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Indledning
Sundhedstjenestens målgruppe er gravide, småbørnsfamilier og skoleelever.
Sundhedstjeneste har generelt som formål at styrke forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed.
I barnealderen er tilbuddet rettet mod forældrene, som har den primære omsorg for barnet. Gradvist er det barnet og
den unge selv, der er i centrum for sundhedstjenestens tilbud.
Hovedparten af danske børn og unge har det godt. Men undersøgelser viser desværre en klar social ulighed i sundhed, samt at der er børn og unge kæmper med udfordringer som fx overvægt, trivselsproblemer og langvarig eller
kronisk sygdom, herunder psykiske sygdomme.
Vi ved, at grundstenene til børn og unges sundhed og trivsel allerede bliver lagt inden fødslen. Barnets tidlige leveår
har betydning for dets fysiske, psykiske og kognitive kompetencer resten af livet, ligesom der er sammenhæng mellem forældres sociale position og forekomsten af fysiske og psykiske helbredsproblemer senere i barnets liv.
Vi ved også at effekterne af sundhedsplejerskernes besøg er meget langsigtede
http://sfi.dk/visning_af_nyhedsoverskrifter-5034.aspx?PID=11149&Action=1&NewsId=4720
http://www.kl.dk/Social-service/Vigtigt-fokus-pa-sma-borns-sundhed-id180200/?n=0§ion=97676
Sundhedsplejersker er sygeplejersker, som har en videreuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Derfor er der et
stort potentiale i at bruge sundhedsplejerskens kompetencer til en øget indsats.
Sundhedsplejersker arbejder med et sundhedsfremmende perspektiv. Der er fokus på barnets, den unges og familiens ressourcer i forhold til at understøtte en positiv udvikling og livskvalitet både sundhedsmæssigt, mentalt og socialt.
Det sker både på individ-, gruppe- og lokalsamfundsniveau i tæt samarbejde med andre faggrupper og i hjemmebesøget.
En helhedsorienteret indsats kræver ofte et solidt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at nå i mål med løsningerne af de komplekse udfordringer hos børn og unge, som fx indsatsen for overvægtige børn og unge eller børn
og unge med psykiske udfordringer.

Nina Rasch
Leder af Sundhedstjenesten
Egedal kommune
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Gravide
Udvikling i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende
De nybagte mødres alder svinger fra 18 - 55 år i Egedal kommune. Der var 98 nybagte mødre, som var over 35 år og
13 nybagte mødre under 22 år.
Gennemsnitalderen for den nybagte mor er 30,9 og den nybagte far 33,3 år
Den gennemsnitlige alder for fødende kvinder i Danmark var på 31 år i 2014, og 21,4 % af mødrene var over 35
år.(Danmarks statistik 2014).
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx
Graviditetsbesøg

31 gravide har taget kontakt til Sundhedstjenesten og fået graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske.

3 gravide har modtaget 2 besøg.
At få et barn er for mange nybagte forældre som at få revet tæppet væk under sig. Der er evidens for, at et sundt
barneliv starter allerede ved undfangelsen. Ved at besøge vordende forældre i hjemmet nogle måneder før fødslen,
skaber sundhedsplejersken en tryg relation, så forældrene lettere kan bede om hjælp og støtte, når barnet er kommet til verden.
Sundhedsplejersken bruger bl.a. besøgene til at vurdere, om familien har behov, som de kan være med til at afhjælpe.
Det er ikke de sårbare gravide, der har gavn af et besøg af sundhedsplejersken. Det opleves faktisk i den store normalgruppe, at der er familier, der kan have store udfordringer. På den måde giver besøgene et unikt indblik i hver
familie (Ulighed i Sundhed - årsag og indsatser fra Sundhedsstyrelsen 2011)
Hyppige årsager til henvendelserne:





Efterfødselsreaktioner efter første fødsel
Depressive gravide
Usikre gravide – efter opfordring fra jordemoder eller egen læge (tidlig indsats)
Mødre med OCD, ADHD, hvor egen læge henviser

I Egedal var der 6,2 %, som fik et graviditets besøg af en sundhedsplejerske, hvorimod samlet for de kommuner som
er med i børns sundhed, var der 9,1 % som fik et graviditetsbesøg.

Småbørnsfamilierne
Antal fødsler
Der blev født 408 børn i 2016. Der er fraflyttet 39 og der er 60 tilflyttere (under 9 måneder).
Ingen har fravalgt sundhedsplejerskens besøg, dermed har tilslutningen været 100 % i 2016. Målsætningen for tilslutning til sundhedsplejens tilbud om hjemmebesøg til børn 0-8 måneder er 95 %. Dette er dermed opfyldt.
Der tilbydes de nybagte familier følgende faste besøg:

Etableringsbesøg

1-2 uger efter etableringsbesøget

7-9 uger efter fødslen

4-4,5 måneder efter fødslen

8 måneder efter fødslen

Derudover vurderer sundhedsplejersken i samråd med familien om der er behov for yderligere besøg.

Fødesteder

Herlev hospital 10,5 %

Hillerød hospital 80 %

Hvidovre hospital 3 %

Roskilde hospital 2,5 %

Rigshospitalet 3,5 %

Hjemmefødsel 0,5 %
De gravide i Egedal har primær været tilknyttet Herlev fødeafdeling indtil marts 2015 hvis de ikke har søgt andet fødested men fra 2015 blev de gravide primær tilknyttes Hillerød fødested. Der ses derfor en stigning på ca. 200 % på
Hillerød hospital i de sidste 2 år
Fra marts 2015 blev de gravide, der hører under Hillrød Hospital set af en jordmoder i sundhedscentret Egedal kommune.
Antal ambulante fødsler
I de sidste fem år er indlæggelsestiden efter en fødsel faldet markant. Der er kommet faste standarder vedrørende
fødsler:

Flergangsfødende tilbydes ambulant fødsel hvilket betyder, at mor og barn udskrives direkte fra
fødegangen 4 til 6 timer efter fødslen. (I Egedal var der 28,5 % som blev udskrevet inden 6 timer, i alle
kommuner i børns sundhed var det 26,3 %)


Førstegangsfødende er typisk indlagt på barselsgangen i 48 timer efter fødslen.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 77 timer i 2007 til 60 timer i 2015 på landsplan.
I regionen er det vedtaget for 2017 at alle flergangsfødende, samt 1. gangs fødende hvor forløbet er ukompliceret,
udskrives lige efter fødslen, så det forventes at sundhedsplejerskerne skal tidligere ud på hjemmebesøg.
Barselsbesøg
Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsperioden, som trådte i kraft 1. oktober 2013.
De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel og erstatter således kapitel 15 i Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for svangreomsorgen” fra 2009.
Anbefalingerne er blevet revideret for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og for at forebygge
at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.
De nye anbefalinger for barselsperioden indeholder blandt andet et tidligt besøg af en sundhedsplejerske på 4-5 dagen efter fødslen, til alle familier der er udskrevet indenfor 72 timer.
Sundhedstjenesten har implementeret barselsbesøg på følgende måde:


Sundhedsplejersken tager telefonisk kontakt med familien senest på 3. dagen efter fødslen og vurderer i
samråd med familien og ud fra et fagligt skøn, om der er behov for et barselsbesøg. Barselsbesøgene udføres
primær i løbet af hverdagene.

Dette har siden fungeret udmærket mellem den nybagte familie og den tildelte sundhedsplejerske.
For tidligt fødte børn (præmature)
Der var 4,2 % som blev født før uge 37 og der var 8,8 % der blev født før uge 38.
En for tidlig fødsel er en fødsel mindst 3 uger før den forventede fødsel, terminen.
Terminen fastlægges som 40 uger fra sidste menstruations første dag, derved er for tidlig fødsel defineret som fødsel
før udgangen af 37. graviditetsuge.
På landsplan var der 5,7 % som fødte før uge 37 og 11 % før uge 38.
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Fodselsregisteret/f%C3%B8dselsstatistikken2012_vers%204.as
hx
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Nogle familier med præmature børn har fået ét eller flere behovsbesøg, da det ofte giver større udfordringer at have
et barn, der er født for tidlig. Sundhedsplejerskerne laver en individuel vurdering ud fra familiens ressourcer og behov.
I Egedal var der 2,7 % af fødslerne, hvor barnet vejede for lidt (sammenlignet med de øvrige kommuners var der 2,4
% i 2014)
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/43_2016.aspx
Årsagerne til behovsbesøgene har ofte været:


Amning/ernæring



Barnets udvikling



Trivsel og familieliv

En del af årsagerne til ekstra behovsbesøg kan klart understøttes ud fra undersøgelser som viser:
•

Risiko for cerebrale senfølger er størst for de mest for tidligt fødte børn. 25 % må leve med et egentligt handicap og yderligere 25 % får problemer, som også ses hos ikke præmature børn - men som belaster børnene,
bekymrer forældrene og kræver en særlig pædagogisk indsats både i børnehave og skole.

•

Man har sporet en 10-20 % øget risiko for behov for specialundervisning, hos børn der er født så lidt som 1-2
uger før tiden. Et for tidligt født barn som udvikler sig langsomt og måske har lav intelligens kvotient kan gå
ubemærket gennem de første skoleår.

•

Indlæringsvanskeligheder er tit koblet til vanskeligheder med at orientere sig i komplicerede sociale sammenhænge og med at holde fokus og opmærksomhed. Ofte bliver det først opdaget, når barnet er kommet langt
bagefter og har lidt sine nederlag.

Ved meget for tidligt fødte børn (< uge 32) har sundhedsplejerskerne ofte deltaget i en udskrivningskonference på
sygehuset med familie og neonatal afdeling.
Rygere
Børn er særligt sårbare overfor passiv rygning, fordi deres luftveje, lunger og andre organer ikke er færdigudviklede,
og fordi de har en højere respirationsfrekvens og dermed indånder flere partikler. Børn tilbringer endvidere mange
timer indendørs, hvor de leger og kommer i tæt kontakt med møbler, legetøj mv. hvor de skadelige stoffer fra tobaksrøgen opsamles.

På landsplan ryger 3,0 % af de nybagte forældre for 2014.

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB02.aspx

I Egedal var der 1,09 % af børnene der var udsat for røg i hjemmet, hvilket er et meget flot tal i forhold til
andre kommuner http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB02.aspx
Sundhedsplejerskerne erfarer, at de der ryger, ofte holder op med at ryge, når de venter/ får et lille barn, samt at
stort set alle ryger udendørs, hvis de ryger.
Amning
Den sundeste ernæring for det nyfødte barn er modermælk og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes
fuldt, til de er ca.6 måneder. Det er en af sundhedsplejerskernes kerneopgave at fremme interesse for og viden omkring amning samt understøtte amning hos de nyfødte
Amning har betydning for en lang række helbredsforhold hos barnet – både under og efter amme perioden. Det er
dokumenteret, at hvis barnet ammes fuldt i 4 måneder har det foruden den ernæringsmæssige effekt, en gavnlig
virkning på immunsystemet, udvikling af allergi, fedme og en række sygdomme.
For den ammende moder ses en beskyttende effekt for udvikling af kræft i bryst og æggestokke.

Amning har således betydning for en vid række af helbredsformål for mor og barn. De nævnte helbredsmål er af stor
betydning både for individ og for samfund. På baggrund af ovenstående er sundhedsplejerskens arbejde med at etablere og vedligeholde amning af stor betydning for folkesundheden.
Sundhedsplejerskerne har en afgørende indflydelse på om amningen lykkes, og der er behov for en særlig indsats
overfor grupper af mødre, der har udfordringer med at amme.
Ved sammenligning af andre kommuner ses følgende tal

Andel af mødre der ammer mere end 2 uger (Dk: 87 % og Egedal: 87 %)

Andel af mødre der ammer mere end 9 uger (DK): 67 % og Egedal: 72 %)

Adel af mødre der ammer mere end 17 uger (DK: 56 % og Egedal: 64 %)

Andel af mødre der ammer mere end 26 uger (DK: 13 % og Egedal: 6 %)
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB02.aspx
Børns sundhed database: Egedal valgte i 2015 at indgå samarbejde med børns database med resten af region hovedstaden. Den første rapport udkom august 2016 om temaet amning
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/temarapport_amning_og_aarsrapport_boern_foedt_i_2014.pdf
pointer fra rapporten:
Den viser at I Egedal er der 59,4 % som ammer fuldt 4 mdr. og på landsplan er det 60,1 %
En sundhedsplejerske er med i ”Kompetencecenter for Amnings professionelle netværk”. Et netværk bestående af
sundhedsplejersker fra andre kommuner, jordmødre og sygeplejersker fra hospitalerne. Der afholdes fire møder om
året. Den faglige viden ajourføres hermed og alle de nybagte forældre vejledes i amning ud fra et højt fagligt niveau.
Vaccinationer
Ifølge Statens Serum Institut blev 140.000 mennesker på verdensplan i 2014 meldt døde pga. mæslinger. Langt de
fleste blev ramt af sygdommen i lande udenfor den vestlige verden. Men det betyder ikke, at man er sikker, bare fordi
man bor i Europa. I 2011 var der omkring 30.000 smittede i Europa. Heraf døde omkring otte personer. I Danmark
var antallet af smittede i 2011 oppe på 85 personer og i 2014 var tallet 27.
Vaccinationerne i det danske vaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der
også rådgiver forældrene.
Fra medio februar 2016 vil børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet blive vaccineret med en vaccine, der
- udover beskyttelse mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion - også beskytter
mod hepatitis B.
http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination/Midlertidig%20aendring%20af%20boernevacc%20program.aspx
Statens Serum Institut sender påmindelser om børnevaccination til forældre, som har børn, der fylder 2, 6½ og 14 år.
Der sendes kun påmindelser, hvis børnene på dette tidspunkt mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i
børnevaccinationsprogrammet.
Nogle forældre undlader at lade deres børn vaccinere mod blandt andet mæslinger. Statens Serum Institut opfordrer
på det kraftigste til, at man lader sine børn vaccinere.
I Sundhedstjenesten informerer sundhedsplejersken om vaccinationerne ved standard besøgene, og vaccinations pjecen fra Sundhedsstyrelsen gennemgås og udleveres.
Derudover tages emnet vaccinationer op ved åbent hus, hvis emnet drøftes i medierne.
Egedal kommune ligger højest med antal af vaccinerede børn.
F.eks. ses at 90 % er vaccinerede med MFR 1 (fra årgange 1998-2015), og 91 % ved 3 mdrs. alderen er vaccinerede
med HIB 1.

