Årsrapport 2019 Sundhedstjenesten.

Indholdsfortegnelse
Indledning………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Gravide………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Graviditetsbesøg….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Småbørnsfamilier…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..4
Antal fødsler………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
Barselsbesøg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
For tidligt fødte ( præmature)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Rygere…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
Amning………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Den første kontakt til familierne………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Årsager til at familierne får aflagt 1. besøg forskelligt efter fødslen………………………………………………………………………………...6
Forgæves besøg hos familierne……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
Usikre forældre kontakter ders sundhedsplejerske…………………………………………………………………………………………………………….6
Sundhedsplejerskens særlige fokus områder………………………………………………………….………………………………………………………….7
Vaccinationer………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………8
Projekt sundhedsplejersker styrker integration………………………..………………………………………………………………………………9
Sundhedsplejerskens generelle indsats på flygtningeområdet……………….…………………………………………………………..10
Vidensopbygning om infektioner og antibiotika blandt nye forældre…………………………………………………............. 11
Projekt PUF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Projekt satspuljen de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud……………………………….12
Projekt om smittespredning , sygefravær og sygenærvær blandt børm og personale…………………………………..13
Sundhedsplejersker opsporer efterfødselsreaktioner ................................................................................ 14
PREP kurser til småbørnsfamilierne .......................................................................................................... 15
Åbent hus arrangementer ........................................................................................................................ 156
Sundhedsplejersken tilbyder 3,5 års besøg ............................................................................................... 17
Konsulentrollen i dagtilbud, SFO`er og klubber……………………………………………………………………………………………………..17
Solsikker Kommune ...................................................................................................................................... 18
Hygiejnetilsyn i dagpleje, institutioner, SFO´er og klubber................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Motorikkonsulentens ydelser for de 0-6 årige børn ................................................................................... 20
Skoleeleverne…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………23
Børnehaveklasse motorisk screening på almenområdet ..................................................................................... 25
Finmotorik……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
Børnehaveklasse/indskolingsundersøgelse…………………………………………………………………………………………………………………….…27
3 og 6 klasse. .............................................................................................................................................. 27
7. klasse - ugesex……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….27
8. klasse sundhedseksperimentariet ............................................................................................................... 28
9 kl. Udskolingsundersøgelse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
Henvisning til praktiserende læge eller speciallæge………………………………………………………………………………………………………..28
Udeblivelser til sundhedssamtaler/undersøgelser .............................................................................................. 28
Behovskonsultationer hos skolebørn i skoleåret….............................................................................................29
Årgange hvor eleverne er målt og vejret………………………………………………………………………………………………………………………….30
Tilbud til de overvægtige skoleelever .............................................................................................................. 30
Sjov motion for overvægtige børn og unge……………………………………………………………………………………………………………………..31
Julemærkehjemmet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
Undervægtige skoleelever ............................................................................................................................. 32
Specialklasserne ........................................................................................................................................... 32
Modtagerklassen .......................................................................................................................................... 32
Sundhedsprofilen om børn indskolingsundersøgt på landsdelen…………………………………………………………………………………...32
Hygiejneugen 2019 ................................................................................................................................... 33
Hygiejnetilsyn på skolerne ............................................................................................................................. 33
Røgfri skole…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
Tidlig indsats Egemodellen – Tæt på tværs……………………………………………………………………………..……………………………….35
Sygeplejerske Studerende………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………36
Samarbejde med Hospitalerne i Regionen…………………………………………………………………………………………………………………….….36
Utilsigtede hændelser ………………………..………………………………………………………………………………………………………………….37
Databasen Børns Sundhed…………………………………………………………………………………………………………………………………………...37

Indledning
Sundhedstjenesten er et tilbud til alle nybagte forældre og børn I Egedal Kommune. Det er gratis for forældrene og
en unik måde for dem, at få en god start og vejledning på, sammen med sit barn. Den kommende familie kan møde
sundhedsplejersken allerede i graviditeten, hvis der er behov for det, og det vil være Jordemoderen eller egen læge
der henviser familierne til sundhedstjenesten.
Efter fødslen får familien tilbud om at få besøg af en sundhedsplejerske hjemme hos dem selv, indtil deres barn er ca.
et år gammelt.
Sundhedsplejersken vejleder omkring barnets udvikling, tiden efter fødslen, amning og ernæring til spædbarnet og
familiens nye rolle som forældre både som førstegangsforældre og flergangsforældre.
Alle kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske.
I skolerne i Egedal Kommune har alle elever kontakt med sundhedsplejersken.
Sundhedsplejersken arbejder for at fremme børnenes sundhed og trivsel og kan medvirke til, at sygdomme opdages
så hurtigt som muligt. På skolen samarbejder sundhedsplejersken med lærerne og skolens øvrige personale.
Kontakten foregår imellem sundhedsplejersken og eleven i en kombination af sundhedssamtaler, undersøgelser og
sundhedsorienteret undervisning. Sundhedsplejerskerne tilbyder yderligere kontakt til børn, der har et særligt behov,
samt eventuelt hjemmebesøg eller samtale med forældre.
Konsulentrollen og hygiejnetilsyn
Sundhedsplejersken tilbyder alle institutioner, skoler og SFOér i Egedal Kommune et konsulentbesøg og et hygiejnetilsyn en gang om året. Formålet med konsulentbesøgene er at bistå personalet med rådgivning og vejledning om
almen sundhedsfremme og forebyggelse.
Hvem er sundhedsplejersken
Sundhedsplejersken er en del af kommunens Sundhedstjeneste. Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og
har taget en videreuddannelse, hvor hun er specialiseret i at varetage familien og barnets behov fra graviditeten, til
barnet går ud af skolen.

Nina Rasch
Leder af Sundhedstjenesten
Egedal kommune
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Gravide
Graviditetsbesøg
Der er 43 gravide der har taget kontakt til Sundhedstjenesten og fået graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske i løbet af året.
Derudover har 1 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.
Sundhedstjenesten tilbyder graviditetsbesøg til de kommende forældre af en sundhedsplejerske.
Mødet med sundhedsplejersken giver mulighed for en dialog om det at blive forældre og få barn og en drøftelse af,
hvordan sundhedsplejersken bedst muligt kan støtte familien efter fødslen. Læs mere her
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/gravide
Det er ikke kun 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 https://www.sst.dk/~/media/F674C77308FB4B0CA00EB038F17E239B.ashx )
Hyppige årsager til henvendelserne fra de gravide, praktiserende læger samt jordmoder:

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 10,96 %, 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 468 børn i 2019. Der er fraflyttet 18 og der er 21 tilflyttere (under 1 år). 1 har fravalgt sundhedsplejerskens besøg, dermed har tilslutningen været tæt 100 % i 2019.
Antallet af nyfødte i Egedal Kommune er det højeste i over 5 år – læs mere her https://sn.dk/Egedal/Borgmesterglaeder-sig-over-babyboom/artikel/890088
Der tilbydes til de nybagte familier følgende faste besøg af en sundhedsplejerske:

Etableringsbesøg – det første besøg, hvor der gennemgås forskellige emner sammen med sundhedsplejersken

1-2 uger efter etableringsbesøget

7-9 uger efter fødslen

4-4,5 måneder efter fødslen

9-11 måneder efter fødsel.
Derudover vurderer sundhedsplejersken i samråd med familien om der er behov for yderligere besøg.
Barselsbesøg
Sundhedsplejersken tilbyder et barselsbesøg efter fødslen, hvis denne er foregået i hjemmet, eller den nyfødte er
kommet hjem sammen med sin mor efter få timer på fødestedet.
Ved barselsbesøg tilbyder sundhedsplejersken et besøg inden for de allerførste døgn efter fødslen med henblik på at
se, om alt er godt med mor og barn, og med mulighed for at give råd og vejledning, hvis familien har behov for det.
Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalingerne for barselsperioden, som trådte i kraft 1. oktober 2013.
Anbefalingerne for svangreomsorgen kap. 15 har til formål 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.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2015/Anbefalinger-svangreomsorgen/Anbefalinger-forsvangreomsorgen.ashx?la=da&hash=757F1953C4B437A70A44024B32D7DD2E1B0A9F5B
Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er ved at blive revideret og forventes at være færdig i 2019, men er dog ikke
blevet færdige endnu.
Anbefalingerne 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 barselsbesøg på følgende måde: I sundhedstjenesten tager sundhedsplejersken 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 nybagte familie og den tildelte sundhedsplejerske.

For tidligt fødte børn (præmature)
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.
Der var









27 børn der blev født for tidligt, hvoraf 18 børn før uge 36.
22 uge: 1 barn
25 uge: 1 barn
26 uge: 1 børn
32 uge: 2 børn
33 uge: 2 børn
34 uge: 4 børn
35 uge: 7 barn
36 uge: 9 børn
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En del 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.
Årsagerne til behovsbesøgene har ofte været:


Problemer omkring Amning/ernæring



Problemer omkring Barnets udvikling



Problemer omkring Trivsel og familieliv

Ved meget for tidligt fødte børn (< uge 32) har sundhedsplejerskerne været i dialog/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 mødre.

I Egedal var der 2,2 %, af børnene der var udsat for røg i hjemmet, hvilket er et meget flot tal i forhold til
andre kommuner
Sundhedsplejerskerne erfarer, at de forældre 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 for årgang 2018

Andel af mødre der ammer mere end 2 uger (Dk: 88,5 % og Egedal: 88,1%)

Andel af mødre der ammer mere end 9 uger (DK): 71 % og Egedal: 74,4 %)

Adel af mødre der ammer mere end 17 uger (DK: 61,4 % og Egedal: 64,9%)

Andel af mødre der ammer mere end 26 uger (DK: 11,7 % og Egedal: 9,2%)
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB02.aspx
To 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.

