme 
fagperson, der følger gruppen.

Der er 2 grupper. Grupperne mødes 1 x ugentlig om formiddagen.

Mødestedet er Villa Columbus, Vestergade 57.

Der er løbende optag til gruppen.

Metoder • Aktiv lytning og guidning
• Arbejder anerkendende
• Rollemodel både mødrene indbyrdes og fra sundhedsplejerskerne
• Gruppecoaching
• Kende og fortælle sin livshistorie
• Skabe drømme
• Supervisere gruppedannelse
• Egnede lokaler med tilgængelighed. Økonomi til afholdelse

Personale 2 sundhedsplejersker.

Samarbejds-
partnere

Der er samarbejde med familierådgivere, når tilbuddet indgår i en handleplan.
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6.3 Samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner.

I 2-3 mdr. besøget tilbydes begge forældre at udfylde EPDS-skema. Hvis mor scorer mellem 
9-12, henviser sundhedsplejersken til samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktion, 
såfremt mor ønsker det. 

Sundhedsplejersken udleverer postkort om samtalegruppen til mor. Henvisningen sker ved at 
sende en reminder til Solvej Østergård. Sundhedsplejersken noterer kort omkring samtalen i 
mors journal i Novax.

Gruppen er kun for kvinder. Der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre kvinder i 
samme situation. I gruppen arbejdes med forskellige redskaber, der hjælper den enkelte til at 
komme videre på en positiv måde. Der er to sundhedsplejersker til stede hver gang.

Gruppen mødes 6 gange af 1½ time, over 6 uger. Samtaleforløbene afholdes på tirsdage  
kl. 15.30-17.00 på Lollandsgade 6, 1. sal, Silkeborg. For at have ro til at snakke, er det uden børn.
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6.4 Familieiværksætterne

Formål • At styrke forældreskabet for alle nye forældre gennem fødsels- og 
forældreforberedelse

• At skabe netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt

Målgruppe Alle der skal være forældre for første gang

Beskrivelse af 
tilbuddet

Førstegangsforældre informeres om tilbuddet til jordemoderkonsultation. De 
tilmelder sig på Silkeborg Kommunes hjemmeside, og kan starte op i 26.-30. 
graviditetsuge.

Kurset varer knap 1 år, og indeholder 12 kursusgange, heraf de 5 gange inden 
fødslen og slutter når barnet er ca. 8 mdr. gammelt. Kurset er for både mor og far. 
Hvis man skal være alene med barnet, kan man deltage sammen med en anden.

Mødelederen er sundhedsplejerske, og hun deltager på alle kursusgange, bortset fra 
3. kursusgang, hvor der vil være en jordemoder. Dette er den første af 3 kursusgange 
med fødselsforberedelse - på kursusgang 4 og 5, deltager både jordemoder og 
sundhedsplejerske.

Der vil efterfølgende være flere kursusgange med forskellige oplægsholdere.

Emnerne er bl.a.:

• Økonomi og sikring af hinanden

• Hverdagen med barnet

• Barnets udvikling og trivsel

• Forebyggelse af ulykker

• Sprog

• Tandsundhed

• Kost

• Familiedynamik og opdragelse

Fødselsforberedelsen med jordemoder, foregår på Regionshospitalet i Silkeborg.  
De øvrige kursusgange foregår i Villa Columbus, Vestergade 57, Silkeborg.

Metode Undervisningen er dialogisk og involverende, hvor der vil blive gjort brug af 
powerpoint, film, billeder, snak i små grupper og øvelser.

Samarbejds-
partner

Jordemødre, jurister, bankrådgiver, pædagog, psykolog, tandplejer, tale/
hørekonsulent
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6.5 Marte Meo

Målgruppen Familier, hvor sundhedsplejersken bliver opmærksom på svag, manglende eller 
usikker tilknytning, der kan medføre urolige børn, soveproblemer, spiseproblemer, 
senere opdragelsesproblemer og konflikter med forældre og andre, og forældrene 
ønsker en forandring.

Jo tidligere der er fokus på tilknytningsvanskelighederne jo bedre effekt af indsatsen.

Forældrene skal være motiverede for indsatsen.

Børn fra fødslen til skolestart.