Her kan ses landkortet over kommunerne, og hvor mange der er vaccineret
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Sygdomsovervaagning/VaccinationSurveillance.aspx?vaccination=11
&cohort=1998|2013&sex=3&xaxis=Kommune&landsdel=100&show=Map&datatype=Vaccination&extende
dfilters=False#HeaderText
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Den første kontakt til familierne
Alle nybagte familier er blevet forsøgt kontaktet af en sundhedsplejerske telefonisk indenfor 3 dage efter udskrivelsen
og er blevet tilbudt et barselbesøg eller et etableringsbesøg.
Det er kun få familier, der ikke har kunnet træffes telefonisk indenfor 3 dage.
Årsagerne har været:

Familiens telefonnummer ikke har været noteret på fødselsanmeldelsen

Familien har haft hemmeligt telefonnummer
Familierne er efterfølgende blevet kontaktet pr. brev, og har de ikke reageret indenfor få dage, har sundhedsplejersken aflagt familierne et besøg på bopælen og tilbudt besøg ud fra kvalitetsstandarden for småbørn.
1. besøg (etableringsbesøget) i procent
Aflagt besøg

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0. - 4. dagen

5

22

29

42

44

62

72 %

50

43

42

44

23

21 %

15

7

4

3%

1

5

11

4%

5. - 7. dagen

39

7. - 10. dagen

27

23

14

Efter 10 dage

29

5

14

Årsager til at familierne får aflagt det 1. besøg forskelligt efter fødslen

Præmature børn er indlagt længere tid.

Familier hvor den nyfødte har trivselsproblemer og derfor er indlagt på hospital.

Fødselsanmeldelser der ikke kommer frem. Den nybagte familie ringer selv til sundhedstjenesten og spørger
efter et sundhedsplejerskebesøg.

En del familier skal til ambulant hørescreening og PKU-prøve, og har derfor ikke tid til at modtage besøg af
en sundhedsplejerske før efter flere dage.

Ved ambulante fødsler ses det indimellem, at familien vælger at udskyde det 1. sundhedsplejerske besøg
nogle dage, da de samtidig får et opfølgningsbesøg af en jordemoder fra deres fødested.

(I ferier vælger nogle familier at tage på ferie væk fra deres bopælsadresse.)
I de tilfælde hvor sundhedstjenesten ikke havde modtaget fødselsanmeldelsen fra hospitalet, blev der oprettet en
utilsigtet hændelse, som hospitalets risikomanager skal reagere på.
BOEL-test ved 8 mdrs. alderen
Det sidste besøg som sundhedsplejerskerne udfører hos småbørnsfamilierne er ved 8 måneders alderen. Ved besøget
bliver der også udført en BOEL-test på barnet.
BOEL = Blik – Orienteret - Efter - Lyd
BOEL-testen er en screeningstest med 14 vurderingspunkter, der foretages når barnet er 8 -10 måneder. Det er en
test, hvor sundhedsplejersken danner sig et indtryk af barnets samspil, opmærksomhed og reaktion overfor bestemte
syns- og lydindtryk og forhold, der har betydning for barnets udvikling. Testen er konstrueret til at opfange børn med
kontaktforstyrrelser, høre- og synsproblemer, utilfredsstillende miljøstimulation og hæmmede udviklingsfaktorer, der
alle kan forhindre normal kontakt.
86 % af børnene klarede Boel - testen optimalt. For hovedparten af de børn der ikke klarede Boeltesten drejede det
sig om 1-2 ud af de 14 vurderinger. Det kunne f.eks. være sikker øjenkontakt eller at barnet ikke vendte hovedet efter lydgiverne. Sidstnævnte ofte på grund af forkølelse.
Der var 33 børn der fik foretaget en fornyet Boetest.


Børnene havde i disse tilfælde problemstillinger med kontakt, motoriske vanskeligheder, forkølelse eller nedsat hørelse.

Legetøjstester
Sundhedsplejerskerne har støttet op omkring informationskampagnen ”tænk småt – leg sikkert” fra sikkerhedsstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på risikoen ved småt legetøj og andre små genstande.
Det gør sundhedstjenesten blandt andet ved at tilbyde legetøjstestere til forældre til 0-3-årige børn ved at
dele dem ud i åbent hus samt i hjemmebesøgene. I den alder putter børn ofte både knapper, små stykker
legetøj og andre smådele i munden. Den kan bruges af forældre, der vil sikre sig, at småt Lego, knapper,
bolsjer, terninger, søskendes legetøj og andre smådele ikke udgør en risiko for kvælning.
Derudover kunne de nybagte familier følge inspiration til sikker leg på Facebook ”tænk småt – leg sikkert”.
Forgæves besøg hos familierne
Der har været 48 forgæves besøg hos småbørnsfamilierne, hvor sundhedsplejersken efterfølgende tilbød
et nyt besøg. Det svarer til 2,8 % af alle hjemmebesøg.
Årsagerne til de forgæves besøg:
 Familien var ikke hjemme
 Familien var syg
 Familien havde glemt at melde afbud
Usikre forældre kontakter deres sundhedsplejerske
Når nybagte forældre sendes hjem fra fødegangen, er der ofte mange spørgsmål. Spiser mit barn nok? Mit barn er
uroligt? Hvordan får jeg mit barn til at sove? Mit barns navle bløder stadig, er det ok?
Sundhedsplejersken vurderer i samråd med familien om det kan klares over mail, SMS, telefonisk eller om der skal et
ekstra besøg til. Sundhedsplejerskerne er uddannet i både at rådgive ansigt til ansigt, men også i at rådgive over telefonen kræver særlige faglige forudsætninger.
Sundhedsplejersken kan for eksempel forebygge unødvendige genindlæggelser: spædbørns symptomer kan være
svære at vurdere for mor og far. Står de med et sløvt barn på armen – er det så fordi det ikke har fået mad nok? Er
barnet bare træt? Eller er det gulsot? Sundhedsplejersken kan qua deres faglighed få forældrene til at præcisere situationen, så de kan give en faglig vurdering og give mor og far konkrete anvisninger til, hvad de skal gøre.
Der blev udført 274 behovsbesøg i 2016 af en sundhedsplejerske, udover de faste besøg, som tilbydes ud fra kvalitetsstandarden for småbørn i sundhedstjenesten. Behovsbesøg er blevet tilbudt i de tilfælde, hvor sundhedsplejersken
har vurderet, at familierne ikke har kunnet henvises til Åbent hus eller vente til næste faste besøg.
Generelle årsager ud fra sundhedsstyrelsen vejledning til at en sundhedsplejerske aflægger ekstra besøg:
Amning:
At fremme mors evne til at amme så tæt på barnets 6. levemåned som muligt.
Det kan være følgende emner som sundhedsplejerske vil vurdere og drøfte med familien under besøget: Ammeteknik,
ammestillinger, kompliceret ammehistorik, ømme brystvorter, sår og revner, svamp, brystvorteeksem, stramt tungebånd, indadvendte brystvorter, fysiologisk brystspænding, mælkestase, tilstoppede mælkegange, inflammation i
brystvævet, brystinfektion, absces, mælkeproduktionen, for lidt mælk, for meget mælk, forsinket laktogenese, relaktation, afvisning af brystet, luftgener og gylp, at holde op med at amme før ønsket, brystimplantation, brystreduktion.
Ernæring:
At vurdere om barnet får sufficient ernæring og fremme en sund opvækst.
Det kan være følgende emner som sundhedsplejerske vil vurdere og drøfte med familien under besøget: Herunder
Modermælkserstatning, vægt, flaskegivning, tilberedning og hygiejne, alderssvarende mad, vejledning vedr. kost,
fejlernæring, spisemønstre, få/for mange måltider, forstoppelse.
Kontakt og samspil:
At sikre tilsyn og fremme forældrenes evne til at tolke og stimulere barnet.
Det kan være følgende emner som sundhedsplejerske vil vurdere og drøfte med familien under besøget:
Gråd/uro/kolik, relationer, kontaktsvagt barn, svært ved at aflæse barnets signaler, tilknytning, forældres omsorgsadfærd, søskendejalousi, opdragelse, omsorgssvigt, vold, misbrug, dårlig begavelse, psykiske problemer, sårbare forældre
Sygdom:
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At vurderer barnets almentilstand.
Rådgive og vejlede om almindelige sygdomme: dehydrering, icterus, asymmetrisk hovedfacon, trøske, bleudslet, ganespalte, galdevejsatresi, allergiske sygdomme, arp, brok, øjenbetændelse, børnesår, diarre, børneorm, falsk strubehoste, feber, forkølelse, halsbetændelse, influenza, kramper, mellemørebetændelse, opkast, kronisk eller livstruende
sygdom, hjerte/kromosomfejl, misdannelse, fysisk handicap, hyppig sygdom.
Udvikling og trivsel:
At sikre tilsyn med barnet og fremme forældrenes evne til at mestre udfordringer, vanskeligheder og støtte barnets
udvikling og trivsel.
Det kan være følgende emner som sundhedsplejerske vil vurdere og drøfte med familien under besøget: Grov og finmotorik, søvn/søvnmønstre, døgnrytme, ro og stimulation,
hypoton/hyperton, sensomotorisk regulering, sociale kompetencer, leg og fælles opmærksomhed, skelen, præmature,
adoptivbørn.
Fordeling af behovsbesøg på alder hos småbørn
Der er forhøjet sandsynlighed for at modtage behovssundhedspleje blandt børn og familier med følgende kendetegn:
Mor er førstegangsfødende, barnet er født med lav fødselsvægt, barnet er født før 37. svangerskabsuge, barnet er
flerfødt, mor er under 25 år, og mor har sygdom/handicap.
Konklusion: Den høje forekomst af bemærkninger, henvisninger og behovssundhedspleje viser, at der er et stort behov for sundhedsplejerskernes overvågning af børns sundhed og deres sundhedsfremmende indsats.
(sammenlignet med 13 andre kommuner fik 23,9 % af børnene behovssundhedspleje) http://www.sifolkesundhed.dk/upload/temarapport_%C3%A5rsrapport_f%C3%B8dt_2013.indsats.pdf
I Egedal var fordelingen med behovsbesøg således for de 0-1 årige børn
aldersgruppe
O måneder

Antal børn
128

Antal aflagte besøg i alt
193

1-2 måneder
3-4 måneder

154
47

266
57

5-6 måneder
7-12 måneder

67
62

78
79

Problematikker ved ekstra besøg aflagt i barnets 1.år
Emne

2015

2016

Amning

29 %

2014

34 %

29 %

Ernæring

31 %

32 %

36 %

Kontakt og samspil

5%

6%

3,5 %

Sygdom

5%

4%

3,5 %

30 %

25 %

28 %

Udvikling og trivsel

Sundhedstjenesten har indgået samarbejde med mikrobiologerne på Herlev Hospital med opstart i starten af 2017.
Formålet er at sundhedsplejerskerne vil bruge 5 min ved 8 mdr. besøget til at fortælle forældrene om infektioner og
antibiotika samt udlevere informationsmateriale.
Derefter skal det gerne vise sig at forældrene skal føle sig bedre klædt på ved deres barns sygdom og der forventes
et mindre antibiotika blandt de 1-2 årige.
Mors psykiske tilstand
Sundhedsplejersken vurderer mors psykiske tilstand ved fire besøg i løbet af barnets første leveår. Det registreres i
journalen, om moren er ked af det/ trist, angst, har søvnproblemer, eller er ”problemløs”, hvilket vil sige, at moren
negligerer åbenlyse problemer eller andet. Disse svar samles i Databasen Børns Sundhed.
Der var bemærkninger hos 14 % af kvinderne

Sundhedsplejersker opsporer efterfødselsreaktioner
Efterfødselsreaktioner er den hyppigste komplikation ved graviditet og fødsel og ca. hver 10. nybagt mor vil opleve en
efterfødselsreaktion af større eller mindre grad (tal fra Statens serum institut 2012).
Det kan være hæmmende for forældrenes relation til barnet og dermed for barnets udvikling. Derfor er det vigtigt at
forældrene screenes og får den hjælp de har behov for efterfølgende.
Allerede første gang sundhedsplejerskerne besøger nybagte familier, aftaler de det kommende to måneders besøg.
Her er far nemlig hjemme på barsel. Derfor lykkedes det bedst at få ham engageret i to måneders – besøget, så han
kan planlægge at deltage.
Der anvendes 2 skemaer; EPDS (Edinburg Postnatal Depression Scala) samt Gotlandskalaen til at vurdere, hvordan
nybagte forældre reagerer på familieforøgelsen, og om de lider af fødselsdepression.
Svarprocenten på EPDS så således ud:
Point: 0-8 = 88 %
Point: 8-11 = 6 %
Point: mere end 12 = 6 %
Svarprocenten på Gotlandskalaen så således ud:
Under 13 point = 95 %
Mellem 14-26 point: 4 %
Over 27 = 1 %
Forældrene svarer individuelt på en række spørgsmål, som de i fællesskab med sundhedsplejersken taler om bagefter.
Et par af spørgsmålene fra Edinburgh screening lyder: ”Jeg har været så ked af det, at jeg har haft svært ved at sove” og ” Jeg har kunnet se frem til ting med glæde” og et par af spørgsmålene fra Gotland skemaet lyder: ”Besvær
med at træffe almindelige beslutninger”; ”Mere irritabel og rastløs og frustreret”.
På baggrund af deres svar får forældrene en score som sundhedsplejersken rådgiver ud fra.
Scorer forældrene lavt, er der tale om almindelig belastning med et nyfødt barn, hvor flere praktiske opgaver fylder
samtidig med, at man får mindre søvn.
Ved screeningen stilles forældrene nogle tillægsspørgsmål. Her under kan ses spørgsmål og svar i procent:
Der er ikke noget, som jeg synes er spændende?

Ja svarer 1 %

Det er svært at fortælle nogen, hvordan jeg har det
Hvordan tænker du om dig selv som forældre?