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

Der er oplyst familiernes arbejdstelefon, og denne svares ikke

Familien er på tidligt ophold fra neonatal afdelingen
Familierne er efterfølgende blevet kontaktet pr. brev via e-boks, og har de ikke reageret indenfor få dage, har sundhedsplejersken aflagt familierne et besøg på bopælen og tilbudt besøg ud fra kvalitetsstandarden for småbørn.
70,7 % af spædbørnene i Egedal havde deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de var en uge gamle. Landsgennemsnittet er 66,8 %.

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, men sundhedsplejersken har dialog med familien via telefon..

I de tilfælde hvor sundhedstjenesten ikke havde modtaget fødselsanmeldelsen fra hospitalet, blev der oprettet en
utilsigtet hændelse, som hospitalets risikomanager skal reagere på.
Forgæves besøg hos familierne
Der har været 61 forgæves besøg hos småbørnsfamilierne, hvor sundhedsplejersken efterfølgende tilbød et nyt besøg. Det svarer til 1,3 % af alle hjemmebesøg.
Årsagerne til de forgæves besøg:

Familien var syg og af hensyn til smitte spredning og risikoen til de øvrige besøg

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 sundhedsvejen, 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 som 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 behovsbesøg på 348 børn i alderen 0-1 år (700 besøg) 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.
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97 børn vedr. amning (167 besøg)
163 børn vedr. ernæring (261 besøg)
27 børn vedr. sygdom (33 besøg)
131 børn vedr. udvikling og trivsel (187 besøg)
40 børn vedr. PUF opfølgning (52 besøg)
Sundhedsplejerskens særlige fokus områder
Amning
At fremme mors evne til at amme så tæt på barnets 6. levemåned som muligt.
Det kan være følgende emner som sundhedsplejersken 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 sundhedsplejersken 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 sundhedsplejersken 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
At vurderer barnets almentilstand.
Rådgive og vejlede om almindelige sygdomme: dehydrering, icterus, asymmetrisk hovedfacon, trøske, bleudslet, ganespalte, galdevejsatresi, refluks, 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 sikrer 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.
Sproglig udvikling
Langt de fleste babyer født i Danmark udvikler sig fint sprogligt og kommunikativt. Det vil blandt andet sige,
at de pludrer, anvender mimik og gentager forældrenes lyde.
Men for en mindre gruppe af børn er der grund til bekymring. Omkring hvert tyvende spædbarn udvikler sig
nemlig ikke sprogligt og kommunikativt som andre børn. I hvert fald får 4,5 procent af alle spædbørn mindst
én bemærkning til deres sprog og kommunikation i den journal, som sundhedsplejersken fører i forbindelse
med sine besøg i hjemmet i løbet af barnets første leveår.
Det fremgår af en rapport (august 2017), som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet i samarbejde
med Databasen Børns Sundhed. http://www.sifolkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/33_2017.aspx

Det er første gang, at danske forskere har undersøgt den sproglige og kommunikative udvikling hos en så
stor gruppe spædbørn. Undersøgelsen omfatter over 25.000 spædbørn fra 31 kommuner født i 2015.
En bemærkning i sundhedsplejerskerens journal dækker over, at barnet ikke opfylder den forventelige sprogog kommunikationsudvikling i forhold til sit alderstrin. Det vil for eksempel sige, at det ikke giver tydelige
tegn, når det er sultent, træt eller kontaktsøgende. Eller, når barnet er lidt ældre, ikke eksperimenterer med
høje lyde, pludrer varieret eller reagerer på sit eget navn.
Undersøgelser viser, at det er vigtigt at være opmærksom på små børns sproglige og kommunikative udvikling, da denne har stor betydning for barnets trivsel og senere sociale og faglige færdigheder.
"Sproglige vanskeligheder blandt spædbørn behøver ikke nødvendigvis at betyde vedvarende problemer, men
det kan øge risikoen for, at barnet senere får sproglige udfordringer. Derfor er det vigtigt med en tidlig opsporing, netop fordi vi ved, at sproglige udfordringer ofte hænger sammen med trivsels- og udviklingsproblemer,"
siger Anette Johansen, projektleder på Statens Institut for Folkesundhed.
Af rapporten fremgår det, at 24 procent af de spædbørn, der har motoriske vanskeligheder i deres første leveår, også har bemærkninger til deres sprog og kommunikation, hvorimod det kun er tilfældet for 3,4 procent
af de børn, der ikke har motoriske vanskeligheder.

Vaccinationer
Egedal Kommune ligger i toppen over at få sine børn vaccineret og derfor ligger over landsgennemsnittet, når det
gælder antallet af børn, der bliver vaccineret. Bl.a. vedr. DiTeKiPolHiB1 (3 mdr.) ligger Egedal Kommune på 96 % se
link
https://statistik.ssi.dk//sygdomsdata#!/?vaccination=1&sex=3&landsdel=100&xaxis=Cohort&yaxis=Kommune&show
=Table&cohort=2019%7C2019&datatype=Vaccination
Sundhedstjenesten i Egedal Kommune sikre en flot vaccinationstilslutning og hele 92 % af fødselsårgangen 2013 er
fuldt mæslingevaccineret – se artikel fra Politikken
https://www.facebook.com/1642964992649361/posts/2326679224277931?sfns=mo
Flere lader sig vaccinere mod HPV og MFR – en særlig tilslutning til HPV vaccinerne er steget markant. Hvis man kun
ser på de piger, der blev 13 år i 2018, steg tilslutningen med 14 % for den første HPV vaccine og 16 % for den anden
HPV vaccine set i forhold til 2017. Men stigningen stiger på alle alderstrin.
Vaccinationerne i det danske vaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der
også rådgiver forældrene. I Sundhedstjenesten informeres familierne også om vaccinationsprogrammet af sundhedsplejersken ved standard besøgene, og børnevaccinations pjecen fra Sundhedsstyrelsen gennemgås og udleveres.
Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har i fællesskab lavet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet for 2018:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/~/media/02CBB557937E4218AE5F742CA642FA9B.ashx . I den nye årsrapport
bliver det fremhævet af Sundhedsstyrelsen, at sundhedsplejersken har en positiv indflydelse på forældrenes beslutning om at lade deres børn vaccinere.
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Projekt Sundhedsplejersker styrker integration
Egedal Kommune har været med i projektet Sundhedsplejersker styrker integration i 2 år, som afsluttes med udgangen af 2019, hvor det derefter evalueres af firmaet Rambøll.
Projektets overordnede vision er at skabe en bedre integration, sundhed og trivsel for nuværende og kommende
flygtningefamilier i Danmark gennem en tidlig, forebyggende, koordineret og målrettet indsats
I projektet suppleres kompetenceudviklingen med fem ’besøgspakker’ (hjemmebesøg à 1-2 timer), der udvikles som
et tilbud fra sundhedsplejersker målrettet til flygtningefamilier med børn i alderen 0-6 år Besøgspakkerne gives udover det normale tilbud som sundhedstjenesten har til spædfamilier.
Besøgspakkerne har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og formidler viden til flygtningefamilierne om eksempelvis tilknytning, sprogudvikling, motorik, stimulering, sund kost, opdragelse, kønsroller samt overgange til dagtilbud
i Danmark.
Der kan tilbydes 5 forskellige besøgspakker:












Mindmapping -Mindmapping er et demokratisk samtaleværktøj, der sigter mod samskabelse med fokus på
sundhedsplejerskens kultursensitive og respektfulde møde med flygtningefamilien, og det danner grundlag for
en begyndende tryghedsrelation. Derudover er mindmappingen et analyseværktøj for sundhedsplejersken til
afdækning af familiens aktuelle behov for støtte. I projektet anvendes en særlig udgave af mindmappingen.
Mindmappingen indgår altid i det første besøg og altid med anvendelse af tolk som er fysisk til stede. (I de
andre besøgspakker, kan den enkelte pilotkommune vælge, hvilken form for tolkning, der ønskes – f. eks telefon/videotolkning). Gennem brug af mindmappingen afdækkes familiens aktuelle behov for støtte, og denne
afdækning danner grundlag for valg af besøgspakker. Dog kan sundhedsplejersken også, i samarbejde med
familien, undervejs i forløbet udpege tematikker og derigennem inddrage en eller flere besøgspakker løbende.
Mindmapping danner på den måde grundlaget for planlægningen af sundhedsplejerskens indsats, mens besøgspakkerne rammesætter og kvalificerer det konkrete indhold i de enkelte besøg.
Besøgspakke 1: tilknytning og tilpasning – Formålet med dette besøg er at have fokus på relation mellem
mor og barn, det sunde samspil og den tværkulturelle forståelse for barnepleje, barnets rolle/udvikling og evt.
traumereaktioner. Desuden gives vejledning i kvaliativt samvær i forhold til, at styrke tilknytning mellem forældre og barn. Samtidig vurderes barnets komoetencer i forhold til aldersvarende udvikling og behov for
yderligere indsats.
Besøgspakke 2: det flerkulturelle forældreskab – Formålet med dette besøg er at have fokus på både moderens og faderens rolle i barnets udvikling, opdragelse og rammer, samt forståelse for den proces og rejse familien har været igennem på deres vej til Danmark – både forældrenes og barnets. Desuden er der fokus på
sprogudvikling – modersmål og dansk. Sidst, men ikke mindst, hjælp til at forældrenes netværk udvides
f.eks. i forhold til mødregrupper/ andet netværk, så der skabes brobygning.
Besøgspakke 3: sundhed og trivsel – Udgangspunktet i denne pakke er vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge i Danmark. Derudover kan der gives vejledning til sund kost, god og forebyggende håndhygiejne, god tandpleje, gode søvnvaner og andet som understøtter børnenes sunde udvikling og
trivsel.
Besøgspakke 4: integrering i de danske institutioner – Formålet med dette besøg er at informere om det
danske samfunds værdier, lovgivning, forventninger til forældrenes rolle og traditioner i danske børneinstitutioner. Sundhedsplejersken fungerer som brobygger og guide i familiens overgang til den givne institution.
Desuden gives der faglig vurdering af barnets sprog, motorik, trivsel og udvikling. Pakken giver anledning til,
at skabe et overblik og indblik i forældrenes forventninger for barnets liv og tilknytning til institutioner/senere
hen med henblik på videre gang i uddannelsessystemet.
Besøgspakke 5: graviditet og familiedannelse – Giver anledning til tanker og drømme om barnet og til at
drøfte evt. tidligere graviditet og fødsel. Det giver også anledning til at tale om familiedannelse og kønsroller
m.m. Derudover er besøget mulighed for at tale om prævention og tanker i forhold til familieforøgelse og evt.
rettigheder man måtte have i Danmark.