Mål At fremme forældreevnen ved at styrke relationen mellem forældre og barn

At forældrene/omsorgspersonen lærer at forstå deres børn bedre, så de bedre kan 
støtte deres barns udvikling

Beskrivelse af 
tilbuddet

Marte Meo (videooptagelse af forældre og børn i daglige aktiviteter, analyse, 
tilbagemelding til forældre)

Sundhedsplejersken eller familien video-filmer. Det er et forløb med flere optagelser 
og tilbagemeldinger.

Analysen afslører, hvilke initiativer og sociale kompetencer forældre og børn er 
i besiddelse af. I analysearbejdet fokuseres der på barnets evner og behov, de 
voksnes støttende adfærd, og hvilke informationer den voksne har brug for, for at 
hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Ovenstående foregår oftest som hjemmebesøg, men kan også finde sted i 
institution eller skole.

Henvisningskema

Metode Marte Meo – metoden kan anvendes på 3 niveauer

som udviklingssyn

som kommunikationsmetode

som behandlingsmetode

Samarbejds-
partnere

Marte Meo er et samarbejde mellem familie og Marte Meo terapeut (en 
sundhedsplejerske som er efteruddannet), hvor familiens egen sundhedsplejerske 
har henvist. 

I nogle tilfælde henviser pædagoger, lærere, sygehus eller sagsbehandlere sammen 
med familien.

Metoden kan bl.a. anvendes:

• til urolige børn

• børn med spiseproblemer

• børn med søvnproblemer

• håndtering af konflikter

• støtte til udvikling

Marte Meo er latin og betyder  
”ved egen kraft. ”¹

Marte Meo handler om at styrke sam-
været mellem børn og voksne. Metoden 
bygger på små videoklip, der bruges til 
at samtale om børns udvikling. 
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Sundhedsplejerske
Gitte Strøm
Telefon 24 28 55 38
Gitte@Strom@silkeborg.dk

Sundhedsplejerske
Christina Binggeli-Winter
Telefon 20 21 63 09 
Christina.Binggeli-Winter@
silkeborg.dk

Sundhedsplejerske
Bente Knudsen
Telefon 24 28 55 34
Bente.Knudsen@silkeborg.dk

Sundhedsplejerske
Linda B. Ælmholdt
Telefon 20 40 89 29
LindaBjerregaard.AElmholdt@
silkeborg.dk

Sundhedsplejerske
Marianne Krogh
Telefon 24 28 55 46
Marianne.Krogh@silkeborg.dk

Sundhedsplejerske
Dorte Carlsen
Telefon 24 28 55 33
Dorte.Carlsen@silkeborg.dk
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6.6 Børnefysioterapeut

Formål Forebyggelse og sundhedsfremme ift. børn fra fødslen til og med 1. klasse.

Rådgivning, undersøgelse og træning af børn og unge med motoriske eller 
sansemotoriske vanskeligheder.

Mål At færre børn har motoriske og/eller sansemotoriske vanskeligheder, når de starter i 
skole.

At skolebarnet får bedre forudsætninger for læring, ved at have en god motorik og 
velfungerende sansebearbejdning.

Målgruppen Børn fra fødslen til og med 1. klasse med motoriske og/eller sansemotoriske 
vanskeligheder.

Beskrivelse af 
tilbuddet

Undersøgelse og vurdering af børn som henvises, dog ikke børn med varige 
behandlingsbehov.

Henvisning kan ske fra sundhedsplejen, dagtilbud, PPR og læge.

De voksne omkring barnet – både forældre og pædagogisk personale vejledes.

Løbende opfølgning.

Vurdere om barnet skal henvises til andre faggrupper.

Undersøgelse/ vurdering sker i barnets miljø, dvs. hjemme eller i daginstitution.

Henvisningskema

Metode Standardiserede test

Observation

Samtale med barnets nærmeste

Samarbejds-
partnere

Sundhedsplejen, PPR, pædagogisk personale.