Ja svarer 6 %
Meget god: 45 %

Jeg føler ikke at jeg lever op til mit ansvar
Jeg føler mig låst fast

Ja svarer 7 %
Ja svarer 13 %

Jeg har meget svært ved at trøste mit barn
Jeg har rigtig god kontakt med mit barn

Ja svarer 9 %
Ja svarer 90 %

Jeg oplever det meget krævende at være sammen med
min familie
Jeg oplever det er nemmest at klare situationen ved at
kaste mig over noget arbejde
Jeg synes at mit barn er meget krævende

Ja svarer 9 %

Jeg synes at jeg må klare mine problemer selv
Jeg trækker mig fra min familie

Ja svarer 10 %
Ja svarer 7 %

Jeg tænker ind imellem at jeg har fortrudt at have fået et
barn

Ja svarer 2 %

Jeg vil helst være alene

Ja svarer 5 %

Ja svarer 6 %
Ja svarer 7 %

Ovenstående spørgsmål går på det relationelle – og om forældrene har trang til at trække sig fra de nære relationer.
Spørgsmålene giver anledning til en dialog med forældrene omkring, hvordan de oplever hverdagen – og om hvordan
hverdagen ”i virkeligheden” ser ud. Er barnet så utrøsteligt, som mor eller far oplever – eller er det en følelse i mor
eller far på grund af en overbelastningsreaktion? Hvad er årsagen til, at mor eller far eventuelt oplever, at de må kla10

re problemerne selv? Er det mor, der trækker sig fra at få hjælp – eller er mor symptombærer på, at far trækker sig
fra relationen og hermed ikke kan være en støtte for mor?
Sundhedsplejerskerne vurderer og indstiller mødrene til samtalegruppen når deres score ligger for højt. Der tilbydes
et visiteringsmøde med både mor og far i eget hjem, som varetages af den sundhedsplejerske og familiekonsulent,
som varetager gruppe-forløbet.
Der tilbydes ikke gruppeforløb til fædrene, men et ekstra ”lytte besøg”, som enkelte har takket ja til.
Sundhedstjenesten danner i samarbejde med familieafdelingen et team der består af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent fra familieafdelingen, som leder en samtalegruppe for mødre med efterfødselsreaktion.
At få et barn medfører store ændringer i en families liv, og det er naturligt, at krop og psyke reagerer på det. Nogle
gange kan ændringerne opleves mere omfattende og føre til, at moderens selvopfattelse ændres. Dette kan resultere
i at kvinden udvikler en efterfødselsreaktion.
En efterfødselsreaktion er en tilstand, hvor kvinden, enten mens hun venter sig eller i tiden efter fødslen, bliver trist
på en måde, der griber negativt ind i hendes og familiens liv. Under ét kan tilstanden beskrives som en overbelastning, der giver sig udslag både følelsesmæssigt, tankemæssigt og fysisk.
Eksempler på efterfødselsreaktion kan være:


At kvinden føler sig utilstrækkelig, at hun ikke synes, hun er god nok, at hun føler skyld og oplever at have
modsatrettede følelser over for sit barn eller føler sig nedtrykt og deprimeret.



At kvinden kan føle sig træt, svimmel, søvnløs, energiforladt og opgivende. Hun kan have mistet appetitten,
eller måske trøstespiser hun. Hun græder måske mere end hun plejer, og måske har hun mistet lysten til sex.

Gruppeforløbet ser således ud nu:





Gruppen mødes i alt 8 gange, samt til et opfølgningsmøde 2-3 måneder efter afslutning af gruppeforløbet.
Der har været gennemført 2 gruppe forløb.
Der tages udgangspunkt i, hvilke emner gruppen har haft brug for at komme omkring. Der har været brugt
meget tid på at alle i gruppen fik tid til at fortælle om, hvordan de havde det og hvilke problemstillinger der
betød mest for den enkelte mor her og nu.
Der blev blandt andet taget afsæt i den kognitive terapiform, som begge gruppeledere er efteruddannet indenfor. Det ene af gruppeforløbene, har været med udgangspunkt i mentalisering. Dette har givet et skærpet
fokus på mor/barn-relationen
Der har været mulighed for at tage sit spædbarn med i gruppen på frivillig basis.
Der har været tilbudt to aften arrangementer for fædrene i hvert af de to gruppeforløb, hvor fædrene fik viden om hvad en efterfødselsreaktion er, hvordan den kan opstå, samt dialog omkring hvordan mændene oplevede det, at deres partner havde en efterfødselsreaktion. Dette møde varetages af sundhedsplejersken og
en mandlig familiekonsulent.

Gruppen evalueres løbende af deltagere og gruppeledere og der bliver klart givet udtryk for stor effekt af gruppeforløbet.
Derudover har sundhedsplejerskerne givet 44 lyttebesøg ude hos mødrene/ fædrene (de fik gennemsnitlig 1,4 besøg). Det er ofte til familier som har vist tegn på en efterfødselsreaktion, men som af forskellige årsager ikke har ønsket at komme i et gruppeforløb.
Udtalelser fra mødre om efterfødselsgruppen:

”Det har været positivt. Men også svært. Det har været rart, at kunne dele mine tanker med andre ligesindede, men det har også været krævende…”

”Det var en vigtig støtte i denne svære tid. Uden gruppen ville det være gået godt ned ad bakken, tror jeg.”

”Det har gjort, at jeg ved, at det er en midlertidig følelse, og at det bliver bedre – jeg kan bedre håndtere
hverdagen nu. Jeg er blevet gladere/mere glad/mindre trist”.

”Det med at jeg ikke er alene.. At der er andre, som har det ligesom mig, har haft en stor betydning.”





”Positivt! Spændende, hver uge lærte jeg noget om mig selv. Blev også inspireret af de andre mødre og deres
situationer.”
”Det har haft stor betydning, at være i gruppen. At snakke om det – og blive lyttet til.”
”Det har givet mig et mere nuanceret billede, bedre forståelse for min kones reaktion og nogle gode værktøjer”, siger en far.

PREP kurser til småbørnsfamilierne
Det kan være en stor udfordring at gå fra at være et par til at være forældre. Derfor styrker vi forældreskabet ved at
tilbyde PREP-kursus til forældre med børn.
PREP – Prevention and Relationship Enhancement Program er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus. Lidt frit
kan det oversættes til ”Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.
Formålet er at give forældrene redskaber til at bl.a. at fremme god kommunikation og derved undgå nogle af de problemer, der kan føre til skilsmisse.
PREP er baseret på næsten 30 års forskning i, hvad der skaber bedre relationer i parforhold. PREP-konceptet kan
hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold og derved bedre trivsel i familien.
Studier har vist, at par der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen.
PREP-konceptet bliver vurderet til at være blandt de mest anvendelige ud fra sammenlignelige resultatundersøgelser.
Opfølgninger har vist, at de, der har gennemgået PREP, har det signifikant bedre, målt på deres tilfredshed i relationen. De oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.
2 sundhedsplejersker har i samarbejde med en psykolog fra CULT afholdt 2 kursusforløb for forældre á 15 timer fordelt over 2 dage.
Af praktiske hensyn har der kunnet deltage 7-9 par pr. kursusforløb.
Der er blevet afholdt 1 kursusforløb og der forventes 2 i 2017.
På kurserne har der været arbejdet med 12 temaer som f.eks. kærlighed og forelskelse, forventninger, problemafklaring, tilgivelse og venskab. Forældrene afprøver under vejledning en kommunikationsform, kaldet Tale-lytteteknik.
Forældrene har efterfølgende skriftlig evalueret alle 12 temaer. Generelt har alle parrene vurderet, at de fik rigtig
meget eller meget udbytte af kurset.
Ved sundhedsplejerskernes hjemmebesøg hos småbørnsfamilierne er familierne blevet introduceret til kurserne. Der
er blevet udleveret pjecer med beskrivelse og praktiske informationer om kurset.
Forældrene har tilmeldt sig på sundhedstjenestens hjemmeside. Der er egen betaling på 600 kr. pr. par, som dækker
det obligatoriske kursusmateriale fra Center for Familieudvikling (350 kr.), samt forplejning de 2 dage.
Udtalelser fra forældre om kursusforløbet:

”Vi er blevet meget bedre til at tale sammen, efter kurset”

”Vi er blevet meget opmærksomme på de faresignaler, som vi ryger ind i, når vi ikke taler ordentligt til hinanden”

Det har været en god rejse - 15 timer kun om vores forhold - succeshistorier, udviklingsområder og øget bevidsthed om vores ligheder og forskelle (værdier).

Burde tages af alle der ønsker at leve i et parforhold.

En åbenbaring for vores forhold og brugbare redskaber vi kan anvende fremover.
Sundhedsplejerskerne bruger deres viden fra PREP kurset til at vejlede familierne. Enkelte temaer fra kurset er blevet
brugt i Åbent hus, som inspiration til god kommunikation i parforholdet.
I 2015 har sundhedstjenesten i samarbejde med CULT revideret PREP pjecen samt udarbejdet en film som fortæller
hvad et PREP kursus er. Det er lagt på sundhedstjenesten hjemmeside og bliver annonceret på Facebook
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/media/1362952/prep-parkursus_-_pjece.pdf
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/prep-kursus
Den 18. marts havde TV 2 et indslag om at skilsmisse tallet er faldet lidt og de havde undersøgt hvad der havde en
effekt.
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De interviewede en familie med 2 små børn fra Ølstykke, som lige havde været på PREP kursus, hvor de udtalte, at
de var meget tæt på at trykke på knappen til en skilsmisse. I programmet udtalte de:” det hele gik skævt, vi troede
ikke på en fremtid”
”Efter PREP kurset fik vi øjnene op for hvad der er værd at kæmpe for, nu tror vi på en fremtid sammen”
I maj måned blev PREP kurset annonceret på Facebook side Egedal kommune
https://www.facebook.com/egedalkommune/posts/1734787793467080:0
Åbent hus arrangementer
Der blev afholdt Åbent hus arrangement følgende 6 steder i Kommunen:







Dagplejens legestue, Smørum
Veksø Hallen, Veksø Skole, Veksø
Rytterskolen, Ganløse
Kulturhuset, Stenløse
Biblioteket, Ølstykke
Rådhuset ved Ølstykke station

Formålet med Åbent hus er, at forældrene har mulighed for at træffe andre småbørnsforældre, udveksle erfaringer og
oplevelser og derved danne et socialt netværk.
I Åbent hus kan forældrene få en uformel snak med sundhedsplejersken om emner som f.eks. amning, barnets udvikling og trivsel mm. samt få vejet sit barn.
Endvidere er der tilbud om oplæg med forskellige sundhedsfaglige emner, som:









Tandplejen – hvordan passer jeg mit barns tænder.
De fem sanser – vigtige elementer i barnets kost.
Paramediciner - Førstehjælp til børn.
Høre/talepædagog - Den tidlige dialog.
At holde kærlighed, intimitet og sex i live i parforholdet.
Psykolog – barnets psykologiske udvikling.
Børns seksuelle udvikling.
Motorikkonsulent – barnets motoriske udvikling.

I Åbent hus etableres mødregrupperne. De mødes den første gange der, hvor sundhedsplejerskerne introducerer og
etablerer grupperne. Der blev oprettet 82 mødregrupper.

Antallet af fremmødte mødre/fædre varierer en del ud fra det emne som optager dem. Det største fremmøde var de
steder, hvor der har været en lang tradition for afholdelse af Åbent hus arrangementet.
I de senere år ses en stigning i antallet af fædre der deltager i åbent hus. Der kom gennemsnitlig 10 deltagere pr.
Åbent hus.
Sundhedstjenesten havde som mål, at der skulle deltage mindst 6 personer pr. gang - det er hermed opfyldt.
4 sundhedsplejersker har bidraget med følgende oplæg ved Åbent hus arrangementerne:






Børn og seksualitet med fokus på børns sunde seksuelle udvikling, hvor formålet er at italesætte emnet, videregive viden, drøfte emnet og lægge op til refleksion hos forældrene.
Parforholdet, kærlighed og intimitet med oplæg, viden om og drøftelse af, hvordan kærlighed, intimitet og sex
holdes i live i parforholdet.
De fem sanser – vigtige elementer i barnets spisning. Et oplæg med fokus på viden om børns smagsoplevelser og vigtige signaler, når barnet skal lære at begynde at spise - og de udfordringer det kan give.
Børn og søvn, hvor nyeste viden inddrages om børns søvn og søvnvaner, samt gode råd og vejledning videregives og drøftes med mødrene/forældrene.

Sundhedsplejersken tilbyder 3,5 års besøg
I 2015 blev der kørt et forsøg med at tilbyde familier med et barn på 3,5 år et hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. Dette er for at forebygge helbreds-og trivselsproblemer til gavn for både barnets og familiens sundhed.
Sammen med familien taler sundhedsplejersken om deres spise, motions og sovevaner. Dette med udgangspunkt i
fødevarestyrelsen kostråd og sundhedsstyrelsen anbefalinger i forebyggelsespakkerne.
Barnet vejes og måles og deres BMI udregnes. På den måde har besøget fokus på at opspore overvægt, for dermed
at forebygge at barnet udvikler livsstilsygdomme senere i livet. Sundhedsplejersken støtter forældrene i barnets opdragelse, drøfter gode sovevaner og giver gode råd, hvis barnet endnu ikke har smidt bleen.
Ved besøget medbringer sundhedsplejersken blandt andet. legeting (kaffestel, frugt i plastik, saks og papir) til at vurdere barnets finmotorik og sproglige udvikling. Der laves ligeledes en grov motorik undersøgelse med hop og lignende.
Der er 99 familier som tog imod tilbuddet. Det er både 1., 2. og 3. gangs forældre som ønskede 3,5 års besøget.
Sundhedsplejerskerne inddrager forældrene i besøget. For evt. at forbedre og vurdere besøget, beder vi forældrene
besvare et anonymt elektronisk spørgeskema. Dette udfyldes i forbindelse med besøget.
Der er 65 der har besvaret spørgeskemaet og det viste følgende:
At 87 % (86 % i 2015) af forældrene synes, de kunne bruge vejledningen meget og 12 % (4 % i 2015) svarede lidt,
5 % svarede meget lidt eller intet.
De blev spurgt om følgende emner var relevante for dem:
Opdragelse og 84 % (88 % i 2015) svarede ja
Mad 75 % (82 % i 2015) svarede ja
Søvn 58 % (59 % i 2015) svarede ja
Bevægelse 76 % (68 % i 2015) svarede ja
Ved spørgsmålet om de tænker, at andre familier med børn på ca. 3,5 år kan have glæde af en besøg svarede 99 %
(98 % i 2015) ja
Konsulentrollen i dagtilbud, SFO`er og klubber
Alle daginstitutioner, dagplejen, SFO´erne og klubberne er blevet tilbudt 1 konsulentbesøg af en sundhedsplejerske
på 1 time pr. besøg. Nogle institutioner har selv ønsket at tage kontakt til sundhedsplejersken ved behov, andre har
ønsket besøg efter kontakt fra sundhedsplejersken.
Formålet med konsulentbesøgene er at bistå personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og
forebyggelse.



