Den 31.5.2022

Hørringsvar fra Sundhedsplejen, Sundhed & Kultur
Jf. referatet fra møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 17.05.2022 indstilles at ”Sundhedsbesøg
for 4-årige” falder bort
Sundhedsplejen skal på det kraftigste anbefale at sundhedsbesøg bevares, da det er et centralt
element i kerneopgaven om at fremme børn og unges sundhed
Sundhedsbesøg for 4-årige er udviklet og opstartet under organisering i sundhedsplejen pr. 1.4.2020
med egentlig opstart pr. 1.8.2020. Tilbuddet blev etableret dels for at leve op til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om sammenhængende sundhedsplejeforløb fra fødsel til ungdom og dels et politisk ønske
om at øge den generelle sundhed for alle børn samt et ønske om at tilføre dagtilbud sundhedsfaglig
specialistviden. Udviklingen skete i et tæt samarbejde med dagtilbud og er samstemt med øvrig
kommunal praksis f.eks. sprogvurdering ved 3 år samt frafald ved helbredsundersøgelserne ved
praktiserende læge.
Pr. 1.6.2021 blev opgaven Sundhedsbesøg for 4-årige kort tid efter opstart organisatorisk flyttet til
Dagtilbud sammen med de fire sundhedsplejersker i det rådgivende forebyggende tværfaglige felt. Dvs.
seks sundhedsplejersker med al økonomi inkl. to biler. Det har medført, at opgaven ikke har fået det
sundhedsfaglige ledelsesmæssige fokus og fordybelse, som en sådan nyetableret indsats kræver.
Forventeligt skulle der gennemføres en evaluering 2 år efter opstart dvs. sommer 2022. Derfor kan en
bemærkning som ”indsatsen ikke står mål med intentionerne” undre. Det fremgår ikke hvilke mål og
pejlemærker, denne vurdering tager afsæt i.
Trivselsevalueringens dimensioner i dagtilbud omkring sundhed samt det generelle fokus på sundhed i
den pædagogiske læreplan svarer ikke til sundhedsplejerskens indsats og specialistviden, der tager
afsæt i en specialuddannelse og praksis som autoriseret børnesygeplejerske. Dagtilbud har et
pædagogisk afsæt i det sundhedsfremmende arbejde. Dette afsæt nuanceres og kvalificeres i
samarbejdet med sundhedsplejen lokalt i de konkrete dagtilbud. Falder tilbuddet om sundhedsbesøg
for 4-årige bort, vil det systematiske i den sundhedsfaglige bistand ligeledes bortfalde i dagtilbud.
Sundhedsplejersker arbejder med tidlig opsporing af bl.a. tegn på sygdom og fejludvikling samt
forebyggelse af sygdom og generel sundhedsfremme. Forskning1 viser, at styrken i en generel
systematisk indsats til alle er, at der opspores flere børn med sundhedsmæssige udfordringer end hvis
sundhedspleje udelukkende tilbydes til børn i udsatte positioner. Sundhedsbesøg for 4-årige kan ikke
sidestilles med helbredsundersøgelserne hos praktiserende læge. Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning
bør sundhedsplejens indsatser og helbredsundersøgelserne hos praktiserende læger supplere
hinanden – også i småbarnsalderen.
Sundhedsplejen anerkender at der er et stort administrativt arbejde for dagtilbud i tilrettelæggelsen af
sundhedsbesøg til 4-årige. Der er i nuværende organisering flere parallelle processer, som kan
forenkles og kvalificeres sammen med selve indsatsen gerne med afsæt i de nuværende erfaringer og
den forventede evalueringsrapport efter 2 års gennemførelse i sommeren 2022.
I tilsagnsskrivelsen fra Aalborg Kommune, underskrevet af Thomas Kastrup Larsen for deltagelse i det
5-årige projekt Børneliv i sund balance, indgår Sundhedsbesøg til 4-årige i projektbeskrivelsen.
Projektet involverer 4 lokalområder i Aalborg samt to andre kommuner, som Aalborg Kommune dermed
er gensidig forpligtet overfor.
Med venlig hilsen

Susanne Henriksen, Chef for Sundhedsplejen.
På vegne af Mariann Grønlund FTR, Trine Troldborg Afd.leder, Dorthe Taudal Afd.leder og Helga
Bohm Faglig konsulent.
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