6.6.1 Fysioterapeut babyklinik

Dette tilbud er til småbørn i alderen 0-12 mdr. Her fås en kort vurdering og vejledning ift. 
barnet. Tilbuddet retter sig primært mod børn med fladt/skævt kranie eller forsinkelse ift. 
den motoriske udvikling. Sundhedsplejersken kan henvise til fysioterapeut babyklinik. 
Booking og info via dette link: Silkeborg.dk
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6.7 Overvægtsklinikken

Formål At forbedre overvægtige børn og unges fysiske og psykiske helbred og livskvalitet, 
samt at mindske risikoen for, at målgruppen på sigt udvikler overvægtsbetingede 
komplikationer og sygdomme.

Link til hjemmeside med info om

Mål Familieorienteret støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos overvægtige 
børn.

At stabilisere børnenes BMI og reducere det på sigt.

Målgruppen Familier med børn fra 2-17 år med BMI over 90 % percentil for førskolebørn og BMI/
IOTF over 25 for skolebørn.(4, 8)

Beskrivelse af 
tilbuddet

Familierne kan selv skrive til Overvægtsklinikken (overvaegtsklinikken@silkeborg.
dk), hvis de ønsker at starte op. Ellers kan sundhedsplejerske, praktiserende læge, 
familierådgiver eller enden fagperson, skrive til Overvægtsklinikken, efter aftale med 
familien.

Familien får brev i e-Boks med dato for, hvornår barnet kan starte i Overvægts-
klinikken. Hele familien opfordres, så vidt det er muligt, til at deltage den første 
gang.

Henvisningskema

Ved første aftale i Overvægtsklinikken, som kaldes forundersøgelse, bliver der lavet 
forskellige undersøgelser og problematikker i familien afdækkes. Sammen med 
familien laves en individuel plan.

De efterfølgende samtaler vil foregå skiftevis mellem sundhedsplejerske og 
kostvejleder, med 6-8 ugers interval. Det forventes at den ene eller begge forældre 
deltager hver gang.

Metode Højde- og vægtmåling samt udregning af BMI.
Talje- og hoftemål.
Blodtryksmåling.
Måling af fedtprocent og muskelmasse.
VAS-score.

Samtale med barnet/den unge og familien.

Behandlingen i Overvægtsklinikken tager udgangspunkt i Holbækmetoden, som 
overlæge Jens-Christian Holm står bag.

Samarbejds-
partnere

Der henvises til egen læge efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.(8)

Varighed / 
tidsforbrug

De enkelte samtaler vil vare 30--90 minutter.

Sted Samtalerne foregår i Silkeborg (Sundhedshuset, Toldbodgade 29) og i Kjellerup 
(Vestergade 23A)
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7. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE                    

7.1 Konsulentfunktionen i daginstitutionerne 

Formål Den kommunale sundhedstjeneste skal medvirke til at sikre børn et sundt miljø 
ved at yde generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning i relation til smitsomme 
sygdomme, forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige 
forhold og sundhedsforholdene i institutionen.

Efter samtykke fra forældre at yde individuel, konkret vejledning vedrørende børn 
som personalet finder, har særlige behov.

Mål • At udveksle erfaring om børns sundhed, trivsel og udvikling

• At samarbejde om kommunens kost og ernæringspolitik

• At drøfte aktuelle sygdomme, symptomer, smittevej, forebyggelse

• At drøfte indeklimaet, og evt. iværksætte tiltag

• At drøfte og iværksætte generelle sundhedsfremmende tiltag

Målgruppen Børn og personale i daginstitutionerne.

Beskrivelse af 
tilbuddet

Mødeformen aftales med den enkelte institution.

Kan være formidler af nye informationer på sundhedsområdet.

Kan evt. deltage i et aftalt møde i personalegruppen.

Tilgængelig på tlf. og på mail for henvendelser.

Sundhedsplejersken deltager i Overgangsmøder med børn i gul og rød position.

Sundhedsplejersken kan indkaldes til Fokusmøder af institutionerne.

Metode Konsulentfunktionen kan være af ekspertkarakter eller proceskarakter.

Kontakt-
person.

Konsulentfunktionen varetages af den sundhedsplejerske, som er småbørns 
sundhedsplejerske i distriktet. 

Varighed / 
tidsforbrug

En time årligt.
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7.2 Hygiejnevejledning i daginstitutionerne 

Formål Formidle viden om hygiejne til alle Silkeborgs dagplejere således at 
hygiejnestandarden øges og sygeligheden nedsættes.