57 gange har der været afgivet et konsulentbesøg i en daginstitution/dagpleje.
Sundhedstjenesten er kontaktet 21 gange vedr. smitsomme sygdomme og generelle sundhedsspørgsmål.
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Der er løbende mailet sundhedsfaglige artikler ud.
Løbende har dagtilbud og skoler ringet sundhedstjenesten op om generelle sundhedsfaglige råd.

Derudover har der været følgende aktiviteter, som sundhedsplejerskerne har deltaget i:









Oplæg af en sundhedsplejerske om ”Børn og søvn” til et forældremøde i et par daginstitutioner.
Oplæg af en sundhedsplejerske om ”Børn og seksualitet” til et personalemøde, samt et forældremøde i et
børnehus.
Oplæg af en sundhedsplejerske om syge børn i et børnehus/daginstitution.
En sundhedsplejerske har deltaget i forældremøde i en daginstitution, hvor der var mulighed for at både forældre og pædagoger kunne stille sundhedsplejersken de sundhedsmæssige spørgsmål, der fyldte i deres
hverdag. Der kom mange relevante og brugbare spørgsmål og svar.
Oplæg til et personalemøde om sund livsstil og mad.
2 sundhedsplejersker har holdt oplæg vedr. hygiejne for inklusionspædagogerne (marts måned).
Sundhedstjenesten afholdte et foredrag om kræsne børn af Dorte Bordal hvor ansatte fra dagplejen og daginstitutioner var inviteret og der deltog ca. 40 (april måned).

I 2017 vil sundhedsplejerskerne som forsøg tilbyde et åbent arrangement for børnefamilierne ”Spørg sundhedsplejersken”.
Hygiejnetilsyn i dagpleje, institutioner, SFO´er og klubber
Tilsynene tog udgangspunkt i et specielt udarbejdet skema, hvor der pr. hygiejnetilsyn er foretaget 10 ATP-målinger.
Måleresultaterne dannede grundlag for en god dialog om hygiejne og drøftelse af forskellige handlemuligheder.
Tilsynene giver anledning til at sætte og holde fokus på hygiejnen, og derved vejlede og oplyse om de hygiejniske
principper der gennem refleksion og handling kan være med til at nedbringe sygdomstilfælde blandt børnene.
Der opfordres til at resultatet af hygiejnetilsynet drøftes i personalegruppen ved personalemøderne.
Eksempler fra et hygiejnetilsyn i en institution:

Der blev foretaget en ATP måling på en bordoverflade hvor børnene spiser, som viste forhøjet værdier. En
pædagog tørrede bordet over med en våd klud opvredet i sæbevand, hvorefter der blev foretaget en ATP måling mere. Resultatet viste endnu højere værdier, hvilket gav en rigtig god dialog om retningslinjerne om skift
af vand og klude for ikke at ”flytte rundt” med mikroorganismerne.

Ved en drøftelse omkring puslebordene i institutionen, mellem sundhedsplejerske og pædagogen, fortalte
pædagogen, at de havde indført nye rutiner ved bleskift med vuggestuebørnene.
Pædagogen åbner bleenbarnet tager selv bleen af og smider den ud i affaldsspandenbarnet sætter sig selv
på toilettet og tager selv en ny ble frempædagogen lukker bleen.
Institutionen havde ikke været opmærksom på håndhygiejne og smittekilder i forbindelse med ovenstående,
men fik sammen med sundhedsplejersken drøftet de nødvendige og relevante håndhygiejniske principper i en
sådan situation.

En institution er opmærksom på, at børnene skal have væske nok i løbet af dagen og har derfor indført brug
af drikkedunke til alle børn – en effektiv og håndterbar måde at imødekomme børnenes væskebehov. Rengøringen af drikkedunkene samt reglerne på området drøftes, hvilket gav anledning til ændringer med hensyn til
forsvarlig rengøring af dunkene.
Undervisning af alle nye SFO børn i korrekt håndvask
Formål:
At alle børnene lærer at vaske deres hænder korrekt, med henblik på at nedbringe sygefraværet.
At indøve gode håndhygiejniske vaner fra skolestart hos alle børnene.
Målgruppen:
Alle de nye SFO-børn.
Gruppestørrelse mellem 10 - 20 børn ad gangen.
Indhold:
Sundhedsplejerskerne underviste og indgik i en dialog med børnene i og om god håndhygiejne - hvorfor de
skulle vaske hænder, hvornår de skulle vasker hænder og hvordan de skulle gøre det.

-

”Vaske hænder” øvelse med glitter bug creme på hænderne, efterfulgt af grundig håndvask og opfølgning
med belysning af lampe, som viser effekten af håndvasken.
Alle sang sammen en ”Vaske hænder” sang.
Oplæsning af bogen ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder”.

Tidsramme:
Ca. 1 time pr. gruppe.

Ganløse SFO, hygiejneundervisning
Alle SFO´erne tog imod tilbuddet.

Tilbagemeldinger om hygiejneundervisningen:

Mange pædagoger har meldt tilbage, at de følger op på undervisningen ved at fortsætte og fastholde de
håndhygiejniske vaner hos SFO børnene. Mange børn husker også hinanden på at vaske hænder.

Forældre fortæller, at de hjemme indfører de samme ”regler” om håndvask ud fra den undervisning og de
materialer børnene har modtaget.
Undervisning for dagtilbud:
En sundhedsplejerske har i samarbejde med motorikkonsulenten, som også er ansat under Sundhedstjenesten, afholdt 2 enslydende kursusdage for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. Målgruppen var børn fra 0-3 år i
kommunen. Se side 19
Baby hygge på plejecentret
Sundhedstjenesten og plejecentret egeparken indgik et samarbejde for at få skabt hygge på tværs af generationer.
Det var første gang 7. september 2016. det annonceres i åbent hus, småbørns besøgene, Facebook mm.
Der står blandt andet:
”Har du og dit barn lyst til at opleve den glæde, der opstår, når de ældste og de yngste mødes?
Babyer er livsbekræftende og skaber smil og glæde. Der er mulighed for hygge på tværs af generationer.
Vi inviterer derfor dig og din baby til at besøge de ældre. Du og dit barn er velkomne til at komme alene, eller I kan
komme flere sammen. Vi holder åbent for babybesøg på torsdage i lige uger mellem 10.30 og 11.45.
Der er altid kaffe og te og mulighed for en hyggelig snak på tværs af generationer.”
https://www.facebook.com/egedalkommune/posts/1789326708013188:0

http://www.egedalkommune.dk/38353?utm_source=nyhedsbrevEgedal&utm_medium=email&utm_campaign=2016.09.22-12.22
http://egedal.lokalavisen.dk/%E2%80%9Chej-lille-trold%E2%80%9D-baby-besoeg-fik-smilende-frempaa-pleje-center-/Lokale-nyheder/20160929/artikler/709299735/1045
http://voresegedal.dk/besoegsbabyer-spreder-glaede-paa-plejecenter-egeparken/

Motorikkonsulentens ydelser for de 0-6 årige børn
Motorikkonsulentens overordnede funktion:

At tilbyde almen sundhedsfremmende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik
med mulighed for selvrefleksion i dagplejen, daginstitutionerne og ved Åbent Hus arrangementer.
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At tilbyde individuel konkret rådgivning vedrørende de 0-6 årige børn med lettere motorisk forsinkelse/ sanseintegrationsvanskeligheder, som personalet og/ eller forældrene har bekymring omkring. Det vil sige, hvor
praktiserende læge ikke har viderehenvist til sygehuset.

En bekymring for et lille barns motoriske udvikling kan også være en bekymring for barnets generelle udvikling, som
tydeliggøres via den motoriske forsinkelse. Derfor kan motorikkonsulenten anbefale konsultation hos egen læge, som
eventuel viderehenviser til yderlig undersøgelse på sygehus eller hos pædiater/ortopæd/bandagist. Motorikkonsulenten kan også anbefale det tværfaglige Børn- og Ungeteam eller ansøge den tværfaglige myndighed i CBS om bevilling
til børneterapeuterne i CSO.
Kontakt ved bekymring om et barns motoriske udvikling

Dagpleje/ småbørnsinstitution eller forældre udfylder et henvendelsesskema og sender dette til motorikkonsulenten. Skemaet kan hentes på Egenettet.
Derefter vil motorikkonsulenten foretage en klinisk observation/ testning af barnet i dagplejen/ institutionen.
Efterfølgende laves et samarbejdsmøde med forældre og de professionelle omkring barnet, hvor fælles handleplan laves.

Sundhedsplejerskerne formidler kontakt mellem forældre og motorikkonsulent ved fælles bekymring.
Rådgivningen til forældre og professionelle er især omkring den pædagogiske tilgang til barnet, at skabe en anden
forståelse af barnets udfordringer ud fra en motorisk/sensorisk problemstilling. Samtidig skabes der yderlig fokus på,
hvordan barnet kan stimuleres ud fra den næste udviklingszone, som ofte kan være uoverskuelig/uvant for barnet.
Endvidere vejledes omkring de mulige fysiske rammer omkring barnet i institutionen og hjemmet.
Der gøres meget brug af foto og video /IPad optagelser af barnet til at illustrere specifikke fysiske problemstillinger og
relevante øvelser, som barnet er blevet præsenteret for i udredningsfasen.
Der prioriteres altid en tæt kontakt forældre, personale og motorikkonsulent imellem, så indsatsområdet når hele vejen rundt om barnet. Indsatsområdet kan også være i samarbejde med sundhedsplejerske/ talepædagog/ psykolog,
hvis de faggrupper også er involveret.
Det kan være problematisk, når forældrene ikke har ressourcer til involvering og støtte til eget barn.
Eksempler på opgaver 2016:
En dreng på 2,11 år tilses, da forældre og personale har mistanke om hypermobilitet, da barnet er motorisk forsinket.
Barnet er 2 sproget, har gået i institutionen i ca. 6 måneder. Barnet forstår ikke dansk og det er meget svært at få
øjenkontakt med det, da det er optaget af egen fantasiverden. Ved sensorisk tilgang til barnet (dybe rolige tryk) ses
nu øjenkontakt. Barnets registrering af egen muskel-og ledsansning er nedsat, hvilket påvirker dets fokusering og
mentale samling af sig selv negativt. Det har svært ved at mærke sig selv. Under møde med forældre og personale
kommer det frem, at barnet også er væsentlig forsinket sprogligt på sit modersmål. Der laves konkrete sensoriske
anbefalinger, så den sensoriske registrering optimeres og der laves aftale om inddragende netværksmøde hurtigst
muligt.
En dreng på 6 måneder bliver vred og ked af det, når han lægges på maven. Sundhedsplejersken koordinerer en kontakt mellem Motorikkonsulenten og familien. Familien oplever barnet lidt doven og ikke så nysgerrig. Barnets hvilespænding i muskulaturen er normal og forældre anvises en anden måde at være sammen med barnet på end ved
hyppigt at bære det. Flere led i øvre ryg fornemmes stive og barnet starter hos kiropraktor. Barnet følges også i institutionen, da barselsorloven slutter og personale får anvisninger om f.eks. barnets placering under spisning, så rotation mod den svage side optimeres samt anvisning på, hvordan de skal vente på barnet under skiftning, så det får mulighed for at få styrket hovedkontrollen.
En pige på knap 2 år har det rigtig svært i vuggestuen. Hun tolererer ikke at de andre børn kommer for tæt på hende,
hun skriger, når hun f.eks. ser en flue, hun er ofte ked af det under afleveringen og der er dage, hvor hun kan stå
stille og falde. Hun nyder at ligge i krybben op til en time efter hun er vågen. Når hun bliver ked af det har hun rigtig
svært ved at komme ud af gråden igen. Pigen observeres i vuggestuen, hvor der konstateres en sensorisk overreaktion taktilt, auditivt og vestibulært. Samtidig ses overbevægelige knæ-og fodled. Der bliver holdt møde med forældre,
ledelse og personale og der er fokus på bl.a. strukturen i vuggestuen, hvor børnene ofte er i det store fællesrum, som
pigen kan have svært ved at overskue. Der aftales mulighed for pausemiljøer, hvor hun kan få bearbejdet de mange
sanseindtryk uden forstyrrelser. Det aftales at rolige og forudsigelige hverdage er vigtige og kun få tiltag i weekenderne, så hun ikke overstimuleres. Der tales om mulighed for at få kortere dage eller at blive passet af familie, når

hun har det svært. Pigen får flere gode dage, hvor hun har overskud til at lege med de andre børn og være nysgerrig
på læring.
En psykolog inviterer til faglig sparring vedr. en meget sårbar pige på 2.5 år som fortsat ammes. Hun skal snart starte i daginstitution, hvilket forældrene har stor bekymring omkring.
2012

2013

Konsulentbesøg –
motoriske vanskeligheder/konsultationer
Henvisninger til læge/ andre

75 børn

4

84 børn
(174 kons. i
alt)
1

Telefonsamtaler/SMS/E-mail
Borgerrelateret sagsbehandling
Forgæves besøg

30

89

7

14

2014

2015

2016

80 børn (225)
kons. i alt)

86 børn (207)
kons. I alt

9

4

63

133
9

117
12

9

13

5

94 børn
(169 kons. i
alt)
9

Standardbesøg
Som standard kan der tilbydes op til 4 besøg.
Der er afgivet følgende kategorisering af konsulentbesøgene:
A: Motorisk udredning samt en skriftlig handleplan til de professionelle og forældrene. En kort telefonsamtale til sidstnævnte.
B: Motorisk udredning samt 1 møde, hvor fælles handleplan laves.
C: Motorisk udredning, 1 møde samt 1 opfølgning med revideret skriftlig handleplan.
D: Motorisk udredning, 1 møde samt 2 eller flere opfølgninger med revideret skriftlig handleplan efter hvert besøg.
2013

2014

2015

2016

A

19 (19 noter)

19 (19 noter)

11 (13 noter)

8 (8 noter)

B

19 (22 noter)

26 (33 noter)

5 (10 noter)

29 (39 noter)

C

25 (35 noter)

25 (33 noter)

30 (47 noter)

40 (70 noter)

D

21 (40 noter)

24 (45 noter)

34 (153 noter)

41 (93 noter)

Motorikkonsulentens deltagelse i Åbent hus arrangementer
Motorikkonsulenten har deltaget 10 gange i åbent hus. Der gives oplæg til de nybagte forældre om, hvordan de kan
stimulere deres spædbørn motorisk og der bliver vist og videregivet konkrete øvelser. Der er også fokus på at optimere den nære øjenkontakt barn og voksen imellem, hvilket kan være en udfordring med den øgede brug af digitale
medier.
Der er mellem 12 og 18 deltagere pr. gang. Da de små børn udvikler sig meget motorisk det første leveår kommer
nogle forældre flere gange.
Motorikkonsulentens deltagelse i øvrige opgaver

Har faglig sparring og mødevirksomhed med psykologer og talepædagoger i fælles børnesager udover Børnog ungeteammøder.