Alle besøgspakkerne er baseret på, at sundhedsplejersken har en grundlæggende forståelse og sensitivitet over for
den givne families livshistorie og vejen til Danmark. Herunder er et grundlæggende fokusområde altid forståelse for
familiens (både forældres og barns) oplevelser og eventuelle traumatisering.
Der er aflagt 38 besøgspakker i løbet af året på 17 flygtningebørn.

http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2017/februar/sundhedsplejersker-styrker-integration

Sundhedsplejerskens generelle indsats på flygtningeområdet
Gravide
Sundhedsplejersken er ofte i dialog med integrationskonsulenterne ved familiesammenføring, samt jordmødrene på
hospitalerne 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
Pjecen gode råd sunde vaner http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/gode-raad/sunde-vaner-ifamilien
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).
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Vidensopbygning om infektioner og antibiotika blandt nye forældre
Studier viser, at manglende viden om antibiotika og infektioner blandt forældre øger presset for at få udskrevet antibiotika til sit barn. Dette understøttes af en undersøgelse fra 2015 blandt praktiserende læger i Region Hovedstaden.
Resultaterne viste, at lægerne oplever forældres viden som mangelfuld, og at 3 ud af 4 læger oplever et pres fra forældrene for at få udskrevet antibiotika. Dette pres er størst, når forældrene manglede viden.
Sundhedstjenesten har indgået projekt med mikrobiologerne på Herlev Hospital med opstart i starten af 2017, som
netop nu er afsluttet, hvor der derefter afventes resultat.
Det Nationale antibiotikaråd og Sundheds of ældreministeriet har udfærdiget pjece. Denne pjece sætter fokus på at
problematikken vedr. højt sygefravær i daginstitutionerne https://www.sundhedsplejersken.nu/wpcontent/uploads/2019/12/Daginstitutioner-og-småbørnsområdet.pdf
Formålet med dette projekt var, at sundhedsplejerskerne skulle ved 8 mdr. besøget til at fortælle forældrene om infektioner og antibiotika samt udlevere informationsmateriale.
Derefter skulle det gerne vise sig at forældrene føler sig bedre klædt på ved deres barns sygdom og der forventes et
mindre antibiotika blandt de 1-2 årige.
Herlev og Gentofte Hospital har udfærdiget pjece, som indeholder viden til forældre om infektioner og antibiotika
blandt småbørn: http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/smaaboern,-infektionerog-antibiotika
Lokalavisen skrev denne artikel: – flotte tal, Egedal nedbringer brug af antibiotika til småbørn. Projektet har været
godt givet ud, for resultatet er et markant mindre forbrug af antibiotika til kommunens yngste borgere. Fra 20172018 faldt forbruget af antibiotika i Egedal med 17 procent. Det gennemsnitlige fald i Region Hovedstaden er 8,8 procent. https://egedal.lokalavisen.dk/nyheder/2019-03-28/-Flotte-tal-Egedal-nedbringer-brug-af-antibiotika-tilsm%C3%A5b%C3%B8rn-4527168.html

Antibiotika projektet i Egedal Kommune har endvidere været kørt på p4
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/forsoeg-i-tre-kommuner-nedbragte-brugen-af-antibiotikatil
Det faglige selskab for sundhedsplejersker har også skrevet artikelhttps://www.sundhedsplejersken.nu/artikel /fald-iantibiotikaforbrug/ - hvor de skriver:
Analyse af projektet er blevet udfærdiget og resultatet: Resultaterne viser, at forældrene får øget viden, og at de finder bogen om infektioner og antibiotika brugbar. I de deltagende kommuner er antibiotikaforbruget blandt 0-2-årige
børn derudover faldet fra 2017 til 2018 med henholdsvis 19 % (Gentofte), 17 % (Egedal) og 12 % (Hørsholm). Til
sammenligning er det samlede, gennemsnitlige fald i Region Hovedstadens kommuner på 8,8 %.

Projekt PUF
Sundhedstjenesten ansøgte SIF ( Statens institut for Folkesundhed) om deltagelse til projektet.
PUF programmet omfatter sundhedsplejerskens undersøgelse og intervention baseret på PUF metoden anvendt når
barnet er 9 til 10 måneder. Programmet er udviklet af sundhedsplejersker i samarbejde med småbørns forskere og
folkesundhedsforskere.
Det består af a) uddannelse af sundhedsplejersker, b) manual for PUF undersøgelsen, og c) guidelines for intervention
på baggrund af undersøgelsens resultat.
Projektet gennemføres i 16 kommuner under samarbejdet Databasen Børns Sundhed, hvor PUF tidligere er valideret.
Projektet gennemføres i 2018-2019, og herefter vil PUF-programmet kunne implementeres generelt i småbørnsprofylaksen i kommunerne i Danmark.
Egedal Kommune har deltaget i et uddannelsesforløb, hvor sundhedsplejerskerne er blevet lært op i et PUF skema
som udfyldes sammen med familien i standardbesøget 9-11 mdr. som handler om søvn, spisning, følelsesmæssig udtryk, nysgerrighed og interesse, opmærksomhed og koncentration, motorisk udvikling og aktivitet, kommunikation og
socialt samspil og sprog.
Der har været givet 447 PUF besøg på 395 børn. Hvoraf 40 børn endvidere har fået puf opfølgningsbesøg.
Politikken har skrevet denne artikel om PUF https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7587793/Tegnhos-spædbørn-forudsiger-risiko-for-en-diagnose-senere-i-barndommen hvor de skriver, at en ny forskning fra Statens
Institut for Folkesundhed viser, at sundhedsplejerskens betragtninger kan bruges til at opdage børn, der fra til 8 års
alderen vil få stillet en psykiatrisk diagnose.

Projekt satspuljen de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i
dagtilbud
Med finansloven for 2019 blev der enighed om at styrke indsatsen målrettet de første 1000 dage for børn i udsatte
positioner og sårbare familier med en række nye initiativer.
Egedal Kommune blev valgt til at få en del af denne satspulje sammen med 9 andre kommuner. Dette projekt kører
fra medio august 2019 til september 2021, hvor sundhedsplejerskerne, bl.a. skal tilbyde 1,5 og 3 års besøg og evt.
et COS-P forløb.
Som en del af denne prioritering er der afsat 41 mio. kr. i 2019 for hele Danmark til en øget sundhedsplejeindsats til
udsatte og sårbare familier ved hhv. besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år. Midlerne
udmøntes til kommunale sundhedstjenester, der vil udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der tager udgangspunkt i
kriterier for såvel hjemmebesøg som samarbejde med dagtilbud, der fastsættes af Sundhedsstyrelsen. Indsatserne
skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Som en del af initiativet vil de udvalgte kommuner skulle efteruddanne sundhedsplejersker og pædagoger i metoden Circle of Security Parents (COSP). Sundhedsstyrelsen forestår udmøntningen af puljen.
Overordnet mål med puljen:

At prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare og
udsatte familier.


At udvide den indsats, sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og
styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier.



At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så sundhedsplejens faglige viden om barnet i højere grad bringes i spil og ind tænkes i det pædagogiske
arbejde i forhold til at styrke alle børns – herunder også børn i udsatte positioners – sundhed, trivsel og udvikling i de tidlige år.