Mål Den kommunale sundhedstjeneste skal medvirke til at sikre børn et sundt miljø 
ved at yde generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning i relation til smitsomme 
sygdomme, forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige 
forhold og sundhedsforholdene i pasningstilbudene.

Målgruppen Personale i dagplejen.

Metode Samtale med dagplejerne om hygiejne?, håndvask, afspritning og brug af handsker. 
Mulighed for at undersøge, hvor god deres håndvask er vha. fluroiserende creme og 
lyskasse.

Kontaktperson. Jytte Egelund Tlf. 24 28 55 40

Mail: jytte.egelund@silkeborg.dk

Varighed / 
tidsforbrug

1½ time.

Sted Dagplejens legestue-grupper.
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8. ADMINISTRATION

Modtagelse af fødselsanmeldelser i kommunen, foregår elektronisk fra fødestederne i Region 
Midtjylland, som er Viborg, Skejby, Horsens og Herning. 

Når fødselsanmeldelsen er modtaget, får den sundhedsplejerske, som skal besøge familien, 
besked. 

Når familien besøges informeres om sundhedsplejens tilbud, tilgængelighed på mobil og mail. 
Opkald, sms´er og mails besvares senest indenfor 2 hverdage.

Sundhedsplejens administration kan kontaktes på 21 14 98 60, mandag til fredag kl. 9-12.

Sundhedsplejens telefonvagt kan kontaktes på 23 22 18 00, mandag til fredag kl. 8-10.

Region Midtjylland har telefonvagt alle dage mellem kl. 17-19, på tlf. 70 20 80 18.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside findes informationer om sundhedsplejens tilbud til 
familierne, samt vejledninger.

Familierne kan via www.Sundhedsvejen.dk læse sundhedsplejens notater, og følge med i 
barnets vækstkurver.

8.1 Dokumentation

I Silkeborg Kommune anvendes journalsystemet Novax Sundhed. Systemet er målrettet til 
den kommunale sundhedstjeneste. Det giver mulighed for at følge med i udviklingen indenfor 
relevante områder samt at føre statistik over sundhedsplejens virksomhed.

Jvf. Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Stk. 2.5.1.

Dokumentation i Novax journalen tager også udgangspunkt i fraser omkring 
opmærksomhedspunkter og obsevationer som er beskrevet under hver besøgstype.
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Bilag 1:  Lovgrundlag

Vejledning om forebyggende 
sundhedsydelser til børn og unge 2011¹ 
p. 10

Uddrag

Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 
af 13/07/2010 angiver, at formålet med de 
forebyggende sundhedsydelser til børn og 
unge er at bidrage til at sikre børn og unge en 
sund opvækst og skabe gode forudsætninger 
for en sund voksentilværelse. 

Det opfyldes ved, at kommunen:

• Yder en generel 
sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende indsats 
overfor målgruppen.

• Yder en individorienteret indsats 
over for alle børn og unge gennem 
vederlagsfri sundhedsvejledning, 
bistand og funktionsundersøgelser 
indtil undervisningspligtens ophør.

• Tilbyder alle børn og unge med 
særlige behov en øget indsats ind til 
undervisningspligtens ophør.

• Tilbyder alle børn og unge 
i den undervisningspligtige 
alder 2 forebyggende 
helbredsundersøgelser ved en læge 
eller sundhedsplejerske.

• Opretter en tværfaglig gruppe, der 
sikrer, at den enkeltes udvikling, 
sundhed og trivsel fremmes, og 
i tilstrækkelig omfang formidler 
kontakt til lægefaglig, psykologisk og 
anden sagkundskab i forhold til børn 
og unge med særlige behov.

• Bistår skoler og kommunale 
dagtilbud med vejledning om 
almene sundhedsfremmende 
og sygdomsforebyggende 
foranstaltninger.

Vejledning om forebyggende 
sundhedsydelser til børn og unge 2011¹ 
p. 11

SUNDHEDSLOVEN § 119 – 126.

Ved varetagelsen af kommunens opgaver i 
forhold til borgerne har kommunalbestyrelsen 
ansvaret for at skabe rammer for en sund 
levevis. Dette fremgår af sundhedsloven § 
119.