Har begyndende faglig sparring med børneterapeuterne.

Har deltaget i fagligt netværksgruppe for region Hovedstaden 2 gange.

Har deltaget i 3 samarbejdsmøder sammen med Sundhedsplejerskerne i forbindelse med motorisk screening
på 3 skoler i Smørumområdet.

Der er lavet pjecer, som Sundhedsplejerskerne kan gøre brug af ved 3,5 års besøget og ved indskolingssamtalerne ved finmotoriske udfordringer eller instabilitet i fodled.
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Sundhedstjenestens tiltag i forhold til det 0-3 årige barn:
Motorikkonsulenten har i samarbejde med en sundhedsplejerske afholdt 2 enslydende kursusdage for dagplejere,
pædagogmedhjælpere og pædagoger på Egedal Rådhus i maj måned.
Emnet var: ”Hvordan kan vi som professionelle optimere rammerne for det lille barns motorik og generelle trivsel?”
Indhold på kurset var:

Hvordan skaber vi nysgerrighed og motivation omkring egen krop hos det lille barn?

Hvordan kan vi fremme god trivsel hos barnet herunder hygiejne, søvn og kost?

Hjernens udvikling i forhold til bevægelser.

Vejen til god selvopfattelse og selvværd.

Stimuli i forskellige motoriske arenaer.

Stimuli til det stille, sensitive og det urolige barn.
Programmet var hovedsagelig med teoretiske oplæg, videoklip og refleksion i grupper, samt nogle praktiske ideer.
Der var i alt 40 deltagere.
Ved elektronisk spørgeskema efterfølgende beskrev 100 % af deltagerne, at kurset er relevant at tilbyde til øvrige
kollegaer.

Skoleeleverne
Klassetrin
0.klasse

Antal
elever
527

Sundhedsfaglig fokus
Motorisk screening

Individuel indskolingssamtale og funktionsundersøgelser med
eleverne og forældrene

Aktiviteter
Elevernes motorik iagttages, af sundhedsplejersken og børnehaveklasselæreren, i små grupper
og hver elev vurderes ud fra et motorisk screenings-skema.
Efterfølgende inviteres eleverne med deres forældre til en individuel samtale/ undersøgelse. Der
gøres sammen med barn og forældre status over
barnets helbredstilstand og evt. sundhedsmæssige problemer af betydning for barnets almene
trivsel og skolegang.

Højde, vægt, synsprøve, farvetest, høreprøve
1. klasse

534

Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med forældre og
elever

Der tilbydes individuel samtale og undersøgelse
ved sundhedsplejersken. Samtalen tilrettelægges,
så den danner grundlag for en systematisk vurdering af elevens sundhedstilstand, ud fra denne
vurdering tilbydes sundhedsvejledning med udgangspunkt i elevens behov.

Højde, vægt. Synsprøve ved behov
2. klasse

598

Sundhedspædagogisk
aktivitet med Aktive
vurderinger i klassen

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger, som tager udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger. De vil gennem forskellige øvelser og spørgsmål få mulighed
for at reflektere over egne og andres svar. Mellem
øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen
med elevernes refleksioner giver dem et vidensog erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Hygiejne”
Vision: At antallet af infektionssygdomme falder,
gennem bevidstgørelse af god håndhygiejne.
Målsætning: At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af hvordan, hvornår og hvorfor de vasker hænder, de undgår at smitte andre og selv
blive smittet.

3. klasse

608

Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med eleven

Der tilbydes individuel sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken. Samtalen tilrettelægges, så den danner grundlag for en systematisk vurdering af elevens sundhedstilstand,
ud fra denne vurdering tilbydes sundhedsvejledning med udgangspunkt i elevens behov.

Højde, vægt, synsprøve
4. klasse

5. klasse

598

636

Sundhedspædagogisk
aktivitet med Aktive
vurderinger i klassen

Gruppesamtaler eller
Aktive vurderinger
med eleverne

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger, som tager udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger. De vil gennem forskellige øvelser og spørgsmål få mulighed
for at reflektere over egne og andres svar. Mellem
øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen
med elevernes refleksioner giver dem et vidensog erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Venner/kammeratskab”
Vision: At øge bevidstheden hos eleverne om
hvordan de påvirker hinanden både gennem ord
og handlinger.
Målsætning: At eleverne aktivt tager stilling og
kommer med ideer til, hvordan kammeratskabet i
klassen bliver endnu bedre.
Der udføres gruppesamtaler hvor der undervises i
pubertet, bl.a. de forandringer der sker i kroppen,
menstruation og forplantning. Eller der tages udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger, som
tager udgangspunkt i elevernes egne meninger og
holdninger. De vil gennem forskellige øvelser og
spørgsmål få mulighed for at reflektere over egne
og andres svar. Mellem øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen med elevernes refleksioner giver dem et videns-og erfaringsgrundlag at
videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Pubertet”
Vision: At så mange som muligt accepterer sig
selv ”som den man er”, og at så mange som muligt er i balance med sig selv, er tilfredse med de20

res krop i det tempo forandringerne sker. At piger
og drenge får forståelse for hinandens forskelligheder.
Målsætning: At hele klassen på samme tid får mulighed for at få viden og forståelse til deres egen
og hinandens pubertetsudvikling. At så mange
som muligt får indsigt og viden om sig selv og bliver fortrolig med den udvikling der sker i puberteten
Højde, vægt
6. klasse

606

Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med eleven

Der tilbydes individuel sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken. Samtalen tilrettelægges, så den danner grundlag for en systematisk vurdering af elevens sundhedstilstand,
ud fra denne vurdering tilbydes sundhedsvejledning med udgangspunkt i elevens behov.
Højde, vægt, synsprøve

7. klasse

535

Sundhedspædagogisk
aktivitet med Aktive
vurderinger, power
point, samt cases i
klassen

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger, power point om puberteten,
samt en række cases udvalgt efter klassens behov. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger. De vil gennem
forskellige øvelser og spørgsmål få mulighed for at
reflektere over egne og andres svar. Mellem øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen med
elevernes refleksioner giver dem et videns-og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Krop, følelser og seksualitet”
Vision: At så mange som muligt aktivt vurder, deres følelser, grænser og begyndende seksualitet.
Målsætning: At eleverne reflekterer over følelser
og seksualitet. At flere bliver bevidste om flertalsmisforståelsens betydning. At deltagerene bliver endnu stærkere og mere selvstændige i deres
valg.

8. klasse

496

Sundhedspædagogisk
aktivitet Sundhedseksperimentarium

Sundhedseksperimentariet foregår i et passende
lokale og består af mange forskellige sundhedspædagogiske øvelser, hvor eleverne vil få mulighed for at teste egen sundhedstilstand ved at udføre de forskellige øvelser
Der tilbydes op følgende samtale, til de elever der
udviser behov for dette i forbindelse med sundhedseksperimentariets udførelse.

9. klasse
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Individuel udskolingssamtale og undersøgelse med eleverne

Individuel samtale
Sammen med den unge gøres der status over
vedkommendes sundhedstilstand. Det tilstræbes
at opfange sundhedsmæssige problemer før overgangen til voksentilværelsen, som kan have betydning for valg af uddannelse og erhverv.
Vægt, højde, syn, hørelse. Farvesyn ved behov

Sundhedspædagogisk
aktivitet med udgangspunkt i power
pointet - 6 om sex, i
klassen

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i power pointet som indeholder 2 film samt supplerende materiale. De unges seksualitet, prævention og sexsygdomme gennemgås og tager udgangspunkt i
elevernes egne meninger og holdninger. De kan i
løbet af undervisningen stille spørgsmål og har
mulighed for at reflektere over egne og andres
svar. I undervisningen indlægges faktuel viden,
som sammen med elevernes refleksioner giver
dem et videns-og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Seksualitet og prævention”
Vision: At de unge bliver bedre til at være sig selv
og træffe sunde valg, også når det gælder seksualitet
Mål: At den enkelte elev bliver bevidst om egen
viden og egne holdninger til seksualitet og prævention. At den øgede bevidstgørelse vil hjælpe
eleverne til at træffe de beslutninger, som er rigtige for dem.

Fra 9. klasse aktiv vurdering

Motorisk screening i børnehaveklasserne
Formålet med screeningen er at opspore eventuelle motoriske problemområder for alle børn i denne alder.

Erfaringer med screeningen:


Børnene var meget mere forberedte til samtalen med forældre og sundhedsplejerske.



Information og vejledning af forældrene, om deres barns motoriske færdigheder og sociale kompetencer, blev
optimeret og bidrog til en højnelse af samtalens kvalitet.



For mange af børnene var de motoriske vanskeligheder startet da de var helt små, og de var ikke vokset fra
vanskelighederne ved skolestart, hvilket kan have konsekvenser for børnenes dagligdag, sociale liv og indlæring.



Der ses en del børn, som kun har én motorisk vanskelighed - denne kan alligevel afspejle store problemer for
det enkelte barns relationer og trivsel i dagligdagen, og er vigtig at få fokus på.

Professor Bjørn Holstein har tidligere udtalt at, børn med motoriske problemer ofte har svært ved at falde til blandt
jævnaldrende. Når et barn ikke kan det samme som sine kammerater, er barnet ikke med i legen på lige fod med de
andre. Og det giver en øget risiko for mobning.
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Samtidig giver den dårlige motorik også indlæringsvanskeligheder. ”Barnet bruger for meget energi på at prøve at
følge med de andre, og så er det svært at følge med i undervisningen”.
Vores livsstil har ændret sig markant og vi bevæger os generelt mindre. Men med øget opmærksomhed, refleksion og
handling er der gode udviklingsmuligheder og sejre i vente for børn med motoriske vanskeligheder.
Tabellen viser hvor mange der kan udfører øvelsen, i procent

Motorisk
øvelse

Hvad observeres/vurderes?

Opgave

2016
%

Almindelig
gang

Her ses fodafvikling ved
gang.

Kan du gå hen til døren
og gå tilbage igen?

98,3

Hinke

Her vurderes
Kan du hinke hen til
styrken og dy- stregen på et ben uden
namisk balance. at holde en pause?
Kan du også gøre det
andet ben?

96,1

Her vurderes
Kan du gå langsomt på
balance og
tæer på linjen med små
proprioception. skridt, uden at hælen
rører jorden?
Dine tæer skal pege
fremad.

97,2

Her vurderes
Stil dig op på den første
arbejde i højde. skammel og gå fra
skammel til skammel.

97,4

Hoppe frem- Her vurderes
Kan du hoppe mange
ad med sam- udholdenhed og hop med begge ben og
lede ben
sekvens.
uden pause hen til stregen?

96,5

Hoppe over
snor

Her vurderes
Hop over snoren med
fjedring, styrke samlede fødder. Du må
og proaktiv ba- ikke tage tilløb.
lance.

95,4

Hoppe over
snor

Her vurderes
Kan du nu lande på den
nedslag og sta- anden side uden at
bilitet.
hænderne rører gulvet
og blive stående stille på
den anden side?

93,3

Gribe ærtepose

Her vurderes
Prøv om du kan gribe
øje- hånd koor- ærteposen uden at den
dination.
rammer din krop. Du
skal gribe med begge
hænder. Vi prøver indtil
jeg siger stop.

87,3

Gå på linje
på tæerne

Gå på 4
skamler

Sprællemand Her vurderes
Lav 5 sprællemandshop,
flow og koordi- som dem jeg viser dig
nering.
her. Husk at dine arme
og ben skal følges ad på
vej op og på vej ned.

Løb og vend Her vurderes
balance, barnets latenstid
ved motorisk
aktivitet, motorisk planlægning og overblik.
Rotation

Her vurderes
tolerance af vestibulære stimuli.
at
komme uden

66

I skal løbe udenom forhindringerne og når jeg
tæller til 3 skal I så hurtig som muligt vende og
løbe den anden vej.

94,1

Kan du stå i midten af
ringen og dreje rundt
om dig selv 5 gang uden
at holde pauser undervejs.
Når du er færdig skal du
stå helt stille og tælle til
5.
Kan nu prøve det samme igen hvor du drejer
den anden vej rundt?

92

Der var 544 børn der har deltaget og udført motorisk screening. Generelt ses en forbedring i antal børn der kunne de
forskelige øvelser.
Sundhedsplejersken har på hver skole udført den motoriske screening med pædagogen eller børnehaveklasselæreren
og har efterfølgende samlet op med klasselæreren om det samlede billede

Finmotorik
Børnenes finmotorik bliver vurderet af sundhedsplejersken under indskolingssamtalen.

