
 

Sundhedsplejens kommentarer til 

 ”Visionen for arbejdet med kommunens organisering og tilbud”  

i forbindelse med ekstraordinært MED den 13. maj 2020. 

Vi har i Sundhedsplejen haft flere drøftelser i forbindelse med at Helle Stiesen og  

Henning Daugaard har indkaldt os til et ekstraordinært møde i vores lokale MED, hvor  

de har orienteret os om ” og samtidig har ønsket at få vores betragtninger og overvejelser i 

forhold til denne. 

Vi har i MED udvalget nøje gennemlæst det udsendte materiale og forholdt os til de udsendte 

spørgsmål til overvejelse.  

Heraf er følgende fremkommet: 

 Sundhedsplejens MED udvalg er undrende overfor at der bliver foreslået en flytning af 

vores område fra det almene område til det specialiserede område, uden at være blevet 

involveret i det forud. 

Vi anerkender, at det har været et meget stort analysearbejde, som danner baggrund for 

anbefalingerne, men det undrer os, at vi ikke har været inddraget i den del, der vedrører 

det tidlig forebyggende arbejde.  

BDO har på intet tidspunkt henvendt sig til sundhedsplejens ledelse eller 

sundhedsplejens medarbejdere for at søge indblik i området. Vi er undrende overfor at 

der foreslås et så tæt samarbejde omkring tilbudsvifte og styrkelse af det tidlige 

forbyggende arbejde uden at være blevet kontaktet. 

Vi forventer, at vi bliver inddraget i den fortsatte proces. 

 

 Sundhedsplejens MED udvalg ser med stor bekymring på, at der i forbindelse med 

analysearbejdet foreslås en sammenlægning af forskellige områder under 

Familieafdelingens ledelse.  

- Vi er bekymret for en sådan sammenlægning, idet vi ved fra erfaring, at det tager lang 

tid og kræver omlægning af mange administrative funktioner, at finde ind i en ny 

struktur og kunne fungere effektivt. Sundhedsplejen blev i 2019 flyttet fra 

Familieafdelingens område til Dagtilbud med det formål at komme tættere på 

almenområdet, Det er først nu vi er ved at i mål med denne proces.  

At flytte Sundhedsplejen er ikke kun et spørgsmål om struktur. 

- Sundhedsplejen er for nuværende en veldrevet organisation, og det skaber 

usikkerhed og bekymring med udsigten til at skulle flyttes til Familieafdelingen, hvor 

der er lagt en 3 års genopretningsplan, som afdelingen kun lige er påbegyndt. 

At blive en del af en så gennemgribende genopretning virker meget skrøbeligt. Det vil 

ganske givet medføre stor usikkerhed for medarbejderne i Sundhedsplejen og påvirke 

arbejdsmiljøet.  

- Hvis en flytning skal give mening set i forhold til tilbudsviften og styrkelsen af det 

tidlige forebyggende arbejde, er det vigtigt at alle medarbejdere og ledere i de berørte 

afdelinger forud for flytningen er blevet inddraget, så en ny struktur bliver indarbejdet 

ud fra ”Best Practice” i alle afdelinger. 

Det kræver god tid og et stort fælles analysearbejde med tid til fælles uddannelse og 

fælles temadage. Kultur er ikke noget der kommer af sig selv, det tager tid at skabe 

en ny struktur og kultur.  

En sådan proces betyder øgede udgifter, og det er ikke noget der forventes at kunne 

klares inden for de nuværende rammer. 

- Uanset hvilken organisationsstruktur der måtte være, giver det rigtig god mening at få 

oparbejdet et styrkende og fælles indsats på tværs af afdelingerne,  



 Sundhedsplejens MED udvalg mener, det er væsentligt for afdelingen at den består som 

en selvstændig enhed med en selvstændig økonomi, da det er grundlæggende for at 

kunne varetage de i sundhedsloven beskrevne funktioner  

 

 Sundhedsplejen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende.  

Omkring. 85-90% af alle børn og familier befinder sig inden for normalområdet, hvor en 

meget tidlig forebyggende indsats har stor virkning for barnets og familiens trivsel og 

udvikling 

 

 Sundhedsplejens MED udvalg finder det tilsendte materiale interessant og inspirerende 

for en styrket tværfaglig indsats.  

Sundhedsplejen er af den opfattelse, det er altafgørende at den meget tidlige 

forebyggende indsats er koordineret, og at der er et fælles sprog på tværs af de 

forskellige områder, som arbejder forebyggende og sundhedsfremmende både på 

almenområdet og i det specialiserede område. Det er vigtigt at have kendskab til de 

forskellige kompetencer, som der er inden for områderne for bedst muligt at kunne 

understøtte børn og familier, således at de får det bedste tilbud, rettidigt og med høj 

kvalitet. 

 

Vores kommentarer til de tilsendte Spørgsmål til overvejelse: 

1. Hvordan kan Frederiksbergs nuværende tilbudsvifte bedre understøtte tidlig indsats? 

Tilbudsviften skal være kendt og indarbejdet i alle områder og der skal arbejdes på, at 

der er tværfaglighed i tilbuddene. 

2. Hvordan kan samarbejdet mellem myndighed – udfører og de forskellige interne aktører 

bedre understøtte tidlig indsats? 