Af stk. 2 fremgår, at kommunalbestyrelsen 
etablerer forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Af § 120 – 126 fremgår bestemmelserne for 
de forebyggende sundhedsydelser til børn og 
unge.

Kommunerne har siden 1. januar 2007 haft 
ansvaret for at skabe rammer for en sund 
levevis for alle kommunens borgere. Denne 
vejledning anlægger et familieorienteret 
perspektiv på de forebyggende 
sundhedsydelser, idet indsatser og tilbud 
for såvel børn som unge skal ses i et 
familieperspektiv og i sammenhæng med 
kommunens samlede tilbud for så vidt angår 
forebyggelse og sundhedsfremme for alle 
borgere.

I henhold til bekendtgørelsens § 28 omfatter 
den kommunale sundhedstjeneste læger, 
sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet 
personale ansat i kommunen, der varetager 
opgaver i henhold til sundhedsloven.
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Bilag 2: Sådan kan du se, at dit barn trives
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Blødning
De første dage efter fødslen kan du bløde 
som under en kraftig menstruation. Efter 
nogle dage aftager blødningen, og efter-
hånden bliver blødningen mørkere og mere 
brunlig. Du kan opleve få gange, at der 
kan komme en klump af størknet blod ud – 
typisk hvis du rejser dig efter at have ligget 
ned i længere tid. Det kaldes et koagel og er 
normalt. Efter 1-2 uger er der sjældent frisk 
blødning, men kun brunlig eller gulligt udfl åd.

Vandladning
De første dage efter at du har født, kan det 

være svært at tisse. Du kan være hævet 
forneden og det kan være svært at fange 

fornemmelsen af at skulle tisse. Det er 
vigtigt, at du er opmærksom på at tømme 

blæren ofte, ca. hver 4. time – dels for at 
livmoderen kan trække sig sammen og 

for at mindske risikoen for vandladnings-
problemer senere i dit liv.

Bristning
Hvis du har fået en bristning og er ble-
vet syet efter fødslen, er det normalt 
med hævelse og ømhed og lidt rødme 
omkring syningen. Det kan også svie 
ved vandladning. Normalt aftager 
hævelsen og rødmen gradvist fra 3. 
dagen. Du kan afhjælpe generne ved 
at lægge kolde omslag på syningen i 
15-20 minutter af gangen.

Bækkenbunden
Der er fl ere gode grunde til at begyn-
de at træne bækkenbundsmusklerne 

et par dage efter fødslen. Stærke 
bækkenbundsmuskler gør dig i stand 

til at holde på urin, afføring og luft, 
giver større nydelse under sex på læn-
gere sigt – både for dig og din partner, 
og er med til at forebygge nedsunken 

livmoder og blære senere i livet. Du 
kan få hjælp og vejledning til bækken-

bundstræning på GynZone. dk 

Efterveer
Efter fødslen trækker livmoderen 
sig sammen. Du vil kunne mærke det 
som efterveer, og for hvert barn du 
får, kan du opleve, at efterveerne 
føles kraftigere. Efterveerne kan for-
ventes at aftage efter de første par 
dage. Du kan lindre efterveer med 
varme eller med smertestillende 
håndkøbsmedicin fx Paracetamol 
og/eller Ibuprofen.

Forældrenes 
velbefi ndende

De bedst mulige betingelser for 
dig og din partners velbefi nden-

de i tiden efter fødslen skaber 
I ved at være opmærksomme 

på de rammer, I giver jer selv og 
barnet. I kan fx hjælpe jer selv 
med at hvile, når barnet sover 

og minimere barselsgæster og 
aktiviteter ud af huset.

Det er normalt at opleve hu-
mørsvingninger efter fødslen. 