Sundhedstjenesten er godt i gang med 1,5 og 3 års besøgene i henhold til puljen, og har i 2019 aflagt 21 1,5 års besøg og 5 3 års besøg. Det forventes, at der igangsættes COS-p forløb i samarbejde med ressourcepædagoger i primo
2020.
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Projekt om smittespredning, sygefravær blandt børn og personale i vuggestuer
Nyt projekt imellem mikrobiologisk afdeling Herlev/Gentofte Hospital er sat i gang i 2019, som skal forløbe i 2020
Projektet vil foregå medio marts 2020 og derefter analyseres af mikrobiologisk afdeling.
Danmark er det land i verden med flest børn i vuggestue eller daginstitution og 90% af alle 1-2 årige børn er tilknyttet en daginstitution. Der er en række vigtige sociale og kognitive fordele ved at børn er i vuggestue. Børn, som er i
institution, har dog også højere risiko for at få en infektion på grund af øget eksponering for patogener, hyppig og tæt
kontakt med andre børn, og begrænset håndhygiejne.
Risikoen for infektion er særlig stor blandt de yngste børn i institution, og luftvejssygdomme er de hyppigste infektionssygdomme i denne population, primært i form af forkølelse, hoste, influenza og mellemørebetændelse. Kontaktsmitte er den vigtigste smittevej for luftvejssygdom, og der er en række forskellige forhold såsom institutionens omgivelser, de daglige rutiner samt viden blandt personalet, som kan spille en rolle i sygdomsforekomsten.
Det er ikke obligatorisk for personalet at registrere fraværsårsag i institutionen, og der foreligger ikke systematisk data på omfanget af sygefravær, og om fraværet skyldes en luftvejsinfektion. Studier beskæftiger sig ofte med sygdomsindlæggelser, medicinforbrug og lægekontakt, men mange infektioner er sporadiske og milde i deres forløb,
hvorfor de ikke vil være repræsenteret i denne data. Derfor er hele sygdomsbyrden i vuggestuen sjældent kvantificeret.
Småbørn har i gennemsnit otte infektioner om året, og det er en mulighed, at småbørn er i institution, selvom de ikke
er helt raske. Blandt voksne, der går på arbejde uden at være raske, kaldes dette for ”sygenærvær”. Dette fænomen
er ikke tidligere undersøgt blandt vuggestuebørn. Sygenærvær kan defineres ved at barnet er i vuggestue, selvom
barnets almentilstand er påvirket, og ikke kan deltage i fuldt omfang i de daglige aktiviteter.
Formålet med projektet er at undersøge sygdomsbilledet i vuggestuer med fokus på infektionsrelateret sygefravær og
sygenærvær. Derudover vil projektet undersøge, om der er strukturelle forhold i institutionen, der relaterer sig til udviklingen af infektioner blandt vuggestuebørn, samt afdække personalets viden og holdninger til hygiejne, infektioner,
og sygenærvær.
Projektet er et pilotprojekt. Inklusionskriterier for projektet er alle institutioner med vuggestuebørn. Børn i dagpleje
vil ikke blive rekrutteret til nærværende projekt.
Dataindsamlingsmetoden vil bestå af 1) en audit, 2) et spørgeskema og 3) et registreringsskema;
1) Auditten vil måle på en række forhold ved institutionen, herunder:


antallet af børn i hele institutionen, vuggestuen, samt fordelingen af køn og alder blandt vuggestuebørnene.



antal personale i fysisk kontakt med vuggestuebørnene på den givne dag.



hvor meget tid vuggestuebørnene har været udendørs.



om børnene sover inde eller udenfor.



Areal pr. barn

2) Et kort spørgeskema vil måle på viden og holdninger til hygiejne, infektioner og sygenærvær blandt personalet, der er i fysisk kontakt med vuggestuebørnene på den givne dag, hvor auditten finder sted. Spørgsmålene
vil afdække fokus på hygiejne blandt personalet, og om personalet oplever, at det er udfordrende at håndtere
børn, der er i institution på trods af påvirket almen tilstand.
3) Registreringsskemaet vil måle på:


børnenes sygefravær i forhold til a) diarré, b) luftvejssymptomer og c) andet.



antallet af børn, som bliver ringet hjem på grund af a) luftvejssygdom eller b) andet.



antallet af børn, der er til stede på trods af påvirket almen tilstand.



Sundhedsplejersker opsporer efterfødselsreaktioner
Sundhedsplejerskerne arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner. En række undersøgelser viser, at 10-14
% af nybagte mødre oplever depressive reaktioner inden for det første år efter barnets fødsel.
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 10 % af kvinderne.
Efterfødselsreaktioner er den hyppigste komplikation ved graviditet og fødsel og ca. hver 10. nybagte 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 hvor faderen er hjemme, aftaler de det kommende to måneders besøg. Således lykkedes det bedst at få ham engageret i to måneders – besøget, så han kan
planlægge at deltage.
Sundhedsplejersken gør brug af et spørgeskema, der er udviklet for at kunne opspore efterfødselsreaktioner hos
kvinder – spørgeskemaet kaldes Edinburghskalaen. Fædre screenes typisk efter et andet skema, kaldet Gotlandsskalaen, som retter sig mere på de generaliserede reaktionsmønstre, der oftest ses hos mænd. Da både mænd og kvinder kan have atypiske reaktionsmønstre for deres køn, har vi i Sundhedstjenesten valgt at screene både mødre og
fædre med begge skemaer.
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.
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 rådgiver, som varetager gruppeforløbet.
Der tilbydes ikke gruppeforløb til fædrene, men et ekstra ”lytte besøg”, som enkelte har takket ja til.
Sundhedstjenesten danner i samarbejde med råd og vejledning et team, der består af en sundhedsplejerske og en
rådgiver, som leder en samtalegruppe for mødre med efterfødselsreaktion.
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 1 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 tages blandt andet afsæt i mentalisering, Cirkle of Security, samt den kognitive terapiform.
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Der har været mulighed for at tage sit spædbarn med i gruppen på frivillig basis.
Gruppen evalueres løbende af deltagere og gruppeledere og der bliver klart givet udtryk for stor effekt af gruppeforløbet.
Derudover har sundhedsplejerskerne givet 1 lytte besøg ude hos mødrene/ fædrene (de fik gennemsnitlig 1,09 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.

PREP kurser
PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program. Det er et standardiseret, pædagogisk program udviklet i USA, og videreudviklet i DK af Center for familieudvikling.
PREP har til formål at forebygge (Prevention) og videreudvikle (Enhancement) parforhold. Gennem årtiers forskning i
parforhold og trivsel har man opnået en solid viden om, hvilke faktorer der hæmmer, og hvilke der udvikler trivsel i
parforholdet.
Endvidere har man over årene kigget på effekten af kurset. I DK har man fundet, at 70 % af par, der har gennemført
PREP, oplever et reduceret konfliktniveau sammenlignet med en kontrolgruppe.
Trivslen i parforholdet har stor betydning for børnene. Specielt kan et højt konfliktniveau hos forældre f.eks. påvirke
børns biologiske systemer der har betydning for børns udvikling, herunder børns søvn og fysiske helbred.
På kurset kommer vi ind på følgende emner:
•Kærlighed – den første tid sammen. Forstå kærlighed som en aktiv handling.
•Tryghed – tryg tilknytning. Er du der for mig, kan jeg regne med dig?
•Kommunikation – vigtigheden af at bevare kendskabet til hinanden. At ”gå på besøg” i hinandens verdener.
•Kommunikationsudfordringer – fokus på faresignaler i kommunikationen og selvforstærkende konfliktmønstre.
•Problemafklaring – dybere forståelse af, hvad de tilbagevendende problemer bunder i.
•Sex – normalt at have udfordringer i sexlivet
•Forsoning – man kan ikke undgå at såre hinanden, derfor er der behov for forsoning.
To sundhedsplejersker har i samarbejde med en psykolog fra PPR afholdt kursusforløb for forældre á 15 timer, fordelt
over 2 dage. Der kan deltage 6-9 par pr. kursusforløb.
Der er i 2019 blevet afholdt 2 kursusforløb (forår og efterår) og der forventes, at der afholdes 2 kursusforløb igen i
2020.
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.

Det har været en øjenåbner

Der var mange ting der gik op for mig

Vi ser frem til vejen videre

Vi går herfra med fornyet energi og lyst til forholdet
Den 15/7 2019 udsendte P4 denne udsendelse https://www.dr.dk/radio/p4kbh/regionale-nyheder-kh4/p4-nyheder2019-07-15-15-30-9
Læs mere om PREP på sundhedstjenestens hjemmeside http://www.sundhedstjenestenegedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/prep-kursus

Åbent hus arrangementer
Der blev afholdt Åbent hus arrangement følgende 5 steder i Kommunen:






Hindbærvangen i Smørum
Veksø kro
Egedal Rådhus
Kulturhuset, Stenløse
Ganløse Fritids- og ungdomsklub

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.
Kærlighed og intimitet i parforholdet
Børns seksuelle udvikling
Stimulation af barnets motoriske udvikling
Børn og søvn
Opstart i daginstitution

I Åbent hus etableres mødregrupperne. De mødes den første gange i Åbent hus, hvor sundhedsplejerskerne introducerer og etablerer grupperne. Der blev oprettet 54 mødregrupper i år 2019.

Antallet af fremmødte mødre/fædre varierer en del ud fra det emne som optager dem.
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.
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Sundhedsplejersken tilbyder 3,5 års besøg
Formålet med 3,5 års besøget er at få en snak om, hvad trivsel og sundhed er- samtidig vil sundhedsplejerskerne
gerne give inspiration til, hvordan familierne kan sortere i alle de sundhedsbudskaber de præsenteres for.
Forskning viser, at den enkeltes livsstil grundlægges allerede i barneårene. Derfor håber sundhedsplejerskerne, det vil
være frugtbart, hvis de ved et 3,5 års besøg kan få en god samtale med familien om barnets trivsel, familiens sundhedsvaner og levevis.
Besøget vil tage udgangspunkt i:

Barnets personlighed

Spisevaner/kræsenhed

Trivsel i børnehaven

Selvstændighed

Opdragelse/inddragelse

Konflikter

Leg/bevægelse

Sproglig udvikling

Renlighed

Søvn (voksentid/børnetid)
Gennem en legescreening vil barnets udvikling vurderes (fin- og grov motorik, syn, samspil/kontakt, højde/vægt).
Der er 16 familier som henvendte sig og modtog et 3,5 års tilbud. 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.
Pr. medio august 2019 er dette tilbud ophørt i sundhedstjenesten, da der via projekt satspuljen De første 1000 dage
tilbydes 3 års besøg.