2014
(kan)

2015 (kan)

2016 (kan)

fingergreb

73 %

83 %

93 %

Langsiddende stilling

93 %

95 %

93 %

Stå på et ben i 10 sekunder

97 %

94 %

97 %

Tændstikke mønster – imitation

95 %

96 %

97 %

Tændstikkemønster – pincet

98 %

99 %

99 %

For 3 år siden sås en del børn der havde finmotoriske problemer og der var været et øget behov for vejledning til
forældrene om stimulering af deres barns finmotorik.
Motorikkonsulenten og sundhedsplejerskerne udarbejdede en pjece til forældrene om finmotorik – Styrk din barns
fingermotorik:
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http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/media/759153/finmotorisk_pjece.pdf
samt en pjece om fødderne – Styrk dit barns fødder:
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/media/958495/fodpjece_aug._2013.pdf
Synsprøve
Der var 2991 elever som fik foretaget synsprøve i det sidste år, og der var 18 elever som blev henvist til øjenlæge
med henblik på en vurdering af behov for briller. Der blev fundet elever som senere fik stærke briller.
Høreprøve
Der var 1221 elever som fik foretaget høreprøve hos sundhedsplejersken, og heraf 35 elever som blev henvist til ørelæge.
Behovskonsultationer hos skolebørn
Der er 229 elever som har henvendt sig til sundhedsplejerskerne med akutte eller stationære problemstillinger, for at
få råd og vejledning. Af dem var der 47 % som fik flere konsultationer.
De har henvendt sig med mange forskellige sundhed-og trivsel problemer, hvilket stemmer overens med nedenstående landsundersøgelsen.
Aldersfordelings ser således ud;
Under 8 år 24 %
Mellem 8-10 år 31 %
Mellem 11-12 år 30 %
Over 13 år 15 %
Et eksempel om hvad elever samt forældre får ud af behovs samtalerne:
E sms til en sundhedsplejerske fra en elev der gik ud af 9 klasse hvor der løbende har været afholdt behovskonsultationer
Ak Ja så gik de 10 år af folkeskolen! 😄
Er meget ked af at jeg ikke fik nået at sige et rigtigt farvel til dig! 😳
Men du skal bare vide at du gjorde en kæmpe forskel for mig og mit liv:-) Ja, snakkede vi ikke allerede sammen i 45. klasse?😊Du hjalp mig når jeg havde det sværest og du fik mig igennem perioder jeg ikke var i stand til at klare
selv ❤i dag er jeg sund og frisk vejer nu 48 kilo og min krop kan yde meget mere end den kunne i syvende 😊jeg har
virkelig været glad for at have dig i min skolegang❤ tak fordi du er den du er!
Og tak fordi du altid lyttede og forstod!😊
Jeg ønsker dig en rigtig god sommerferie! ❤og al held og lykke fremover!

”Skolebørnsundersøgelsen 2014”, København - Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2011, viser
følgende:
http://www.hbsc.dk/rapport.php?file=HBSC-Rapport-2014.pdf


De fleste 11-15-årige er raske og har ingen alvorlige sygdomme eller diagnoser, men hver fjerde dreng og pige i denne aldersgruppe har et eller flere symptomer hver dag. En stor del tager også jævnligt medicin.



De 11, 13 og 15-årige blev spurgt, om de har hovedpine, mavepine, ondt i ryggen, svært ved at falde i søvn,
svimmelhed, er ked af det, irritabel/ i dårligt humør eller er nervøse. Alle disse symptomer er almindelige
blandt 11-15-årige, og 25 % af eleverne har ét eller flere af disse symptomer hver dag. Flere piger end drenge i 11- og 13-års-alderen har daglige symptomer, mens andelen næsten er den samme blandt piger og
drenge i 15-års-alderen.



Det hyppigste symptom blandt 11-15-årige er hovedpine. Hver fjerde pige og hver sjette dreng i disse aldersgrupper har hovedpine mindst en gang om ugen. Halvdelen af pigerne og flere end en tredjedel af drengene
bruger lægemidler mod hovedpine mindst en gang om måneden. Store andele i denne aldersgruppe har også
hyppigt ondt i maven og ondt i ryggen. Af de 15 årige oplever kun 33 % af dem at de har et godt helbred og
det er faldet fra 53 % i 1984.

Hvis der sammenlignes med voksengruppen (Sundhedsprofil for region og kommuner 2010) ses at 85 % af de voksne
føler de har et godt helbred.
Dermed kan det konkluderes at skoleelever klart har et større sundheds-og trivsel problem end den voksne befolkning.
Problematikker ved ekstra konsultationer på skolerne i Egedal Kommune:
Problematikker

2016

Barnets generelle udvikling

2%

Helbredsmæssige forhold

7%

Hørelse
Motoriske og sproglig udvikling
psykiske symptomer
Sociale relationer
Synsprøve
Vækst

16 %
0,5 %
18,5 %
22 %
4%
30 %

Gennemsnitligt er en behovselev hos sundhedsplejersken 1,86 gange.
Barnets generelle udvikling:
Opmærksomhed, koncentration, adfærd/emotionelle problemer, indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, dårlig begavelse, selvværd/identitet, kammerater, træthed, søvn, uro, hygiejne.
Helbredsmæssige forhold:
Psykosomatiske problemer, hovedpine, mavesmerter, ufrivillig vandladning, encoprese, allergi, infektion, spiseforstyrrelse, epilepsi, diabetes, hjertesygdomme, hud, muskler, led, pubertet, ryg, tics, tænder, diagnosticeret udviklingsforstyrrelser, ADHD, Aspergers, depression, skeletdeformiteter, genitale lidelser, kroniske sygdomme, medfødte/ erhvervede handicaps, risikoadfærd, seksuel sundhed/sygdomme, HPV-vaccination, tobak, misbrug af alkohol, rusmidler, selvskadende adfærd.
Hørelse:
Opfølgning på høreprøve og henvisning.
Synsprøve:
Opfølgning på synsprøve og henvisning.
Motorik og sproglig udvikling:
Motorik, hypermobilitet, sproglige kompetencer.
Sociale relationer:
Sociale kompetencer og netværk, ensom, hjælpeløs, trist, fraværende forældre, skilsmisse, venner, mobning, alkohol/misbrug i familien, sorg.
Vækst:
Opfølgning på kost/spisemønstre, over/undervægt, motion, højde, tidlig/sen pubertet, på falden vækst.

Eksempler på behovskonsultationer:


Sundhedsplejersken kontaktes af forældrene til en pige i 5. klasse. De er bekymrede fordi pigen har tabt sig
meget på det sidste, og de synes hun er svær at snakke med. Sundhedsplejersken tilbyder at veje pigen,
samt tale med hende, i første omgang uden forældrene. Efterfølgende taler sundhedsplejersken med forældrene.



En lærer oplever at et barn i 1.klasse har svært ved at høre, hun spørger sundhedsplejersken om der ikke kan
tages en høreprøve. Forældrene kontaktes for tilladelse til dette, og efterfølgende henter sundhedsplejersken
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barnet i klassen for at udføre høretesten. Barnet gives et brev med hjem om udfaldet af testen. Det er op til
forældrene at informere læreren.

Henvisning til praktiserende læge eller speciallæge.
Der blev henvist 233 elever til deres praktiserende læge eller speciallæge.
Meget ofte findes børn, hvor deres øjne har ændret sig, så de ser mindre godt. Selv om børnenes øjne er blevet betydeligt dårligere, opdager forældrene det ofte ikke selv. Børnene anstrenger sig så godt de kan og får ofte hovedpine
og bliver trætte.
Sundhedsplejerskerne finder også elever, der går rundt med nedsat hørelse uden dette opdages. Disse elever henvises til ørelæge.
Ved sundhedsplejerskernes samtaler og undersøgelser opdages også en del ældre skoleelever, der i puberteten udvikler forskellige ryglidelser. Dette har stor betydning for rygsundheden i deres voksenliv, at dette bliver opdaget i tide.
Sundhedsplejerskerne kan opleve, at de opsporer noget fysisk hos børnene som forældrene måske har haft en mistanke om, hvor de har søgt hjælp ved læge, hvor dette er afvist, men da det så udvikler sig videre og sundhedsplejerskerne så får eleverne ned til sundhedssamtaler og undersøgelser opdages de fysiske skavanker og der kan søges
hjælp fra læger og andre faggrupper. Det kan være pes valgus og meget stramme hasemuskler, det kan være begyndende astma. Overvægt og specielt fedme kan vi også henvise til egen læge, hvis forældre eller omsorgsgiverne
ønsker dette eller vi skønner det nødvendigt.
Hvis barnet har tegn på psykiatrisk lidelse rettes der også her henvendelse til egen læge på en vurdering samt snak
med forældre om en videre hjælp til familien og barnet.
Udeblivelser til sundhedssamtaler/undersøgelser
Årsagerne til udeblivelserne var ofte, at eleverne var syge, havde ferie eller klassen var taget på tur.
Sundhedsplejerskerne mailer alle invitationerne ud til forældrene via forældreintranettet og til de ældre elever både
via forældre-og elevintranettet.




3 familier har fravalgt sundhedssamtale/undersøgelse hos sundhedsplejersken
Mere end 99 % af alle skoleelever har ønsket konsultation hos en sundhedsplejerske
Der er 188 gange hvor en elev er udeblevet ved en sundhedssamtale, hvor det kan dreje sig om at eleven var
syg, havde taget fri fra skole eller at klassen var taget afsted uden at give besked

Sundhedseksperimentariet i alle 8 klasserne
Sundhedseksperimentariet er en sundhedspædagogisk aktivitet, som består af mange forskellige øvelser, hvor eleverne får mulighed for at teste deres egen sundhedstilstand.

Sundhedsplejerskerne har på de fleste skoler haft sundhedseksperimentariet og i den forbindelse svarede
alle elever på et elektronisk spørgeskema anonymt.
Det viste følgende:
At 34 % (38 % i 2015) er mindst i dårligt humør en gang om ugen
8 % (7 % i 2015) har ingen eller sjældent tillid til sig selv
12 % (8 % i 2015) synes ikke om deres liv for tiden
7 % (5 % i 2015) føler sig ensomme

13
og
61
53
73
17

% (11 % i 2015) føler ikke at de ser godt ud, 37 % (39 % i 2015) føler de ser ud som gennemsnittet
49 % (50 % i 2015) synes de ser godt ud
% (67 % i 2015) har aldrig været fulde og kun 15 % (11 % i 2015) har været fulde mere end 4 gange
% (59 % i 2015) ved nok om prævention
% (69 % i 2015) har hovedpine mindre en gang om måned
% (16 % i 2015) bryder sig ikke om skolen

Derudover har den enkelte skole fået mailet resultatet fra den sundhedsplejerske som er tilknyttet skolen.
Hvornår eleverne vejes og måles?
Siden skoleåret 2011-12 er eleverne blevet vejet og målt på følgende klassetrin ud fra den nye kvalitetstandard for
skoleelever:








Børnehaveklasse
1. klasse
3. klasse
5. klasse
6. klasse
9. klasse

Overvægtige elever der ligger på 90 percentilen i procent
Alle
År

2013

2014

2015

2016

0.klasse

8,2

10

9,4

6,8

1.klasse

8,8

8,3

9,6

9,4

3.klasse

8,2

9

13,1

12,7

6.klasse

11,4

13,6

12,4

13,6

9.klasse

12,7

14,3

13,3

14,7

Overvægtige elever der ligger på 97 percentilen i procent
Alle
År

2013

2014

2015

2016

0.klasse

3

1,9

1,7

2,5

1.klasse

1,6

2,7

1,6

1,2

3.klasse

4,5

3,8

1,7

1,6

6.klasse

5,2

3,5

2

1,9

9.klasse

3,9

3,8

2,4

3,2

Overvægtige og undervægtige elever på landsplan fra årgang 2007 (indskolingen og 1999 (udskolingen):
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB01.aspx
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Undervægtige
landsplan

Undervægtige
Egedal

Overvægtige
landsplan

Overvægtige
Egedal

Svært
overvægtige
landsplan

Svært
overvægtige
Egedal

Indskolingen
(0.klasse)

2,2 %

1,8 %

9,5 %

8,3 %

2,4 %

0,7 %

Udskolingen
(9.klasse)

2%

1,7 %

13,8 %

14,5 %

3,6 %

1,9 %

Tilbud til de overvægtige skoleelever
Årsagerne til udvikling af overvægt er komplekse og omfatter både individuelle og samfundsmæssige forhold. Tendensen til at udvikle overvægt varierer fra person til person og afhænger af både genetiske, miljø- og adfærdsmæssige samt psykosociale faktorer.
Overvægt er sundhedsskadeligt og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med øget grad af overvægt. Overvægt
er associeret med øget risiko for at udvikle sygdomme, som diabetes, depression, øget blodtryk, ledsmerter og ikke
mindst risiko for mobning, lavt selvværd og ringere livskvalitet.
Alle sundhedsplejerske har deltaget i modul 1, 2 og 3 i behandling af overvægtige børn efter ”Holbæk metoden” ved
overlæge Jens-Christian Holm.
På alle skoler tilbydes overvægtige elever et forløb efter ”Holbæk metoden”:
For at deltage skal familien og eleven være motiverede og møde op til alle konsultationerne hos sundhedsplejersken.
Et typisk forløb ser således ud:
1 gang: 1 time til samtale og undersøgelse
Derefter ca. hver 6-8 uge a 30 min til opfølgning
Der er 107 overvægtige elever, som har været i gang med et forløb over et ½ år. Der er 33 overvægtige børn der har
afsluttet et forløb og gennemsnitlig er der et fald i BMI (Body Mass Index) på 1.05. Dette er et flot resultat. Ca. 82 %
af de overvægtige elever fik et lavere BMI.
77 elever af de 107 deltagere er overvægtige på BMI, 30 elever er svært overvægtige.
Fordelingen ud fra køn er 54 drenge og 53 piger.
De fleste familier med et overvægtigt barn har sagt ja tak til et forløb. Kun 3 familier er sprunget fra.
En sms fra en skolepige til en sundhedsplejerske efter et par mdr., hvor hun har fulgt Holbæk metoden:
”I dag har jeg set mig selv med bikini på for første gang i meget meget lang tid og jeg var utrolig glad for hvad jeg
så. Jeg var faktisk virkelig glad. Vil bare sige tusind tak, fordi du fortalte mig og min mor om Holbæk metoden”
En vægtkurve på en 9 årige pige

Ved 1. konsultation, og igen hver 6 mdr., har sundhedsplejersken en dialog med eleven vedrørende livsglæde, livskvalitet, appetit, mobning, motivation og kropsopfattelse. Eleverne vurderer disse elementer på en skala fra 0 – 10.
Appetitten er generelt faldende mellem første og anden vurdering.
Kropsopfattelsen: 35 % lå på 7 og opefter den 1. gang, og efterfølgende var der 87 % der lå på 7 og opefter
Livsglæde: 71 % lå på 7 og opefter 1. gang, og efterfølgende var der 96 % der lå på 7 og opefter
Motivation: 52 % lå på 7 og opefter 1. gang og efterfølgende var der 93 % der lå på 7 og opefter
I Januar måned arrangerede sundhedstjenesten et foredrag for alle interesserede borgere med Jens-Christian Holm,
forsker indenfor børn og fedme. Han kom med et sundhedsfagligt oplæg på årsager til børn og fedme og kom med lidt
inspiration til hvordan vi på individ- og samfundsplan kan være med til at forebygge fedme hos børn.
http://www.egedalkommune.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedsevents-i-egedal/holbaek-laegen
https://da-dk.facebook.com/sundhedegedal/posts/1739777959575250
https://www.facebook.com/egedalkommune/posts/1685119951767198
Derudover har CSD holdt oplæg for alle interesserede om madkulturen i marts måned
https://www.facebook.com/egedalkommune/posts/1702137150065478:0
jum4fun tilbud (motionshold for overvægtige børn i Egedal kommune)
https://www.facebook.com/sundhedegedal/posts/1854871614732550
Undervægtige skoleelever
Undervægtige elever der ligger på
0 klasse