Men hvis du oplever, at dit eller 
din partners humør forandres i 
længere tid end de første uger, 

opfordres du til at tale med sund-
hedspersonale. Sundhedsperso-

nalet vil rutinemæssigt spørge 
ind til jeres psykiske velbefi n-

dende, da det har betydning for 
barnet og hele familien

Amning
Hvis du ammer, er det normalt, at brystvorter-
ne føles ømme de første dage efter fødslen. 
Hvis du oplever, at ømheden varer mere end et 
par minutter eller tiltager under amningen, vil 
det være relevant at kontakte sundhedsper-
sonale, som kan vurdere barnets sutteteknik. 
En forkert sutteteknik kan forårsage sår og 
revner. Mange oplever brystspænding i da-
gene, hvor mælken falder til. Du kan afhjælpe 
brystspændingen med varme og ved at lade 
barnet sutte hyppigt, gerne i forskellige am-
mestillinger.  Smerterne vil oftest forsvinde 
i løbet af nogle dage, når amningen kommer 
godt i gang. 

Almindelige 
eftervirkninger for mor

Almindelige eftervirkninger for mor
indenfor de første 3 uger efter fødslen

indenfor de første 2 uger efter fødslen

Bilag 3:  Almindelige eftervirkninger for mor
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Flow-diagram for vægtkontrol af nyfødte de første 2-3 uger efter fødslen 

 

 

(Figur 3.1, side 19 i Monitorering af vækst hos 0-5-årige børn, Sundhedsstyrelsen 2015) 

Bilag 4:  Flow-diagram for vægtkontrol af nyfødte
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Bilag 5: EPDS skema

Edinburgh Post-Natal Depression Scale.

EPDS er et spørgeskema, der relaterer til 
mors og fars psykiske velbefindende.

Skemaet består af 10 spørgsmål, der hver 
især har 4 svarmuligheder. Forældrene sætter 
kryds ved det udsagn, der bedst stemmer 
overens med, hvordan de har haft det 
indenfor de sidste syv dage.

Efterfølgende kan sundhedsplejersken 
score svarene og derudfra få et indtryk af, 
hvorvidt besvarelsen er et udtryk for trivsel 
og håndterbarhed eller afdækker individuelle 
problemer og belastninger.

Link til EPDS-spørgeskema:

Der er tre scorings kategorier:

0 – 8 point  udtrykker almindeligvis 
håndterbarhed

9 – 12 point: udtrykker mulige psykiske 
belastninger, som netværket eller nære 
professionelle, herunder sundhedsplejersken 
ved en ekstra indsats kan afhjælpe.

> 12 point: kan være et udtryk for sværere 
psykosociale belastninger, der bør vurderes 
af lægelig eller psykologfaglig sagkundskab.

Det er det, der kommer frem i den 
efterfølgende dialog, snarere end scoringen, 
der er afgørende for, 

hvilken indsats, der evt. bør komme i spil. 

Forældrene skal være informeret om EPDS´ 
formål og give deres aktive samtykke til at 
deltage i besvarelsen heraf.
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Bilag 6: Infektionshygiejniske retningslinjer: Sundhedsplejersker

 

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen 
Central Enhed for Infektionshygiejne, 12. december 2016  

Bilag 5  Infektionshygiejniske retningslinjer:  
Sundhedsplejersker 

Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af 
MRSA”, 3. udgave 2016. 
 
Ofte vil sundhedsplejersken ikke være bekendt med, om barnet har MRSA, med mindre foræl-
drene selv oplyser om det. De infektionshygiejniske forholdsregler beror således på nøje efterle-
velse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. 
Hjemmebesøget bør være tilpasset og personale instrueret, så personalet undgår selv at blive 
smittet eller at bringe smitten videre til andre. Såfremt det er oplyst, at barnet har MRSA, kan der 
anvendes supplerende infektionshygiejniske forholdsregler. 
Sundhedsplejersker, der deltager i mødregrupper, anvender alene de generelle infektionshygiejni-
ske retningslinjer. 
 

Emne Generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer  

Supplerende infektionshygiejni-
ske retningslinjer ved MRSA  

Patientplacering 
mv. 

Ingen krav/retningslinjer.  

Håndhygiejne* 
*Se:  
Værd at vide om 
håndhygiejne 

 Håndhygiejne er den vigtigste 
forholdsregel til forebyggelse af 
kontaktsmitte. 

 Hånddesinfektion skal være før-
ste valg. 

 Ved synlig eller våd forurening 
af hænderne foretages hånd-
vask efterfulgt af hånddesinfek-
tion. 