Konsulentrollen i dagtilbud, SFO`er og klubber
Alle daginstitutioner, dagplejen, SFOerne 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.





34 gange har der været afgivet et konsulentbesøg i en daginstitution/dagpleje.
Sundhedstjenesten er kontaktet 5 gange vedr. smitsomme sygdomme og generelle sundhedsspørgsmål.
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:

Undervisning institution i brug af epi pen, jextpen og allergi

Undervisning institution i hygiejne og håndvask

Solsikker Kommune
I henhold til sundhedsstyrelsens forebyggelspakker, er Egedal Kommune en solsikker kommune. De solsikre kommuner er markeret med gult på Solkampagnens danmarkskort – se kortet her: https://www.cancer.dk/forebyg/skruned-for-solen/for-kommuner/kort-over-solsikre-kommuner/

Sundhedstjenestens indsatser er målrettet på at efterleve Sundhedsstyrelsens konkrete anbefalinger for at undgå solskader og forebygge hudcancer. Sundhedstjenesten har løbende orienteret daginstitutionerne om den nyeste viden
indenfor solbeskyttelse i form af skygge, solhatte og solcreme.
Vi har endvidere I vores arbejde for at bibeholde vores status som en solsikker kommune, udleveret i april en gratis
solsmart materialepakke (perler) fra kræftens bekæmpelse til alle nye SFO børn, Børnehaveklasse, 1,2 klasserne i
kommunen (indeholder bl.a. uv armbånd). Alle Børnehaver er også blevet tilbudt dette.
Perlerne er så smart lavet, at de skifter farve i solen og bliver mørkere jo højere UV-strålingen er. Armbåndet gør både børn og voksne opmærksomme på solens aktuelle styrke, og gør det dermed lettere at vurdere om der er behov
for ekstra solcreme eller skygge.
Tanken med perlerne er, at man sidder sammen med børnene og laver deres armbånd. Dette giver mulighed for at
tale om solbeskyttelse på en både sjov og lærende måde.
Der opstår en rigtig god forståelse for solen når de voksne sidder sammen med børnene og laver solarmbåndende og
børnene synes det er sjovt.

Sundhedstjenesten valgte endvidere i forbindelse med indsatsen for solbeskyttelse, at reklamere ud på facebook, at
alle ku komme ned i borgerservice med deres børn og ta materiale og få inspiration til barnets solbeskyttelse – her ku
de også få udleveret forskellige solbeskyttelses materialer såsom solcreme m.m.
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Hygiejnetilsyn i dagpleje, institutioner, SFOér 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.
Materiale til lær at vaske dine hænder til nye skolebørn
Til 0-4 klassetrin findes ”Lær at vaske dine hænder rigtigt” materialet, som stammer fra den engelske hygiejneorganisation (Infection Control Nurses Association) og siden er blevet oversat til dansk og moderniseret. Materialet kan købes hos Abena. Dette materiale er udleveret til indskolingsbørnene.
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Motorikkonsulentens ydelser for de 0-6 årige børn
• At tilbyde almen sundhedsfremmende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik med
mulighed for selvrefleksion i dagplejen, daginstitutionerne og ved Åbent Hus arrangementer.
• 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 øjen – øre- næse- halslæge eller hos egen læge, som eventuel viderehenviser til yderlig undersøgelse på sygehus eller hos pædiater/ortopæd/bandagist. Motorikkonsulenten kan også anbefale det tværfaglige Inddragende Netværksmøde eller ansøge den tværfaglige myndighed i CMS om mulig bevilling til børneterapeuterne i CSO.
Ved mere komplekse sager opfordres til at sende henvendelsesskema direkte til CMS.
Kontakt ved bekymring om et barns motoriske udvikling
• Sundhedsplejerskerne kan formidle kontakt mellem forældre og motorikkonsulent ved fælles bekymring og der laves en tværfaglig indsats i hjemmet.
• Daglig leder i dagpleje/ småbørnsinstitution eller forældre kan udfylde et henvendelsesskema og sende det direkte
til motorikkonsulenten.
• En generel bekymring for barnet kan være drøftet på et Inddragende Netværksmøde, hvor der konkluderes, at Motorikkonsulenten konsulteres for at få en vurdering af barnets måde at sortere og bearbejde sine sanseindtryk på.
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.
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/logopæd/ psykolog, hvis
de faggrupper også er involveret eller tænkes involveret.
Det kan være problematisk, når forældrene ikke har ressourcer til involvering og støtte til eget barn.
Eksempler på opgaver
Der er en generel bekymring for en dreng på 2.2 år i en vuggestuegruppe.
Drengen er meget forsigtig og bliver hurtig angst, især når de andre børn kommer for hurtigt hen imod ham og han
iagttager mest de andre børns aktiviteter fremfor selv at være aktiv. Han trives bedst i sandkassen på legepladsen,
hvor han kan overskue sine omgivelser. Drengen er ikke stabil omkring sin hofte og fødder, hvorved hans reaktioner
forsinkes, hvilket gør ham utryg. Ligeledes bliver han meget angst, så snart han kommer udenfor egen lodlinie og
hans balance er dårlig. Han generes også fortsat af noget kraftige gribereflekser i både hænder og fødder, som også
forstyrrer ham i hans aktiviteter.
Der laves en fælles handleplan med familien og personalet, hvor der udover den sansemotoriske tilgang også gives en
fælles forståelsesramme for hans store frygt og hvordan nervesystemet kan afbalanceres igennem hverdagen.
Allerede ved næste besøg 6 uger senere fortæller personalet, at han er blevet en helt anden glad dreng, der nu er
blevet meget mere motorisk nysgerrig, han er begyndt at løbe sammen med de øvrige børn, han er begyndt at klatre
i ribbe og hans tilgang til motoriske aktiviteter hedder nu : “ Mer”, da hans nervesystem er kommet i bedre balance,
så han nu er en generel mere nysgerrig dreng.
En dreng på 7 måneder ligger meget på maven, men han er rimelig utilfreds hele tiden og forældrene er noget fortvivlede. Drengen har meget bløde led og en lav hvilespænding i muskulaturen/ lavtonus. Han har endnu ikke vægtbæring på hverken arme eller ben og hans forudsætning for at komme videre i sin motoriske udvikling er meget svag.
Hans rygmuskulatur er alt for stærk ift hans mavemuskulatur og for en kort periode anbefales forældrene at undlade
den maveliggende stilling og i stedet fokusere på at styrke hans bryst og posturale muskulatur. Samtidig anvises forældrene at styrke hans tonus i muskulaturen ved mange sving og kolbøtter. Ved 3 besøg er han nu mest rokkende i

fire-knæ stående og han har nu forudsætningerne for at lære at bruge sin krop mere konstruktivt. Samtidig er han
blevet væsentlig styrke i sin finmotoriske udvikling.

En dreng på 3 år går meget på tå og har ofte smerter i benene om natten. Han er vellidt i institutionen, men han har
svært ved at nedtone de mange visuelle stimuli , der er omkring ham, han har svært ved at fordybe sig og han overstimuleres, hvorfor der ses en muskulær opspænding i benene. Drengen har stor brug for at sove til middag, men har
her også svært ved at falde til ro.
Der aftales med familien, at de medbringer hjemmets kugledyne hver dag, så han kan få det hvil, som han har stor
brug for, for at kunne fungere en hel dag i børnehaven. Ligeledes indrettes institutionen med flere små afgrænsede
hjørner, hvor han har mulighed for at absorbere de mange sanseindtryk. Der arbejdes med tydelig forberedelse af de
forskellige aktiviteter og tydeligere struktur, så hans aurosal nemmere kan reguleres.
Endelig tilbydes han hyppigt tyngdestimuli som kan berolige hans nervesystem.
Drengen kommer gradvist mere ned på flad fod, smerterne forsvinder og han får nemmere ved at nedtone de mange
visuelle stimuli.

En pige på 5 år er en meget dygtig og opmærksom pige og personalet har ingen bekymringer for hende. Hun er motorisk velfungerende. Derimod er hun en stor udfordring i hjemmet, hvor hun er meget voldsom reagerende overfor
forældrene og har et stort behov for at tage alt tøjet af umiddelbart efter at familien er kommet hjem fra institution.
Hun er meget velformuleret og forstående, men hun undertrykker sine egne følelser i så stort et omfang, at hun er
nødt til at tage alt tøjet af i hjemmet for bedre at kunne mærke sig selv.
Der tales om hendes store behov for at blive mødt mere fysisk og sansende fremfor at møde hende med ord om hvad
hun bør og ikke bør / stimulering af frontallapper.
En måned senere har pige ikke brug for at tage tøjet af mere som det første i hjemmet.