3,5 %

1 klasse
3 klasse

2,4 %
2,4 %

6 klasse
9 klasse

2,6 %
1,9 %

Sundhedsplejerskerne har fokus på de elever der har et stort fokus på hvad de spiser og hvordan de ser ud, hvilket
underbygges af børnerådets undersøgelse om unges spise og træningsvaner.
Den viser blandt andet:
I undersøgelsen fortæller 18 pct. af pigerne, at de ofte eller meget ofte er på slankekur. 11 pct. af pigerne fortæller,
at de har kastet op, efter de har spist. 18 pct. af pigerne fortæller, at det ofte eller meget ofte er nødvendigt for dem
at følge en streng diæt eller overholde madritualer.
http://www.boerneraadet.dk/media/183530/BRD_Boerneindblik_Nr516_Spiseforstyrrelser_3korrektur.pdf
Særlig opmærksomhed på ungdomsskolen
Der har kun været få elever på skolen i år, hvorfor de alle har modtaget individuel undervisning ud fra deres behov,
som f.eks. kærester, fester, fremtiden omkring jobvalg, deres eventuelle medicinforbrug, rygning etc.
Særlig opmærksomhed på elever fra specialklasserne
Der blev afholdt sundhedseksperimentarium for alle elever (i spejderhytten og i Ung Egedal).
Alle elever i specialklasserne på Lærkeskolen har fået individuel sundhedssamtale, samt aldersrelevant undervisning i
grupper. (Pubertet, seksualundervisning)
Modtagerklassen
Der er 43 udenlandske børn (herunder flygtninge og immigranter), som går i modtagerklassen på Stengårdsskolen.
Sundhedsplejersken har ført tilsyn med børnene i form af:
Synsprøve
Høreprøve
Vægt og højde
Samt behovskonsultationer (kost, overvægt, sygdom, sengetider og det psykiske i at være kommet til Danmark uden
sine forældre )
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Der bruges en del tid på bestilling af tolk samt tolkesamtaler
Der er lavet pjecer om hvad en sundhedsplejerske på skolen kan bruges til http://www.sundhedstjenestenegedal.dk/sundhedstjenesten/skoleelever/skoleelever og den er oversat til Somalia, Engelsk, arabisk og tergrina.

Seksuel sundhed
Der er sket en stigning i klamydia hos de unge og det er det højeste tal som der hidtil er set
Klamydia er forsat en sygdom, der primær optræder blandt unge i alderen 15-29 år, hvor 85 % af alle registrerede
klamydia tilfælde er fundet. Derfor er der forsat et stort behov for en forebyggende indsats, som har fokus på kondom brug, test og behandling for klamydia samt opsporing af eventuelle smittede partnere. Da de fleste tilfælde af
klamydia optræder uden symptomer, er det vigtigt, at påpege for de unge at de bliver testet hvis de har været udsat
sig selv for smitterisiko ved at have ubeskyttet sex med en partner.
fra 2013 til 2014 i Egedal fra 15,3 til 18,3 (pr 1000 15-29 årige). Det konkrete tal fra 2015 er på 110 personer
Egedal ligger under landsgennemsnittet.
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/BD8052119744485893ABC0C81D8E5859.ashx
Sundhedsstyrelsen har opgjort, hvor mange personer der er blevet behandlet for kondylomer (kønsvorter). Opgørelsen viser et meget markant fald i antallet af tilfælde fra 2009 til 2015. Faldet ses især blandt unge kvinder og mænd i
alderen 15 – 19 år og 20 – 24 år. Faldet har forbindelse med indførslen af HPV-vaccination blandt piger. Kønsvorter er
dog stadig en af de mest udbredte seksuelt overførte sygdomme, og i 2015 var der 13.817 personer som blev behandlet for sygdommen. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/faerre-unge-faar-kondylomer
Ugesex
Sundhedsplejerskerne underviste alle 7. klasserne i kroppen og seksualitet klassevis. Undervisning retter fokus på
krop og køn og hvordan vi definerer køn biologisk men her gives en vigtig forklaring om seksualitet og hvad det betyder for identitetsdannelse, samvær med andre, kommunikation, bekræftelse, udvikling og livsglæde. Sundhedsplejerskerne oplevede at eleverne udviser stor interesse og nysgerrighed i fh.t. at tilegne sig mere viden ikke kun om
hvad kroppen, følelser og seksualitet er men også om hvad de seksuelle grænser og rettigheder betyder.
https://www.facebook.com/egedalkommune/posts/1690352761243917
Aldrig før har det været så nemt at få noget at vide om sex. Internet, TV, film, mobiltelefoner etc. : Vi bliver konfronteret med sex og seksualitet overalt. Men alligevel er elevernes viden om seksualitet og sex ikke blevet bedre eller tilstrækkelig. I dag har mange set porno længe før de har haft deres første kys, og slet ikke at tale om den første seksuelle oplevelse.
Sundhedsplejerskerne har ud fra deres viden og erfaring en pointe her: Den seksuelle læreproces begynder langt tidligere end de fleste tror – altså fra fødslen.
Undersøgelser af unge og deres viden og holdninger om sex (Sundhedsstyrelsen 2012) viser stadig at det er yderst
relevant at undervise de unge i seksualitet og prævention, da mange unge ikke har tilstrækkelig viden om emnet.
Eksempelvis ved næsten hver tredje ung ikke, at sexsygdomme kan være symptomfri, hvilket betyder, at mange unge kan være smittet uden at vide det og derved viderebringer smitte til andre. Det kan have store konsekvenser for
de, der smittes, blandt andet i form af længerevarende behandling og infertilitet.
Undersøgelsen viser, at 98 % af de adspurgte unge, betragter det som socialt uacceptabelt at smitte andre med en
sexsygdom.
Derudover var der en artikel fra Norge som underbyggende behovet for seksuel undervisningen og refleksionen ikke
sker på nettet men i en undervisning.. https://www.nrk.no/ytring/sex-kan-ikke-laeres-pa-internett-1.13064146
I forhold til krop og kroppens udvikling oplever vi at unge stadig er meget kropsfokuserede og blufærdige. Mange har
det skidt med deres kroppe, og de bryder sig heller ikke om at tage bad i skolen.
I fh.t. kroppens udvikling, følelser og køn underviser/vejleder vi skoleelever om kroppens naturlige udvikling således
at de få en realistisk kropsforståelse.

I 2017 har vi planlagt et aften arrangement for forældrene og andre interesserede med 5 workshop:

Formålet er at vise forældrene hvordan og i hvilken omfang vi underviser deres børn om seksualitet og den
seksuelle udvikling og den seksuelle sundhed helt fra
småbørnsalder og til de kommer i 9. klasse.
Samtidig er der planlagt et oplæg som har fokus på
forældrenes trivsel, parforhold og kærlighedsliv.

Hygiejneugen
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge, hvor vi sætter fokus på værdien af en indsats for
bedre hygiejne i hjemmet, på dit arbejde, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, på farten og mange flere
steder i danskernes private og professionelle liv og virke.

Er hygiejnen hjemme?
Med årets slogan i 2016 "Kan du din hygiejne?" havde Rådet for Bedre Hygiejne særlig fokus på temaet ”Skole & Skoling”. Dette rettede sig mod grundskolerne, gymnasieskolerne, erhvervsskolerne og alle andre steder, hvor man i
strukturerede rammer må arbejde både med bygning, hverdag, læring og kultur i arbejdet for at fremme forebyggelse, sikre trivsel og være med til at opbygge fremtidige gode vaner for det private og professionelle liv.
Sundhedsplejerskerne udleverede nedenstående plancher på skolerne:

Hvert år fører mangelfuld hygiejne til over en million sygedage, og det koster samfundet op mod fire milliarder kroner. Nogle forskere mener, at helt op mod 3.000 danskere hvert år mister livet eller bliver alvorligt syge på grund af
dårlig hygiejne.
Langt de fleste bakterier bliver overført via hænderne, derfor har vores fokus har været på at forebygge infektioner
ved at bryde smittekæden med korrekt håndhygiejne.
I hygiejneugen i 2017 vil Rådet for Bedre Hygiejne fokusere på arbejdspladser – og både se på indre forhold og ydre
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rammer – hvordan kan man fremme hygiejne på arbejdspladsen og hvordan kan vi fremme vilkårene for at arbejdspladser får bedre hygiejne – både i de professionelle miljøer som sundhed, omsorg og fødevarer, men også på de almene arbejdspladser, hvor smitsomme sygdomme også er stor faktor.

Se mere på: http://www.hygiejneugen.dk/

Hvad er hygiejne?
Hygiejne er fælles betegnelsen for metoder til at hindre smittespredning gennem renlighed, rutiner eller design, der
forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom.
I praksis drejer dette sig om alt fra hænder, overflader, tøj og fødevarer - og fra hjemmet til skolen/ institution/ arbejde og ung til gammel. Alle kan hjælpe med at forhindre smitte - professionelt og privat - til gavn for dem selv og
samfundet.
Det er ikke kun på sygehusene blandt modtagelige patienter, at der er risiko for at sprede smittefarlige bakterier og
vira. Forkølelser, influenza og andre infektioner rammer mange elever hvert år. Man ved, at man kan nedsætte sygefravær op til 20-30 % ved god håndhygiejne.
Sundhedstjenestens aktiviteter i hygiejneugen

Alle elever i 2.klasse blev undervist i korrekt håndhygiejne i metoden Aktiv Vurdering:





Målet var at eleverne blev bevidste om vigtigheden i hvorfor, hvordan og hvornår de skal vaske deres hænder
for at undgå at smitte andre og påføre sig selv smitte.
I undervisning blev der blandt andet foretaget ATP målinger og praktiske øvelser med Glitter Bug, hvor eleverne kunne se om de vaskede deres hænder korrekt.
De fik et diplom og ”vaske hænder” sange, udleveret efter undervisningen.
Derudover fik de udleveret pjecen: ”Sundhed er i dine hænder”, som de kunne læse med deres forældre.

Se mere om hygiejne på vores hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2016/september/hygiejneuge-2016
Hygiejnerådet fik udarbejdet en hygiejnefilm som blev sendt ud på skolernes intranet til alle elever/forældre samt lagt på sundhedstjenesten hjemmeside.
https://files.acrobat.com/a/preview/b96a0b36-85ab-4ca7-86e4-548851f6e136
Sundhedsplejerskerne udleverede et særnummer af Anders And om hygiejne, til børnehaveklasserne

Region hovedstaden har været med til at udvikle særnummeret, som kan læses på:

http://regionh.h5mag.com/anders_and
Sundhedsplejerskerne udleverede nedenstående planche på skolerne:

Men mange danske børn er desværre kede af netop at skulle på skoletoilettet og derfor ønskede Sundhedstjenesten
at hjælpe og inspirere elever, lærere, pædagoger, kommuner og forældre med at se på, hvordan de selv og sammen
med skolernes ledelser og rengøringspersonale kan arbejde for, at det bliver rarere, renere og tryggere på toiletterne.

Hygiejneråd
Den ledende sundhedsplejerske sidder som repræsentant i det tværgående Hygiejneråd i Egedal Kommune der blev
nedsat i 2015. Kommissoriet blev godkendt af centerchefgruppen i april måned.
Der blev udarbejdet en hygiejnestrategi som blev godkendt af direktionen i august måned.
2 sundhedsplejersker afholdte en tema-formiddag for Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i februar
måned med titel: ”Hygiejne på arbejdspladsen – Vejen til lavere sygefravær”.
Formål


At øge kendskab til hygiejne problematikker på arbejdspladsen og få ideer og redskaber til at lave en lokal
handleplan herfor.

Indhold






Forebyggelsespakken, hygiejneorganisationer, hygiejnestrategi og tal på sundheden
Smitstoffer og smittespredning
Korrekt håndvask – øvelse med Glitter Bug
Handleplaner – oplæg og inspiration
ATP målinger – øvelse

I uge 38 (hygiejneugen) havde hygiejnerådet arrangeret at alle medarbejdere på Egedal Rådhus fik en gul fiberklud,
som var velegnet til rengøring af forskellige overflader f.eks. omkring egen arbejdsplads, som den enkelte medarbejder selv har ansvar for at rengøre og dermed kan bryde smittekæden. Og alle fik en mail med hygiejniske råd og vejledning i brug af fiberkluden.
Nedenstående planche blev hængt op, for personalet, forskellige synlige steder til inspiration.
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Hygiejnetilsyn på skolerne
Sundhedsplejerskerne startede, som noget nyt i 2015, med at tilbyde hygiejnetilsyn på skolerne ud fra anbefalingerne
fra sundhedsloven og forebyggelsespakkerne.
Der var afsat 1,5 time til besøgene, og de fleste steder var det skolelederen og evt. AMIR- repræsentanten, der deltog.
Tilsynene tog udgangspunkt i et specielt udarbejdet skema, som en arbejdsgruppe bestående af sundhedsplejersker,
havde udarbejdet. Der blev foretaget 14 ATP målinger og måleresultaterne dannede grundlag for en god dialog om
hygiejne og drøftelse af forskellige handlemuligheder.

Der blev taget ATP målinger følgende steder:
Hvor blev det målt?