Håndhygiejne udføres: 

 før og efter kontakt med  
barnet og barnets omgivelser 

 før rene opgaver  

 efter urene opgaver 

 efter brug/skift af handsker  
(og andre værnemidler) 

 Hånddesinfektion foretages  
altid, når boligen forlades. 

Forældrene bør mundtligt og skrift-
ligt informeres om vigtigheden af 
håndhygiejne/hånddesinfektion 
samt instrueres/assisteres i  
udførelsen heraf.  
Se ”Vejledning til forældre, hvor der 
er fundet MRSA hos nyfødte og 
børn op til 2 år” på CEI´s hjemme-
side.  
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Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen Side 2 
Central Enhed for Infektionshygiejne, 12. december 2016 

Emne Generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer  

Supplerende infektionshygiejni-
ske retningslinjer ved MRSA  

Værnemidler,  
generelt 

Værnemidler omfatter udstyr, der 
bæres af personale, og som har til 
formål at: 

 beskytte personalet imod smitte 
med mikroorganismer  

 forhindre personalet i at videre-
give smitte. 

Værnemidler i henhold til smittevej 
(se efterfølgende afsnit) kan anven-
des i forbindelse med pleje- og be-
handlingsopgaver. 

Handsker Handsker anvendes ved alle opga-
ver, hvor der er risiko for forurening 
af hænderne med blod, sekreter og 
ekskreter fx: fra sår, dræn, næse, 
mund, svælg, nedre luftveje, mave-
tarmsystem, genitalier, fæces og 
urin. 

Handsker er til engangsbrug og må 
derfor ikke vaskes eller desinfice-
res. Forurenede handsker kan være 
årsag til smittespredning. Handsker 
skal derfor skiftes mellem forskel-
lige procedurer samt ved forure-
ning. 

Handsker kan anvendes ved alle 
pleje-og behandlingsprocedurer i 
borgerens bolig, samt ved direkte 
kontakt med medicinsk udstyr og 
snavsetøj. 

Arbejdsdragt, 
plastforklæde og 
engangs- 
overtrækskittel 

 Arbejdsdragt skal anvendes, se 
Sundhedsstyrelsens  
”Vejledning om arbejdsdragt in-
den for sundheds- og plejesek-
toren”.  

 Plastforklæde/engangsover-
trækskittel anvendes ved risiko 
for forurening med blod eller an-
det biologisk materiale; plastfor-
klædet beskytter bedst ved ri-
siko for gennemvædning. 

 Ved direkte kontakt med barnet 
kan der anvendes væskeafvi-
sende engangsovertrækskittel, 
der dækker arbejdsdragten. Ær-
mer skal slutte tæt ved håndled-
dene. 

 Ved kontakt med barnet, der 
ikke indebærer risiko for forure-
ning af arbejdsdragten, kan der 
anvendes plastforklæde. 
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Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen Side 3 
Central Enhed for Infektionshygiejne, 12. december 2016 

Emne Generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer  

Supplerende infektionshygiejni-
ske retningslinjer ved MRSA  

Kirurgisk maske, 
beskyttelses- 
briller og visir 

Benyttes ved risiko for stænk eller 
sprøjt med blod eller andet biologisk 
materiale. Visir kan være at fore-
trække i visse situationer. 

 Kirurgisk maske kan anvendes 
ved kontakt med barn med luft-
vejsinfektion med MRSA.  

 

Patientens  
udskillelser 

 Undgå berøring (brug hand-
sker). 

 Urin, fæces samt andet biolo-
gisk materiale (blod, pus,  
sekret) skylles direkte ud i toilet.  

 MRSA-inficerede/koloniserede 
sår bør være dækket af en ren 
tætsluttende forbinding. 

 Forbindingen bør skiftes ved 
tegn på gennemsivning.  

Udstyr/utensilier 
* 

*Læs i øvrigt: 

NIR Desinfektion  

Central Enhed for 
Infektionshygi-
ejne, SSI 

 Anvend så vidt muligt kun medi-
cinsk udstyr/utensilier og hjæl-
pemidler, som kan rengøres og 
desinficeres; alternativt anven-
des engangsudstyr.  

 Udstyr skal så vidt muligt kun 
anvendes til det enkelte barn. 