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 (20 børn).
B: Motorisk udredning samt 1 møde, hvor fælles handleplan laves (13 børn).
C: Motorisk udredning, 1 møde samt 1 opfølgning med revideret skriftlig handleplan (17 børn).
D: Motorisk udredning, 1 møde samt 2 eller flere opfølgninger med revideret skriftlig handleplan efter hvert besøg (29
børn).
Motorikkonsulentens deltagelse i Åbent hus arrangementer
Motorikkonsulenten deltager 10 gange i Åbent hus 5 steder i kommunen. 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, logopæder, ressourcepædagoger i fælles børnesager.
Har deltaget ad hoc på Inddragende Netværksmøder
• Har faglig sparring med børneterapeuterne ved behov.
• Har lavet motorisk manual til Sundhedsplejerskernes PUF undersøgelse ved barnets 9 mdr. besøg.
• Er ved at udfærdige filmklip til sundhedstjenestens hjemmeside, så øvelser til 8-10 mdr. børn visualiseres til forældrene.
• Der er lavet pjecer, som Sundhedsplejerskerne kan gøre brug af ved indskolingssamtalerne vedr. Generel hypermobilitet, Finmotoriske udfordringer eller Instabilitet i fodled..
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Skoleeleverne
Klassetrin
0.klasse

Sundhedsfaglig fokus
Motorisk screening

Individuel indskolingssamtale
og funktionsundersøgelser
med eleverne og forældrene

1. klasse

Individuel sundhedssamtale og
undersøgelse med forældre og
elever

2. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet
med Aktive vurderinger i klassen

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
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. Høre og Synsprøve ved behov
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
videns-og 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. Hvordan de undgår at smitte
andre og selv blive smittet.

3. klasse

4. klasse

Individuel sundhedssamtale og
undersøgelse med eleven

Sundhedspædagogisk aktivitet
med Aktive vurderinger i klassen

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
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
videns-og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra.
Emnet er ”Venner/kammeratskab” kan varieres fra kammeratskab til pubertet og krop.
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.

5. klasse

Gruppesamtaler eller Aktive
vurderinger med eleverne

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 vidensog 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 deres 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

Individuel sundhedssamtale og
undersøgelse med eleven

7. klasse

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

8. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet
-Sundhedseksperimentarium

9. klasse

Individuel udskolingssamtale
og undersøgelse med eleverne

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
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.
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.
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

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

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

Børnehaveklasse motorisk screening på almenområdet
Formålet med screeningen er at opspore eventuelle motoriske problemområder for alle børn i denne alder.

Tabellen viser hvor mange der kan udfører øvelsen, i procent
Motorisk øvelse

Hvad observeres/vurderes?

Opgave

2018
%

2019
%

Almindelig gang

Her ses fodafvikling ved
gang.

Kan du gå hen til døren
og gå tilbage igen?

98,3

98,6

Hinke

Her vurderes styrken og
dynamisk balance.

Kan du hinke hen til
stregen på et ben uden
at holde en pause?
Kan du også gøre det andet ben?

94,6

94,5

Gå på linje på tæerne Her vurderes balance og
proprioception.

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

95,7

97,2

Gå på 4 skamler

Her vurderes arbejde i
højde.

Stil dig op på den første skammel og gå
fra skammel til skammel.

97,9

97,2

Hoppe fremad med
samlede ben

Her vurderes udholdenhed Kan du hoppe mange hop med begge
og sekvens.
ben og uden pause hen til stregen?

96,7

94,9

Hoppe over snor

Her vurderes fjedring,

96,5

95,9

Hop over snoren med samlede fødder.

styrke og proaktiv balance.

Du må ikke tage tilløb.

Hoppe over snor

Her vurderes nedslag og
stabilitet.

Kan du nu lande på den anden side uden
at hænderne rører gulvet og blive stående stille på den anden side?

96,7

95,0

Gribe ærtepose

Her vurderes øje- hånd
koordination.

Prøv om du kan gribe ærteposen uden
at den rammer din krop. Du skal gribe
med begge hænder. Vi prøver indtil jeg
siger stop.

92,4

89,4

Sprællemand

Her vurderes flow og koordinering.

Lav 5 sprællemandshop, som dem jeg
viser dig her. Husk at dine arme og ben
skal følges ad på vej op og på vej ned.

68,1

59,3

Løb og vend

Her vurderes balance,
I skal løbe udenom forhindringerne og
barnets latenstid ved mo- når jeg tæller til 3 skal I så hurtig som
torisk aktivitet, motorisk muligt vende og løbe den anden vej.
planlægning og overblik.

95,1

95,9

Rotation

Her vurderes tolerance af
vestibulære stimuli.

96,1

95,9

Kan du stå i midten af
ringen og dreje rundt
om dig selv 5 gang uden at
at komme uden at holde pauser under-vejs.
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?

604 børn har deltaget og fået udført motorisk screening. Generelt ses en forbedring i antal børn der kunne de forskellige øvelser.
Sundhedsplejersken har på hver skole udført den motoriske screening med pædagogen eller klasselæreren og har efterfølgende samlet op med klasselæreren om det samlede billede.
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.
Finmotorik
Børnenes finmotorik bliver vurderet af sundhedsplejersken under indskolingssamtalen.
2019
fingergreb

kan
90 %

Langsiddende stilling
Stå på et ben i 10 sekunder

96,9 %
96 %

Tændstikmønster – imitation
Tændstikmønster – pincet

99,2 %
99,2 %

For et par 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, hvilket har resulteret i ændret opmærksomhed fra forældrenes
side.
Motorikkonsulenten og sundhedsplejerskerne udarbejdede en pjece til forældrene om finmotorik – Styrk din barns
fingermotorik:
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
http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/skoleelever/motorik-skoleboern
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Børnehaveklasse/indskolingsundersøgelse
Til sundhedssamtalen er der blevet udfyldt et elektronisk spørgeskema i samarbejde med forældre og elev og sundhedsplejersken til indskolingsundersøgelsen. Denne undersøgelse viser bl.a.:

94,4 % Føler sig generelt vellidt af andre børn

90,9 % har ingen bemærkninger til sprog. Der er ingen bemærkninger når barnet på 6 år kan have enkelte
udtale fejl af sammensatte lyde, barnets sprog er alderssvarende dvs. barnet kan udtrykke sig nuanceret og
barnet stiller spørgsmål.

79,7 % har ingen allergi eller eksem.

97,5 % bevæger sig 1 time eller mere end 1 time dagligt.
3. og 6. klasse spørgeskema til individuel elevsamtale
Der tilbydes individuel sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken i 3. og 6. kl. Samtalen tilrettelægges, så den danner grundlag for en systematisk vurdering af elevens sundhedstilstand, ud fra denne vurdering tilbydes sundhedsvejledning med udgangspunkt i elevens behov.
Der er i den forbindelse udfyldt et spørgeskema i samarbejde med eleven og sundhedsplejersken til den individuelle
elevsamtale. Denne undersøgelse viser bl.a.:





76,3
98,2
95,6
98,2

%
%
%
%

har gode venner
føler sig glade
er fysiske aktive
kan lide at gå i skole

7. klasse - Ugesex
Sundhedsplejerskerne underviste alle 7. klasserne i kroppen og seksualitet. 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.
Ligeledes undervises 7. klasserne generelt om rettigheder og grænser ifht. kroppen og sex: personlige, kropslige,
psykiske og seksuelle grænser. Endvidere sætter vi fokus på lovgivning om kommunikation på de sociale medier og
ONLINE rettigheder og billeddeling. Eleverne introduceres også om kønssygdomme og prævention.
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.

8. klasse sundhedseksperimentariet
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 54 % (52 % i 2018) er mindst i dårligt humør en gang om ugen
0 % (7 % i 2018) har ingen eller sjældent tillid til sig selv
11 % (11 % i 2018) synes ikke om deres liv for tiden
37 % (29 % i 2018) føler sig ensomme
3 % (15 % i 2018) føler ikke at de ser godt ud, 41 % (38 % i 2018) føler de ser ud som gennemsnittet og 43 % (47
% i 2018) synes de ser godt ud
68 % (57 % i 2018) har aldrig været fulde og kun 6 % (20 % i 2018) har været fulde mere end 4 gange
48 % (53 % i 2018) ved nok om prævention
36 % (38 % i 2018) har hovedpine mindre en gang om måned
19 % (15 % i 2018) bryder sig ikke om skolen
Derudover har den enkelte skole fået mailet resultatet fra den sundhedsplejerske som er tilknyttet skolen, så den enkelte lærer kan følge resultatet op.
9 kl. udskolingsundersøgelse
Der er blevet udfyldt et elektronisk spørgeskema i samarbejde med eleven og sundhedsplejersken til udskolingsundersøgelsen. Denne undersøgelse viser bl.a.:

20,1 % har prøvet alkohol og 3,3 har prøvet tobak – hvorimod 84 % ikke har prøvet tobak, alkohol og andre
rusmidler

Vedr. bekymring i trivsel i hjemmet trivsel i skolen ( om man kan lide at komme i skole), er der ingen bemærkninger for 90 % af eleverne.

Hudproblemer, maveproblemer hovedpine er der 79 % der ingen bemærkninger, hvorimod 7,8 % lider af hovedpine dagligt. 3,3 % lider af hudproblemer og 3,1 lider af maveproblemer.

Henvisning til praktiserende læge eller speciallæge
Der blev henvist 265 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.



57 familier har fravalgt sundhedssamtale/undersøgelse hos sundhedsplejersken
Mere end 99 % af alle skoleelever har ønsket konsultation hos en sundhedsplejerske
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Der er få elever der 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

Behovskonsultationer hos skolebørn i skoleåret
Der er 134 elever som har henvendt sig til sundhedsplejerskerne med akutte eller stationære problemstillinger, for at
få råd og vejledning. Af dem var der 53 % som fik flere konsultationer.
De har henvendt sig med mange forskellige sundheds- og trivselsproblemer, hvilket stemmer overens med nedenstående landsundersøgelse.
Problematikker

2019
%

Barnets generelle udvikling
Opmærksomhed, koncentration, adfærd/emotionelle problemer, indlæringsvanskeligheder, ordblindhed,
dårlig begavelse, selvværd/identitet, kammerater, træthed, søvn, uro, hygiejne.