Den laveste
værdi
der blev
målt
2015
87

Den laveste
værdi
der blev
målt
2016
250

Den højeste værdi
der blev
målt
2015

Den højeste værdi
der blev
målt
2016

Den gennemsnitlige værdi
der blev målt
2015

Den gennemsnitlige værdi der
blev målt
2016

4812

4806

1546

1072

494

291

6443

2436

2690

1256

21

47

11777

4132

2714

1384

694

76

11760

1464

1857

600

ATP måling af håndtag til køleskab i lokalet
(hjemmekundskabslokalet)

283

75

14690

4286

4446

1839

ATP måling af køkkenskabets håndtag

407

19

8982

4708

1994

1756

ATP måling af håndvask som
eleverne anvender

132

68

184347

7385

22628

2885

ATP måling af betjeningspanel på komfuret

182

9

13883

7646

4505

1683

ATP måling af overfladen på
køkkenbordpladen som ele-

140

214

2412

5225

989

2484

ATP måling af overflade på
bordplade som eleverne sidder/spiser ved
ATP måling af kosteskaft
som eleverne/dukse bruger
ATP måling af tastatur til
SMART board som alle elever
og lærere anvender
ATP måling af køleskabslåge/håndtag

verne anvender
ATP måling ved håndvask/køkkenvask som børnene/personale anvender
ATP måling af kantinedisken/bordpladen - hvor eleverne modtager maden
ATP måling af håndtag til køleskab i skolekantine
ATP måling af tastatur som
eleverne anvender
ATP måling af iPads touch
skærm som eleverne anvender

390

88

23465

2566

5040

796

161

110

3788

2332

1528

1413

415

234

25586

2469

3856

993

260

222

5020

7237

1783

1953

37

8

1103

826

543

413

Eksempel på dialog ved et tilsyn
Ved et tilsyn var et køleskab til opbevaring af skolemælk meget beskidt og lugtende, hvorefter skolelederen sørgede
for, at de ansvarlige fremover jævnligt fik køleskabet gjort rent.
Resultatet fra ATP målingerne blev taget med til dialogmøde med rengøringen.
Skolen ville indføre klude til hver klasse til afvask af borde efter spisning.
Rygere
Eleverne i 9. klasse
Der er ikke belæg for at holde rygestop kursus for de unge, da erfaringerne viser, at de unge ikke ”rykker sig”, da de
skal mødes, der hvor de er, dvs. ude på skolerne. Sammenholdt med at det ikke er muligt at holde rygestopkurser på
alle skoler, og at eleverne i langt de fleste tilfælde ikke er motiveret til at holde op med at ryge, anbefales det, at fokus skal være på forebyggelse af rygning og på individuel vejledning og samtale med elever, der ryger for derved at
kunne støtte dem i positiv retning ud fra, hvor i rygestopprocessen de er.
Derfor har en sundhedsplejerske været på rygestopkursus specielt egnet til undervisning af de unge, som kan kombineres med almindelig sundhedspædagogisk aktivitet.
2 sundhedsplejersker har udarbejdet en mappe med redskaber til hver skole/sundhedsplejerske, til brug for samtaler
med eleverne om tobak på et systematisk grundlag ved udskolingssamtalerne.
Dette materiale blev i år implementeret til de elever der ryger, og de blev tilbudt en afklarende samtale, hvor der blev
henvist til rygestoptilbud målrettet unge.
Eleverne i 10. klasse centret
Sundhedstjenesten deltog i september måned i samarbejde med Sundhedsteamet, Rusmiddelteamet, Ung Egedal og
SSP Konsulenterne i en tværfaglig forebyggelsesworkshop for eleverne på 10.klasse centret.
Formålet var, at eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål og få mere viden om seksuel sundhed, alkohol, hash,
rygning og flertalsmisforståelser.
Der var en bod for hvert emne, hvor eleverne fik mulighed for at prøve f.eks. promillebriller, lungefunktionstest, sætte kondom på en dildo, besvare anonymt spørgeskema og reflekterer over svarene m.m.
Der var stor interesse fra elevernes side, de var nysgerrige og spørgelystne, og boderne var vel besøgt.
Udviklingen i antal rygere:
2013

2014

2015

2016

Elever der har prøvet at
ryge

50,5 %

69 %

70 %

64,5 %

Elever der ryger hver
dag

26,9 %

27 %

15 %

21,8 %
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Eleverne på Egedal Gymnasie og HF
Sundhedstjenesten deltog i september måned, i samarbejde med Sundhedsteamet, Rusmiddelteamet, Ung Egedal og
SSP Konsulenterne, i en tværfaglig forebyggelsesworkshop for eleverne på gymnasiet.
Formålet var, at eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål og få mere viden om alkohol, hash, rygning og seksuel
sundhed. Der var en bod for hvert emne, hvor eleverne fik mulighed for at prøve f.eks. promillebriller, lungefunktionstest m.m. og fik rig mulighed for at spørge ind til de forskellige emner og dele deres erfaringer.

Der var stor interesse fra elevernes side, de var nysgerrige og spørgelystne, og boderne var vel besøgt.
Konceptet er under stadig udvikling i samarbejde med repræsentanter fra gymnasiet, og der er planer om at lave et
tilbud til eleverne i 1.g, så de bliver præsenteret for vores tilbud i starten af gymnasietiden.

Flygtninge
Sundhedsplejerskernes rolle til flygtninge er mangesidet. Udover de almindelige funktionsundersøgelser og vejledende
samtaler bliver sundhedsplejersken sat i en speciel vejlederrolle. Hvad der synes naturligt og ligetil i en dansk familie
kan kræve længere forklaringer og illustrationer i en flygtningefamilie.
Arbejde med flygtninge kræver ekstra tid og flere besøg. Det er mere krævende ikke mindst pga. sprogbarrierer og
svingende tolkekvalitet. Samtalerne kræver længere tid da tingene skal siges to gange – på dansk og så på det pågældende sprog via tolk.
Der var planlagt et foredrag for kvindelige flygtninge af en sundhedsplejerske med følgende emner i 2016 men det
blev aflyst af integrationskonsulent. I stedet har vi planlagt at det afvikles i det første kvartal af 2017.
Foredrag handler om:
Kvindernes ret til prævention – Kvindekonvention, rettigheder og hvad betyder de.
Præventions muligheder i Danmark, forskellen på de forskellige former for prævention, herunder ”nød prævention” og abort og prisen for alle de forskellige metoder.
Seksuel Overførte Sygdomme - SOS (en oversigt over, hvilke sygedomme de kan få ved samleje)

-

Retten til at bestemme over egen krop – At de før/efter deres seksuelle debut har retten til at vælge, hvordan
de er seksuelt aktive. I den forbindelse vejleder vi dem til at bestille en tid om præventions brug hos egen
læge.

Gravide
Sundhedsplejersken er ofte i dialog med integrationskonsulenterne når en flygtning er gravid og sundhedsplejersken
tilbyder et graviditetsbesøgt. De får mulighed for at til at lære sundhedsplejersken at kende og drøfte eventuelle problemer, inden barnet kommer.
Graviditetspjecen som Sundhedstjenesten har på dansk er nu oversat til arabisk, engelsk og tigrinya, somalisk.
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/gravide

Småbørn
Sundhedstjenesten har valgt at oversætte de mest relevante pjecer som der er vurderet i forhold til flygtningene. Det
ses at de har behov for ekstra viden om overgangskost i de danske forhold. Derudover er det ofte nyt når barnet skal
i dagtilbud og de har behov for særlig viden om hvornår et barn må komme i daginstitution i forhold til sygdom.
Link til pjece om vores service til småbørn ”tillykke med den lille ny” http://www.sundhedstjenestenegedal.dk/sundhedstjenesten/spaedboern/hjemme-med-den-lille-ny
Den første skemad er blevet oversat http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/madtil-smaaboern
Pjecen om hvornår er barnet rask/ syg? Er blevet oversat http://www.sundhedstjenestenegedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/syge-boern
Skoleelever
Sundhedstjenesten har valgt at oversætte Pjecen; ”sundhed er i dine hænder” http://www.sundhedstjenestenegedal.dk/sundhedstjenesten/skoleelever/haandhygiejne
Når flygtninge kommer ud i de alm klasser så tilbydes de syn, hørelse, vægt, og højde indenfor 3 måneder og derefter følger de det program som der er tilrettelagt for resten af klassen (sundhedssamtale, klasseundervisning).

Tidlig indsats Egemodellen – Tæt på tværs
Det blev politisk besluttet at der skal være fokus på den tidlige indsats på børneområdet i 2016 og fremadrettet i
Egedal kommune

Formålet med indsatsen er at sikre




At børn, unge og voksne i udsatte positioner får en opvækst og et hverdagsliv så tæt på det almindelige som muligt
Målrettede og helhedsorienterede indsatser, der praktiseres i et forløbsperspektiv med tæt opfølgning og gradvis nedtrapning på indsatstrappen for øje
Effektiv ressourceudnyttelse – vi øger den faglige og menneskelige kvalitet af sagsbehandlingen
samtidig med, at vi realiserer økonomiske besparelser

Der har været afholdt seminar og sundhedsforløb hvor alle sundhedsplejersker har deltaget i 2016 og der er planlagt
et kompetenceforløb for alle sundhedsplejersker i 2017.
Der har kørt arbejdsgrupper på tværs af CSD og CSS med henblik på at reflektere og komme med bud til styregruppen vedrører:

Tidlig indsats/ opsporingsmodellen (trivselsskemaer og overgangsskemaer)

Tilbudsvifte (hvor de eksisterende tilbud skal samles elektronisk så det er tydeligt hvad der er af forebyggelsestilbud samt hvad der evt. mangler)

Tværfagligt samarbejde (metodevalg / inddragende netværksmøder og ny mødestruktur)
Hvad vil det betyde for sundhedsplejerskerne med opsporingsmodellen?

Trivselsskemaer som sundhedsplejersken skal udfylde i fagsystemet Novax på alle børn ved 2 mdr. og 8 mdr.
besøget
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Overgangsskema som sundhedsplejersken vil udfylde med familien ved 8 mdr. besøget og som videregives til
den institution som barnet skal starte i
Faglig refleksion i sundhedsplejersken gruppen en gang om måned om de børn hvor der er bekymring ved
trivselsskemaerne

Fra børneteams til inddragende netværksmøder på skolerne og dagtilbud
Sundhedsplejerskerne vil sidde som fast medlem med rådgiver og psykolog ved tidlig forebyggelse. Før blev der holdt
møder skoledistrikt vis men fra 2017 vil de afholdes fast på hver folkeskole fast. Det vil kræve dobbelt så mange
sundhedsplejerske timer årligt på skolerne
På dagtilbuds området vil det betyde det samme antal timer pr måned pr distrikt til inddragende netværksmøder som
der blev brugt på børneteams.

Studerende
Sygeplejestuderende
Sundhedstjenesten modtager sygeplejestuderende i uddannelsens 6. modul i en uges observationspraktik.
Antal sygeplejestuderende
Uge
8

Antal
4

19
37

5
3

48

4

Sundhedsplejerskestuderende
Sundhedstjenesten modtog en sundhedsplejerskestuderende i et praktikforløb i april, maj og juni måned. Den sundhedsplejerskestuderende skulle i dette forløb opnå læringsudbytte indenfor sundhedsplejen i relation til gravide,
spæd-og småbørn, skolebørn og deres familier med almene behov. Den studerende fortsætter sit praktikforløb i
Sundhedstjenesten i januar, februar og marts måned 2016, hvor hun skal opnå læringsudbytte indenfor sundhedsplejen i relation til gravide, spæd-og småbørn, skolebørn og deres familier med særlige behov.
Der er en uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske der ansvarlig for den studerendes praktikforløb.
Der er indgået aftale mellem KL og sundhedsstyrelsen, hvor de studerende ikke selv, som tidligere, kan vælge den
kommune de ønsker. Der vil ske en fordeling ligeligt mellem alle kommunerne i Region Hovedstaden.

Samarbejde med Hospitalerne i Regionen
Hillerød Hospital
Der afholdes to møder om året, hvor den ledende sundhedsplejerske deltager. Der drøftes faglige emner for at sikre
ens holdning, og der drøftes situationer, hvor familierne ikke oplevede et optimalt forløb. I 2016 blev der udarbejdet
”Standard for det normale barselsforløb” samt efterfødselsplaner så det burde undgås en overlapning i besøgene af
jordmor og sundhedsplejerske i hjemmet

Derudover er der et samarbejde mellem barselsafdelingen og klyngekommunerne som en vidensbank vedrørende
amning og tidlig indsats. Der er repræsenteret 2 sundhedsplejersker som særligt har amning som interesse.
Der er arbejdet på projektet rød tråd så de gravide/ fødende vil opleve at der er kordineret samarbejde mellem sundhedsplejersker og jordmødre.

I 2017 arbejdes der juridisk på at det bliver muligt for jordmødrene at videregive data på de gravide så sundhedsplejerskerne kan telefonisk kontakte de gravide og drøfte hvad der skal ske efter fødslen og der vil blive udarbejdet
standard procedure så vi sikrer kvaliteten i overgangen.
Herlev Hospital
Sundhedstjenesten deltager også i Rådet for bedre Hygiejnes arrangementer, hvis arbejde er at sikre fokus på hygiejne gennem en række arrangementer, events, undersøgelser samt små og større kampagner, der tilsammen kan
skabe en forskel og en bedre hygiejne i Danmark. Der arbejdes på tværs af sektorer og på globalt plan på et højt fagligt niveau.
Tidlig indsats
Hospitalerne kontakter Sundhedstjenesten telefonisk eller skriftligt i de tilfælde, hvor der er behov for tidlig indsats i
form af graviditetsbesøg eller behov for et hurtigt besøg efter fødslen. Der er sket en kraftig stigning siden 2011, hvor
hospitalerne har ønsket en sundhedsplejerske med til møder om tidlig indsats.

Utilsigtede hændelser
Der er rapporteret 52 utilsigtede hændelser i 2016 fra Sundhedstjenesten.
De 50 af de utilsigtede hændelser drejede sig om borgere som skulle tilknyttes Center for Sundhed og Omsorg, og ikke Sundhedstjenesten. Det er fra 37 forskellige steder lige fra de praktiserende læger, speciel læger, ambulatorier og
sengeafdelinger fra forskellige hospitaler samt psykiatrien.
De sidste 2 drejede sig om manglende fødselsanmeldelser hvor sundhedsplejersken blev kontaktet af den nybagte far
som efterlyste et besøg af sundhedsplejersken.
Vi har fået ændret navnet på vores lokationsnummer til: Sundhedsplejen, gravide, børn og skolebørn. Hermed
håber vi på, der kommer færre fejlagtige henvendelser til Sundhedstjenesten.
Udarbejdet af:
Nina Rasch
Ledende sundhedsplejerske
Egedal Kommune
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