 Udstyr/utensilier og hjælpemid-
ler, som genanvendes, skal ren-
gøres og desinficeres.  

 Opbevar så få utensilier som 
muligt i borgerens hjem.  

 Flergangsudstyr emballeres for-
svarligt og medtages, så det 
kan vaskes i opvaskema-
skine/dekontaminator, sædvan-
ligvis uden forudgående afskyl-
ning eller desinfektion. 

 Anvend så vidt muligt varme-
desinfektion i opvaskemaskine. 

 Hvis varmedesinfektion ikke er 
mulig, anvendes et egnet ke-
misk desinfektionsmiddel. 

Ingen yderligere tiltag. 

Affald* 
*Læs i øvrigt: 
Vejledning fra  
Miljøstyrelsen: 

Affald bortskaffes som dagrenova-
tion, med mindre det falder ind un-
der kategorien klinisk risikoaffald, 
der omfatter: 

 stikkende og skærende affald 

Ingen yderligere tiltag.  
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Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen Side 4 
Central Enhed for Infektionshygiejne, 12. december 2016 

Emne Generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer  

Supplerende infektionshygiejni-
ske retningslinjer ved MRSA  

Håndtering af  
klinisk risikoaffald 
samt lokale kom-
munale affalds- 
regulativer 

 engangsmateriale indeholdende 
blod eller andet biologisk mate-
riale, som vil dryppe ved  
sammenpresning. 

Tøj og linned  Snavsetøj håndteres så lidt som 
muligt.  

 Tøj, der er stærkt blodigt eller 
forurenet med fx afføring eller 
urin, lægges direkte i vaskema-
skinen og vaskes med det 
samme. Skal det til vaskeri, 
kommes det i en plastpose, in-
den det sendes.  

 Ved evt. bærerbehandling føl-
ges anvisningen for skift og 
vask af tekstiler. Se i øvrigt In-
formationsbrev fra Sundheds-
styrelsen udleveret til foræl-
drene. 

Rengøring,  
fjernelse af 
spild* 
*Læs i øvrigt: 
NIR Desinfektion 
Central Enhed for 
Infektionshygi-
ejne, Statens  
Serum Institut 

 Spild af blod eller andet biolo-
gisk materiale skal straks tørres 
op, så al synlig forurening fjer-
nes; brug handsker. 

 Efter optørring af større mæng-
der blod eller andre vævsvæ-
sker (dvs. spild, der ikke kan 
fjernes i en arbejdsgang), skal 
stedet aftørres med egnet des-
infektionsmiddel. 

 Overflader som vægge og gulve 
indgår sjældent i transmission 
af infektionssygdomme, og 
sædvanligvis vil der ikke være 
behov for desinfektion af disse 
overflader, idet almindelig ren-
gøring er tilstrækkelig. 

 Ingen yderligere tiltag. 
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Bilag 7: Trivsel på tværs

I efteråret 2017 begyndte sundhedsplejen, 
dagplejen og daginstitutioner i Silkeborg 
kommune, at bruge samarbejdsmodellen for 
Trivsel på tværs. Vha. modellen vil man sikre 
tidlig indsats samt have fokus på overgange 
(fx. fra sundhedsplejen til dagpleje/
vuggestue). Det vil ske i tæt samarbejde med 
forældrene.

I forbindelse med overgangene og 
trivselsvurderinger i daginstitutioner, 
som foregår i marts og oktober, noteres i 
”hjernen og hjertet”, om barnet er i grøn, 
gul eller rød position. Hvis barnet er i gul 
eller rød position, indkaldes forældrene til et 
overgangsmøde eller fokusmøde.

Se mere på  
trivsel.silkeborgkommune.dk.

Sundhedsplejerskens rolle ift. Trivsel på 
Tværs, er beskrevet i ”Sundhedspleje til 
vuggestue el. dagpleje” og i ”Tidlig opstart 
- sundhedspleje til vuggestue el. dagpleje”, 
som findes her

siko.silkeborg.dk - it-systemer-og-vaerktoejer 
- vaerktoejer - samarbejdsmodellen - 
sammenhaeng-i-overgange

Udarbejdet i februar 2018 
Af Jonas Linde Mikkelsen og 

Julie Sørensen
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