8,9

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.
psykiske symptomer

6,7

Sociale relationer
Sociale kompetencer og netværk, ensom, hjælpeløs, trist, fraværende forældre, skilsmisse, venner,
mobning, alkohol/misbrug i familien, sorg.
Synsprøve
Opfølgning på synsprøve og henvisning.
Vækst
Opfølgning på kost/spisemønstre, over/undervægt, motion, højde, tidlig/sen pubertet, på falden vækst.

14,9
16,4
21,6

8,2

21,6

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
barnet i klassen for at udføre høretesten. Forældrene orienteres om udfaldet af høretesten over Aula. Det er
op til forældrene at informere læreren.

Årgange hvor eleverne er målt og vejet
Overvægtige elever der ligger på 90 percentilen i procent
År

2018

2019

0.klasse

10,45

11,02

1.klasse

7,94

10,42

3.klasse

13,59

11,22

6.klasse

12,42

12,35

9.klasse

10,75

11,05

Overvægtige elever der ligger på 97 percentilen i procent
År

2018

2019

0.klasse

1,07

1,00

1.klasse

2,06

2,20

3.klasse

3,8

3,8

6.klasse

0

0,35

9.klasse

3,02

2,95

Overvægtige og undervægtige elever på landsplan fra årgang 2012 (indskolingen og 1999 (udskolingen):
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB01.aspx

Undervægtige
landsplan

Undervægtige
Egedal

Overvægtige
landsplan

Overvægtige
Egedal

Svært
overvægtige
landsplan

Svært
overvægtige
Egedal

Indskolingen
(0.klasse)

2,3 %

3,3 %

10,2 %

10,4 %

2,9 %

1,2 %

Udskolingen
(9.klasse)

2%

1,7 %

13,8 %

14,5 %

3,6 %

1,9 %

Tilbud til de overvægtige skoleelever
Hvis sundhedsplejersken vurderer ved sundhedssamtalen, at der er behov for at informere forældre om tendens til
overvægt hos barnet, tilbydes forskellige muligheder til familien.
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.
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-2/forsvarlig-behandling-kan-ske-lokalt#
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.
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Se pjece http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/media/1547065/holb_k-modellen__behandling_af_overv_gtige_b_rn_og_ungepjece.pdf .
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

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.

Ud fra kurverne ses at der ofte i starten er stor succes. Familien er meget motiverede. Da kroppen arbejder imod at
tabe i vægt og gerne vil op i vægt igen, så er det vigtigt at fastholde de ændringer der aftales for familien. Over tid
kan BMI svinge op og ned, det er helt normalt.
Artikel med Jens Christian forskningsresultater
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5848542/Overv%C3%A6gtige-b%C3%B8rns-livskvalitetforbedres
http://www.readcube.com/articles/10.1007/s11136-017-1504x?author_access_token=hrWu88MGwQqBWlTn0aYQU_e4RwlQNchNByi7wbcMAY4MLHFu6mhgyI7zw93bZ80PmLll5V3zHXJAJfACgW2DgYAZJ2WAYrftskzdPu6zzcn_ltZ6TqK46On_8Dq3QYsQRPnY6zcOP6WSarTVseAcg%
3D%3D
Sjov motion for overvægtige børn og unge
Ølstykke gymnastik forening har startet et hold der hedder sjov motion for overvægtige børn og unge: Gennem leg
og bevægelse vil vi opnå større selvtillid, forøget muskelstyrke og få glæde og overskud til at klare hverdagens små
og store udfordringer. Både ude og inde skal der knokles, ydes og nydes og svedes på et niveau, hvor alle kan være
med til en blanding af opvarmning, boldspil, redskabsbanespring, bevægelseslege, akrobatik, rope-skipping, aerobic
ved brug af forskellige former for små redskaber, såsom power hoops og hoppesko.
hovedformålet ,med træningen er at føle glæde over at få rørt kroppens muskler og få motion gjort til en naturlig del
af tilværelsen.
http://oegf.dk/index.php/new-hold/new-born-unge

Julemærkehjemmet
Vi har haft 8 børn som har været på ophold på et Julemærkehjem igennem dette år.
I over 100 år har Julemærkehjemmet hjulpet udsatte børn. I starten var udfordringen tuberkulose. I dag handler det
om at hjælpe børn mod mobning, ensomhed og overvægt. De 5 Julemærkehjem hjælper hvert år omkring 1.000 børn
i alderen 7-14 år videre i livet – Egedal Kommune er tilknyttet julemærkehjemmet Kildemose. På Julemærkehjemmene får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation. Samtidig lærer de om sund kost og motion, så de taber
sig. De får selvtillid, så de igen kan smile til livet.
https://www.julemaerket.dk/?gclid=EAIaIQobChMI1bLByb-z4AIVw00YCh232QcwEAAYASAAEgLf7_D_BwE
Undervægtige skoleelever i skoleåret 2018/2019 udfra sundhedsstyrelsens anbefalinger
0 klasse
2,4 %
1 klasse
3 klasse

3,7 %
2,4 %

6 klasse
9 klasse

2,2 %
1,2 %

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
Specialklasserne
Alle elever i specialklasserne har fået individuel sundhedssamtale, samt aldersrelevant undervisning i grupper.
Modtagerklassen
Der er 5 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 )
Sundhedsprofilen om børn indskolingsundersøgt på landsdelen
• Hvert syttende indskolingsbarn vurderer, at de generelt trives dårligt (5,9 %) og lidt mere end hver tiende vurderer,
at de trives dårligt i skolen (11,6 %). I Egedal Kommune er der 12,4 %, der generelt trives dårligt, og 20,1 %, der
trives dårligt i skolen.
• Forældrene vurderer, at 3,4 % af indskolingsbørnene har tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende, og at 11,5
% af børnene bliver mobbet eller drillet. I Egedal Kommune er der 3,5 % af børnene, der har tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende og 16,5 %, der bliver mobbet eller drillet.
• Sundhedsplejerskerne vurderer, at 10,9 % af indskolingsbørnene har motoriske vanskeligheder. Da Egedal Kommune anvender NOVAX-journalsystemet, hvor oplysninger om motorik ikke er indarbejdet i Databasen Børns Sundhedjournalen for skoleåret 2017/18, vises denne variabel ikke for kommunen.
• For 5,2 % af børnene er der noteret en bemærkning til forældre-barn relationen. Da Egedal Kommune anvender
NOVAX-journalsystemet, hvor oplysninger om forældre-barn relationen ikke er indarbejdet i Databasen Børns Sundhed-journalen for skoleåret 2017/18, vises denne variabel ikke for kommunen.
• 8,1 % af indskolingsbørnene er undervægtige, 12,5 % er overvægtige eller svært overvægtige og 2,7 % er svært
overvægtige. I Egedal Kommune er der 11,5 %, der er undervægtige, 11,9 %, der er overvægtige/svært overvægtige, og 1,9 %, der er svært overvægtige.
• Lidt mindre end hvert tolvte indskolingsbarn udsættes for tobaksrøg i hjemmet (8,2 %). Denne andel er 4,3 % i
Egedal Kommune.
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file:///C:/Users/jjk2al/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/IMHH4YMV/s_s
kende_sundhed_201218__2_.pdf

Hygiejneugen 2019
Egedal Kommune støtter op om 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 hverdagen.
Hygiejne – en sund strategi
Hensigten med sloganet/temaet for 2019 var at understrege, at rammer, regler, planer, politik og strategi for hygiejne er vigtigt. At bedre hygiejne ikke sker ved et tilfælde, men kræver samspil af viden, læring, træning, indkøb, ledelse, måling og meget mere. På arbejdspladser, hospitaler, plejehjem, dagsinstitutioner og meget mere kommer
man længere ved få struktur og tanker bag arbejdet omkring bedre hygiejne end ved at bruge “det løser sig nok”…
Men i praksis gælder dén pointe naturligvis både hænder, tænder, tøj, køkken, rengøring osv. - en god plan / en god
strategi hjælper. Og derfor man kan fagligt set fint lægge fokus på fx arbejdsdragter, håndvask i 2. klasse eller urinvejsinfektioner; alle felter har jo gavn af en struktureret tilgang.

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, armbånd og magneter, udleveret efter undervisningen.
Derudover fik de udleveret pjecen: ”Sundhed er i dine hænder”, som de kunne læse med deres forældre.
Der ud over uddelte sundhedsplejerskerne flyers, bordryttere og klistermærker til personalerummene på skolerne og i institutionerne.