Ved at myndighed og udfører i fællesskab udarbejder flowdiagrammer, så det er tydeligt 

for alle hvilke områder der skal involveres i forskellige problematikker. Sundhedsplejen 

har således udarbejdet et flowdiagram for børn med høj score på ADBB. Det kunne 

sagtens bredes ud til mange andre områder. 

3. Hvilke erfaringer fra din organisation er vigtige at tage med i en eventuelt anden 

tilrettelæggelse af tilbudsviften? 

Et fælles værktøj til sikring af gennemskuelighed med hensyn til hvilke aktører der er 

omkring en familie, samt fokus på at der udpeges en kontakt/koordinerings medarbejder 

til familien. 

Det er vigtigt med et ligeværdigt samarbejde inden for de forskellige fagområder og 

samarbejdsflader. 

4. Mangler du i den eksisterende tilbudsvifte et eller flere tilbud, som en fremtidig 

tilbudsvifte skal rumme? 

Der er brug for en meget mere systematisk inddragelse og et systematisk samarbejde i 

forhold til udsatte gravide og udsatte børnefamilier. Ligeledes er der brug for et meget 

mere systematisk samarbejde med skoleområdet og dagtilbud i forhold til at inkludere 

sundhedsplejerskerne i de tværfaglige møder. Der er brug for en ens struktur på alle 

skoler og alle dagtilbud. 

5. Har du kendskab til erfaringer fra andre kommuner, som det er relevant at tage med i 

Frederiksberg Kommunes overvejelser? 

Lyngby-Tårbæk Kommune har et værktøj til at arbejde med indsatser og 

gennemskuelighed 

Vejle kommune har et fremskudt tilbud til meget udsatte familier, hvor der ydes en 

intensiv indsats i familien af en sundhedsplejerske og en hjemmevejleder under §11,3. 

Gladsaxe har et tværfagligt tilbud til de mest udsatte familier i samarbejde med 

familieafdelingen. 



 

I Sundhedsplejen har vi følgende tilbud, udover det som lovgivningen foreskriver: 

 Tilbud til mødre med efterfødselsreaktioner 

 Tilbud til mødre der befinder sig i en position, hvor det at være blevet mor er mere 

udfordrende end for andre mødre -  Mor-Barn gruppe.  

 Tilbud til Børn og familier der er ramt af overvægt med et forløb, hvor der samarbejdes 

med en diætist fra sundhedscenteret 

 Kulturmødesundhedsplejersker, som er ekstra uddannet omkring flygtningefamilierne. 

 IBCLC uddannede sundhedsplejersker, der yder støtte og vejledning til mødre med 

særlige amme problemer. 

 Mange sundhedsplejersker er specialister i forhold til forskellige områder: handicap, 

hjertebørn, adoption, mødre med psykiske problemstillinger etc. 

 Der er et tværfagligt samarbejde med PPR i forhold til børn under 1 år. - Babyklinik. 

 Der har indtil dette år været et tilbud om forældreklasser, Dit Første Barn. 

 Tilbud om netværksskabende mødregruppe for førstegangsmødre og for engelsktalende 

mødre. Samt en åben fædregruppe, Fars Legestue.  

 Tilbud til fædre, hvor det at være blevet far er svært - Far på Forkant, i samarbejde med 

en psykolog fra Fællesrådgivningen. Tilbuddet ophører med udgangen af 2020. 

 Der er et samarbejde med Julemærkehjemmene med et efterforløb, når børnene 

kommer hjem efter et ophold. 

 Der er et samarbejde med institutioner og skoler omkring børns trivsel, udvikling og 

hygiejniske forhold. 

 Børnegrupper for børn ramt af skilsmisse på skolerne. På de fleste skoler i samarbejde 

med en AKT lærer. 

 Pædagogiske undervisning på skoleområdet. 

 Tilbud om besøg til førstegangsforældre med børn på 1 1/2 år. 

 Tilbud til 10% af familierne med børn der fylder 3 år i 2020. 

 

I sundhedsplejen har vi følgende kompetencer:  

 Sundhedsplejersker er alle uddannede sygeplejersker med en efterfølgende 

specialuddannelse til sundhedsplejerske på 1½ år.  

Alle sundhedsplejersker har før de blev sundhedsplejersker erfaring indenfor at arbejde 

med syge børn. De har stor erfaring i at med børn og familier i med sorg og krise.  

 Alle sundhedsplejerskerne på Frederiksberg 

- har en 1 årig efteruddannelse i Narrativ/Systemisk metode.  

- er certificeret i ADBB og  

- 5 sundhedsplejersker er certificeret i COS. 

 Ens stor del af sundhedsplejerskerne er udannet som børnegruppeledere og varetager 

forskellige gruppeforløb bl.a. skilsmissegruppeforløb på skolerne. På de fleste skoler i 

samarbejde med en AKT lærer. 

 Sundhedsplejerskerne er uddannet i forskellige pædagogiske metoder bl.a. Aktive 

Vurderinger, der er med til at understøtte den pædagogiske undervisning på 

skoleområdet og i de forskellige gruppetilbud i sundhedsplejen. 

 IBCLC uddannede sundhedsplejersker, der yder støtte og vejledning til mødre med 

amme problemer. 

 

 

 


