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Kvalitetsstandard: Sundhedsplejen 

Målgruppe 

 

Målgruppen er: 

 Alle børn og unge fra 0 – 16 år og deres familier, samt gravide med 

særlige behov, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.  

 Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end 

bopælskommunen, skal tilbydes sundhedspleje i den kommune, 

hvor skole er beliggende.  

 Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 

servicelovens § 66, pkt. 1-4, tilbydes sundhedspleje i den 

kommune, hvor barnet/den unge er anbragt.  

 Børn, der opholder sig på døgninstitution under servicelovens § 67 

tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er 

beliggende.  

 Børn, der opholder sig med en af forældrene på en af 

kriminalforsorgens institutioner eller på et krisecenter, der er 

beliggende i en anden kommune end barnets bopælskommune 

tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er 

beliggende. 

Kriterier og omfang 

 

Sundhedsplejen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ved at  

tilbyde ydelser til familien ud fra nedenstående hovedtemaer: 

 Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, 

udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette. 

 Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og 

forældrene. 

 Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske      

helbredsproblemer. 

 Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og 

sociale  behov, samt intervention i relation til dette. 

Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov 

og inddrager familiens private netværk og andre fagfolk, i samarbejdet 

emd familierne. 

Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervis-

ningspligtens ophør. 
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Formål 

 

Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund 

opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. 

 

I barnealderen er tilbuddene rettet mod forældrene, der har den primære 

omsorg for børnene. 

 

Målet er at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage 

ansvar for egen sundhed. 

Afgørelse 

 

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle gravide, børn, unge 

og deres familier. 

 

Indsatsen foregår i private hjem,  sundhedsplejeklinikker, dagtilbud, 

andre offentlige institutioner,  hospital og skoler. 

 

Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervis-

ningspligtens ophør. 

Levering 

 

Tilbud om sundhedspleje er gratis. 

 

Indsatsen udføres af sundhedsplejersker. 

Aktiviteter 

 

Sundhedsplejens indsatser er organiseret i en række basistilbud til børn, 

unge og deres familier, samt en række supplerende indsatser, der tilbydes 

med baggrund i en faglig vurdering og hvor der tages udgangspunkt i den 

enkeltes motivation. 

 

Sundhedsplejens indsatser: 

 Dialog 

 Sparring 

 Rådgivning 

 Vejledning 

 Undersøgelse 

 Screening 

 Undervisning 

 Information 

Indsatserne uddybes i kommunens indsatskatalog. 
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Kvalitetskrav 

 

Indsatsen udføres af sundhedsplejersker. 

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske. Sundhedsplejersken har 

desuden gennemgået en videreuddannelse/specialuddannelse specielt 

med henblik på børn og deres fysiske, psykiske og sociale udvikling, 

opdragelse, samfundsforholdenes betydning for opvækst, ernæring, støtte 

og hjælpemuligheder for børn samt sundhedsfremme og forebyggelse 

generelt.  

 

Sundhedsplejerskerne er omfattet af reglerne om tavshedspligt.  

 

Sundhedsplejerskerne har desuden som offentligt ansatte en skærpet un-

derretningspligt ifølge servicelovens § 153.  

 

Der ydes sundhedspleje på alle hverdage mellem kl. 8 og 17. Barselsbesøg 

på 4. og 5. dagen ydes også på lørdage og udvalgte søgne-og helligdage 

mellem kl. 8 og 13. 

 

Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midt er åben hver dag fra kl. 17-19. 

www.sundhedsplejenstelefonvagt.dk 

 

Sundhedsplejen tager kontakt til gravide og spædbørnsforældre, når der 

er modtaget elektronisk meddelelse om graviditet eller fødsel fra 

jordemødre og hospital. 

Opfølgning 

 

Barnets sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra fødslen til barnet går 

ud af skolen registreres i en journal. Journalen er sundhedplejerskernes 

redskab til faglig dokumentation og kommunikation, samt giver et 

sammenhængende overblik over barnets sundhed og udvikling. 

www.retsinformation.dk/Forms/r710.aspx?id=144978 

 

Forældrene har adgang til journaloptegnelserne via hjemmesiden: 

www.sundhedsvejen.dk 

 

Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervis-

ningspligtens ophør. 
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Klage og ankemuligheder 

 

Klager over den måde, arbejdet i sundhedsplejen udføres på, rettes til 

sundhedsplejens leder på tlf. 8959 4270. Klager over forhold vedr. 

sundhedsplejen kan dog ikke føre til en formel afgørelse.  

 

Klager over den sundhedsfaglig virksomhed rettes til Styrelsen for 

Patientsikkerhed via en selvbetjeningsløsning på borger.dk: 

 http://www.stps.dk/borger-pr for klage over brud på 

patientrettighed 

 http://www.stps.dk/borger-kc for klage over sundhedsfaglig 

behandling 

 

Se yderligere information om klagemuligheder og digital klage på: 

www.stps.dk 

Lovgrundlag  

 

Sundhedsplejens lovgrundlag er: 

 Sundhedsloven § 119-126  

Kontaktinformationer 

 

Sundhedsplejens information til børn, unge og familier foregår via forskel-

lige informationskanaler:  

 Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune træffes på tlf. 89594270 

 Sundhedsplejens tilbud bliver løbende opdateret på Norddjurs 

Kommunes hjemmeside.  

 Jordemoderkonsultationerne i Randers og Grenaa har 

henvisningsskemaer til sundhedsplejen.  

 Indsatsen ved sundhedsplejen i Norddjurs Kommune er beskrevet 

på Fødestedets (Randers Regionshospitals) hjemmeside, samt i in-

formationsfoldere.  

 Sundhedsplejersken udleverer relevant informationsmateriale. 

 Sundhedsplejersken informerer forældrene om sine informationer 

omkring barnet og den unges udvikling og trivsel.  

 Sundhedsplejen skriver i barnets og den unges journal i Novax. 

Forældrene kan læse og udskrive småbørnsjournalen på 

Sundhedsvejen.dk.  

 Børn, unge og deres familier kan kontakte sundhedsplejersken via 

telefon og mail. 

www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/sundhedsplejen 
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Vigtig information 

 

Følgende indsatser beskrives nærmere i indsatskataloget for området 

 

Spæd- og småbørnssundhedsplejen basistilbud: 

 Graviditetsbesøg  

 Barselsbesøg på 4. 5. dagen 

 Etableringsbesøg  

 3 ugers besøg/konsultation 

 2 måneders konsultation med tilbud om screening for 

efterfødselsreaktion 

 5-6 måneders konsultation 

 8-10 måneders besøg/Boel-besøg  

 

Supplerende indsatser: 

 Behovsbesøg  

 Familier med præmature børn   

 Adoptivbørn  

 Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre   

 Mødregruppe til gravide og mødre med anden etnisk baggrund end 

dansk 

 Kostgruppe  

 Åben konsultation 

 

Skolesundhedsplejens basistilbud: 

 Indsats 0. klasse  

 Indsats 5. klasse  

 Indsats 8. klasse  

 

Supplerende indsatser:  

 Behovssamtaler 

 Åben konsultation - skolesundhedsplejen  

 

Sundhedsplejen har desuden følgende indsatser: 
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 Konsulentfunktion ift. dagtilbud og skoler 

 Børneinkontinensklinik 

 Indsats for overvægtige børn 

 

 

Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. januar 2019 
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