Hygiejne materialet omhandlede meget i år om tandbørstning m.m. og derfor var det tandplejen der fik stor udbytte
af materialet m.m.
Hygiejnetilsyn på skolerne
Sundhedsplejerskerne tilbyder hygiejnetilsyn på skolerne ud fra anbefalingerne fra sundhedsloven og forebyggelsespakkerne. 8 af kommunes skoler har taget imod hygiejnetilsyn.
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
2018

Den laveste
værdi
der blev
målt i
2019

Den højeste
værdi der
blev målt
i
2018

Den højeste værdi
der blev
målt i
2019

Den gennemsnitlige værdi der
blev målt
2018 i

Den gennemsnitlige værdi
der blev målt i
2019

ATP måling af overflade på
bordplade som eleverne sidder/spiser ved

205

237

16500

3608

2397

1459,2

ATP måling af kosteskaft
som eleverne/dukse bruger

276

195

3466

3495

1361

1058,4

ATP måling af tastatur til
SMART board som alle elever og lærere anvender

27

299

2248

1383

650,7

934,5

ATP måling af køleskabslåge/håndtag

257

246

7787

1281

27836

683

ATP måling af håndtag til
køleskab i lokalet
(hjemmekundskabslokalet)
ATP måling af køkkenskabets håndtag

166

186

4691

1898

1938

715

205

594

7739

3616

1614

1653,8

ATP måling af håndvask som
eleverne anvender

405

130

11457

1263

3863

446,2

ATP måling af betjeningspanel på komfuret
ATP måling af overfladen på
køkkenbordpladen som eleverne anvender
ATP måling ved håndvask/køkkenvask som børnene/personale anvender

771

149

10433

3264

2428

1161,4

255

20

7647

735

2603

275,4

377

234

3455

1346

1448,8

607,8

ATP måling af kantinedisken/bordpladen - hvor
eleverne modtager maden

130

175

1465

3538

795,6

1103,8

ATP måling af håndtag til
køleskab i skolekantine

1038

170

159193

1061

27948,5

492,2

234

835

3621

3115

1588,8

1367,5

277

138

2723

795

1089

380,2

ATP måling af tastatur som
eleverne anvender
ATP måling af iPads touch
skærm som eleverne anvender

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.
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Røgfri skoletid
Rygning og tobak er usundt og en trussel mod et godt helbred. Vi har et ansvar for at hjælpe vores børn og unge godt
på vej – det gælder også indenfor sundhed.
Et enigt Skoleudvalg har godkendt, at der indføres Røgfri Skoletid på folkeskolerne i Egedal Kommune fra august
2019. Dette betyder at hverken elever eller ansatte må ryge i skoletiden eller udenfor matriklen.
Sif og SDU har skrevet på deres hjemmeside: En ny kortlægning fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at knap
40 procent af landets kommuner har indført røgfri skoletid på alle kommunens grundskoler og røgfri arbejdstid på alle
kommunale arbejdspladser.
Røgfri skoletid og røgfri arbejdstid betyder, at der hverken må ryges, snuses eller dampes i al den tid, hvor der henholdsvis undervises og arbejdes. Forbuddet gælder både indendørs, udendørs og uden for skolernes og arbejdspladsernes matrikler.
Ifølge kortlægningen er der en del kommuner, der har indført røgfri skoletid og røgfri arbejdstid i et vist omfang: I 24
procent af kommunerne er der røgfri skoletid på nogle grundskoler, og i 27 procent af kommunerne er der røgfri arbejdstid på nogle kommunale arbejdspladser. https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/03_2020

Tidlig indsats Egemodellen – Tæt på tværs
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 et seminar og et kompetenceforløb for alle faste medlemmer i de inddragende netværk distriktvis.
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 9 mdr.
besøget

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

Inddragende netværksmøder på skolerne og dagtilbud
Sundhedsplejerskerne sidder som fast medlem med rådgiver og psykolog ved tidlig forebyggelse.
På dagtilbuds området afholdes inddragende netværksmøde 1 gang pr. måned pr. område og sundhedstjenesten afsætter de samme timer og tid til inddragende netværksmøder som der blev brugt på børneteams.

Sygeplejerske Studerende
Sundhedstjenesten modtager sygeplejestuderende i uddannelsens 6. modul i en uges observationspraktik.
sygeplejerske studerende
Uge

Antal sygeplejerske studerende

9
17

4
6

37
47

4
5

Sundhedsplejerskestuderende
Sundhedstjenesten havde i Januar – Marts en Sundhedsplejerskestuderende i sit 2. praktikforløb, samt en sundhedsplejerskestuderende i et praktikforløb i april til 30. juni 2019. 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 2020, 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.
Der er sidst på året igen ansat en ny sundhedsplejerske studerende der skal starte april 2020

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.
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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 8 utilsigtet hændelse i 2019 fra Sundhedstjenesten, hvor størst delen er vedr. beskeder til CSO,
vedr. ældre borgere – disse har vi videresendt til CSO og indrapporteret som en utilsigtet hændelse.
Der er sket et massivt faldt i forhold til 2016 i utilsigtede hændelser, efter vi fik ændret navnet på vores lokationsnummer til: Sundhedsplejen, gravide, børn og skolebørn.

Databasen Børns Sundhed
SIF og SDU har udgivet forskellige rapporter i år https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/boern bl.a:






Sundhedsprofil for børn og unge – Denne rapport Denne rapport omhandler sundheden blandt børn og
unge i Region Hovedstaden og bygger på data for tre aldersgrupper i 2016/2017. Sundhedsproblemer hos
børn og unge har store omkostninger for barn og familie og kan trække spor ind i voksenlivet. Det er derfor
en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre sundheden og en sund udvikling hos børn og unge. For at kunne
tilrettelægge tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser er det afgørende at have gode data om
børn og unges sundhed som hjælp til at dimensionere og prioritere de forebyggende og sundhedsfremmende
indsatser.
Sundhedsplejerskers bemærkninger til motorisk udvikling i det første leveår - Den motoriske udvikling er en af de vigtigste udviklingsmæssige områder i spæd- og småbørnsalderen, og tegn på forsinket motorisk udvikling kan hænge sammen med andre udviklingsproblemer, sygdom eller utilstrækkelig stimulation i
forhold til barnets behov. Det er derfor vigtigt med forebyggelse og tidlig opsporing af forsinket motorisk udvikling, sådan at indsatser, der kan støtte barnets udvikling, sættes i gang hurtigst muligt. Derudover er det
vigtigt at få mere viden om, hvorvidt andre forhold i barnets første leveår eventuelt kan have betydning for
barnets motoriske udvikling. Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets
familie, og sundhedsplejen har derfor en enestående mulighed for at bidrage til en tidlig og forebyggende indsats. Sundhedsplejersken er uddannet i, hvordan børn bør udvikle sig motorisk, og de ser rigtig mange børn
og familier og har derfor erfaring med at identificere børn, der ikke udvikler sig alderssvarende. Sundhedsplejerskernes bemærkninger er et udtryk for, at der er tegn på forsinket motorisk udvikling, og en bemærkning
betyder, at sundhedsplejersken ved sin kontakt med familien har registreret noget, som vækker bekymring
eller kræver ekstra indsats eller opfølgning. En bemærkning dækker sædvanligvis over, at den motoriske udvikling ikke opfylder den forventelige udvikling i forhold til barnets alder. Derudover kan sundhedsplejersken
give nybagte forældre vejledning i, hvordan forældrene understøtter en god motorisk udvikling.
Søskende og sundhed - Søskenderelationer er de relationer, som varer længst i de flestes liv, og de er i
modsætning til venner og partnere ikke et tilvalg, men et livsvilkår. Den foreliggende forskning på området
er hovedsagelig psykologisk eller sociologisk, og der findes ikke megen viden om, hvilken betydning det har
for børn og unges sundhed at have søskende. Derfor har sundhedsplejerskerne i Databasen Børns Sundhed
valgt, at denne temarapport skal handle om søskenderelationer og sammenhænge med børn og unges sundhed og trivsel.
Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 7.225 børn, der er indskolingsundersøgt, og 5.321 unge, der er udskolingsundersøgt, i skoleåret 2017/18. Data er fra 16 kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gentofte, Glostrup, Gribskov, Herlev, Hvidovre, HøjeTaastrup, Roskilde, Rødovre, Tårnby og Vejle.
Rapporten er historisk for Databasen Børns Sundhed, da det er første gang, at skolerapporten indeholder oplysninger fra kommuner, der anvender NOVAX-journalen.



Sundhedsplejersker ser tegn på mentale forstyrrelser hos spædbørn - Blandt de små børn, som sundhedsplejerskerne bekymrer sig om, er der flere, der senere i barndommen bliver diagnosticeret med ADHD,
autisme eller andre psykiske forstyrrelser
Meget tyder på, at sundhedsplejerskerne allerede i barnets første leveår, når de besøger nybagte familier,
spotter børn, der senere i barndommen får en psykisk diagnose, såsom ADHD, autisme, Aspergers syndrom
og mental retardering.
En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at flere af de børn, der blev diagnosticeret med en
udviklings- eller psykisk forstyrrelse, inden de fyldte otte år, allerede fik en bemærkning i deres journal af
sundhedsplejersken, da de var mellem otte og ti måneder gamle.
En bemærkning er et udtryk for, at sundhedsplejen registrerer noget i barnets udvikling eller trivsel, der vækker deres bekymring, og som de vurderer kræver en ekstra indsats eller opfølgning. Det kan være, at barnet
ikke spiser, ikke søger øjenkontakt, eller ikke pludrer, som det skal.

Databasen Børns Sundhed har udvalgt en række indikatorer til måling af børnenes sundhed og udvikling samt til måling af kvaliteten af ydelser, indsatser og resultater inden for sundhedsplejen. Disse kvalitetsindikatorer anvendes i
sundhedsprofilen til at beskrive udvalgte områder af børnenes sundhed og udvikling i hele populationen og i den enkelte kommune

Udarbejdet af:
Nina Rasch
Ledende sundhedsplejerske
Egedal Kommune

38

