Konsulentbesøg og hygiejnetilsyn
i dagtilbud.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens konsulentfunktion tilbyder konsulentbesøg og hygiejnetilsyn i dagtilbud og tager udgangspunkt
i Sundhedsloven § 124 og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge §§ 17-18.
Konsulentfunktionen kan indebære:
- Rådgivning om smitsomme sygdomme og
forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om
hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på
institutionen.
- Sundhedspædagogisk vejledning.
- Individuel konkret rådgivning vedrørende børn, som
personalet finder har særlige behov, efter aftale med
forældrene.
Rådgivning/vejledning om sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende foranstaltninger kunne f.eks.
være:
- Gensidig udveksling af nye tiltag, samt:
- Hygiejne: håndhygiejne, toiletforhold, pusleplads, puderum, indeklima.
- Ernæring: anbefalinger, sammensætning, hyppighed.
- Smitsomme sygdomme: forebyggelse, brydning af smitte veje.
- Fysisk aktivitet/motorik.
- Allergi: eksem, høfeber, fødevareallergi.
- Kriser/sorg: skilsmisse, sygdom, dødsfald.
- Søvn.
- Sol.
Vi er meget åbne overfor hvilke emner I ønsker at drøfte
og I er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken ved
eventuelle spørgsmål.

Sundhedstjenesten tilbyder:
- Konsulentbesøg, 1 time om året til daginstitutioner,
SFOér og klubber.
- Konsulentbesøg, 2 timer om året fordelt på 2 besøg til
dagplejen. Det ene kan evt. være et hygiejnetilsyn.
- Hygiejnetilsyn, 1 time om året til daginstitutioner.
I er velkomne til at kontakte os ved ønske om et besøg.
Sundhedsplejersken vil senest 14 dage før aftalen kontakte
jer pr. mail, så I sammen kan sætte dagsordnen for mødet.
Litteratur- og internet henvisninger:


”Undgå smitte” – Komiteen for sundhedsoplysning.



”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og
unge” – Sundhedsstyrelsen.



”Smitsomme sygdomme hos børn” – Sundhedsstyrelsen.



”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø
og sikkerhed” – Sundhedsstyrelsen.



”Sundhed er i dine hænder!” – Sundhedstjenesten.



www.altomkost.dk – Fødevarestyrelsen.



www.enletterebarndom.dk – Sundhedsstyrelsen.



www.sst.dk – Sundhedsstyrelsen.



www.bornsvilkar.dk – Humanitær organisation for børn.



www.sundhedsoplysning.dk – Komiteén for Sundhedsoplysning.



www.astma-allergi.dk – Astma og Allergi Forbundet.

Yderligere kontakt/rådgivning.
- Sundhedsplejersken kan træffes telefonisk og på
e-mail – se visitkort.
- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. 7259 6720.
- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på
nina.rasch@egekom.dk
- Se også www.sundhedstjenesten-egedal.dk
- På hjemmesiden findes en oversigt over ugeskema for
sundhedsplejesker/skoledistrikter samt sundhedsplejersker/institutioner.

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

