
Opsamling dialogmøde med sundhedsplejen 7. maj

Henning præsenterede sig selv.

Lone Didriksen: Teamleder i sundhedsplejen. Primært ansvar for  dagtilbuds og skoleområdet

Jette Honore: Teamleder for sundhedsplejen. Primært ansvar for småbørnsområdet.

Susanne Dahl: leder for det hele og sidder bl.a. i småbørns visitationsudvalget.

Henning præsenterede analysen. Processen er dybt integreret i handleplanen for familieafdelingen. 
Handleplanen havde det endemål, at vi i 2022 arbejder med tidligt forebyggende indsats. Hovedfokus var 
genopretningen. Logikken var at vi lige skulle have styr på sagsbehandlingen, og så skulle vi se på tidlig 
indsats. Politisk tilbagemelding var, at de gerne vil have at det skal gå hurtigere – både med genopretningen 
og tidlig indsats. Genopretningen kan ikke gå hurtigere, men vi er blevet bedt om at komme med en 
tidsplan for, hvordan vi hurtigere kan komme i gang med det her tidligt forebyggende. Derfor har vi fået 
BDO til at kigge på, hvordan vi arbejder med tidlig indsats nu: hvordan er vi organiseret og hvordan 
samarbejder vil. Det skal munde ud i en status til magistraten i juni: en vision og mål og nogle retninger vi 
kan vælge til eller fra.

Og der kommer sundhedsplejen og sundhedsplejens organisatoriske placering i spil. Det er vigtigt at sige, at 
der ikke er utilfredshed med sundhedsplejen. Det er båret om et ønske om at arbejde endnu mere tidligt og 
forebyggende.

BDO udfordrede os på, hvordan vi så tidlig indsats. Ikke en trappe, men en omvendt indsatstrappe der har 
fokus på det brede almenområde, mestring og hyppig opfølgning. BDO har hjulpet os med at få struktur på 
tingene ind i socialstyrelsens begrebsapparat [trekanten]. BDO anbefaler, at vi arbejder med 6 
rammesættende temaer, herunder bæredygtig økonomi, fordi vi måske bruger for mange penge på de 
indgribende tilbud.

BDO bruger temaerne til at komme med forslag til nye løsninger. Her er foreslået nogle nye tilbud. 
Grundgrebet er at vi kunne arbejde med et hus – måske ikke fysisk – hvor vi samler indsatser til børn og 
familier indtil udskolingen. Og et ungehus på den anden side. Det er beskrevet på side X til X. 
Sundhedsplejens erfaringer og ressourcer vil skulle i spil i forhold til de huse.

Der ligger ingen tanker i at splitte sundhedsplejen op! Selvfølgelig har man én sundhedspleje i kommunen. 
Man der kunne f.eks. ligge en mere konsekvent distriktsstruktur i forhold til skole og dagtilbud. BDO 
anbefaler, at vi skal have mere entydig distriktsstruktr.

BDO læser vores organisation som i planche XX. Sundhedsplejen går på tværs, ligesom familieafdelingen og 
fællesrådgivningen. De refererer hver især til forskellige. BDO udfordrer os på, om det er den mest sikre og 



bæredygtige måde at arbejde i, hvis I virkeligt vil arbejde tidligt forebyggende. BDO anbefaler os at arbejde 
mere entydigt med en forebyggelse og familieafdelingen. Det favner selvfølgelig ikke alt, men vi kan få 
organisationen til at understøtte, at der hvor skoler og dagtilbud især skal understøttes – det kommer 
samme sted frem. 

Det handler primært om nye og bedre tilbud. Men BDOs bud er også, at vi er nødt til at se mere kritisk på 
organisation, herunder også vores visitationsstruktur. Det er nogle gange ikke helt klart, hvem der 
disponerer ressourcen og hvem der betaler for den. BDO: kig på organisationen for at have et afsæt for at 
arbejde bedst muligt med tidlig indsats.

Proces: BDO har lavet et grundlag for dialogen. Ud af dialogen skal vi have samlet input til direktion og det 
politiske.

Susanne: Gode overvejelser, men det er ikke gjort med strukturændring. Der skal virkeligt arbejdes 
igennem. Nu har vi lige fået godt samarbejde med dagtilbud. I forhold til dialogen med BDO, vil 
sundhedsplejen også gerne i dialog – ligesom fællesrådgivningen og familieafdelingen har deltaget i 
workshop. Savner deltagelse i processen. Vi var inkluderet i tidlig indsats i sin tid, men så stoppede 
processen. Behov for at blive inkluderet i en fælles dialog med de andre områder.

Henning: de workshops der har været afholdt handler om tilbudsviften. Til juni måned når vi ikke så langt 
med selve afdækningen af den eksisterende tilbudsvifte. Realistisk når vi først processen i efteråret. Vi vil 
lige samle op, om der er brug for dialog med jer. Men fællesrådgivningen og familieafdelingen har ikke 
indeover drøftelser om organisering – det er kun Helle og Henning, der har givet input!

Helle: der bliver rigtigt meget arbejde efter det her, og det er der vigtig dialog og inddragelse med jer.

Henning: man kunne godt læse, at alle sundhedsplejens ressourcer bliver suget ind i de svære sager. Men 
det er ikke det, der er formålet. Det handler netop om det tidligt forebyggende, så det tunge specialiserede 
område får så lidt at lave som muligt og bruger ressourcerne på at understøtte sundhedsplejens udførende 
arbejde.

Henning: hvad er obs-punkter ift. MED?

Lone: Den gennemgang der har været med fokus på samarbejde, er der ikke nogen der kan være uenig i. 
Fra sundhedsplejerskerne side er der ofte uklarhed om, hvor familien er henne i forløbet. Vi vil gerne 
have flere §11 forløb, hvor sundhedsplejerskerne også er en del af de forløb. Vi ved det, hvor vi har 
babyklinikken, hvor det fungerer godt med en meget lille indsats. Men man kan være bekymret for, at det 
kommer til at være et meget stort arbejde i hele processen. Erfaringer fra Herning og Hvidovre m.fl., er at 
det kræver dobbelte ressourcer i sundhedspleje regi, indtil man har fået det forebyggende til at fungere. 
Vi bliver nødt til at snakke om det – og derfor er det vigtigt vi bliver indkluderet i processen.



Jette: Brug for at strukturen er så sikker, smidig og stabil, at når man har brug for den, så ved man hvor 
man skal gå hen. Lige nu er det for tilfældigt hvad effekten er, afhængig af hvor man går hen. I dag stor 
faglig frustration, fordi de føler de er gået videre med noget… og hvor er det så endt henne? En mere sikker 
struktur kunne være mere givtigt for borgerne i Frederiksberg. Et hus hvor man har et sted, hvor man 
tværfagligt kan løfte gråzone tilfælde – meget givtigt. Smidighed.

Lone: På skoleområdet er det meget forskelligt, hvordan det tværfaglige fungerer ude på skolerne. 
Sundhedsplejerskens tilgang til det tværfaglige er vidt forskelligt afhængig af, hvilken skole det er på. Det 
kan være svært for ny sundhedsplejerske at finde sine ben i samarbejdet.

Helle: Meget relevant. Vi har jo nogle forskellige børn, men vi går jo alle på tværs – og på den her måde kan 
vi få styrket hele rammesætningen omkring at vi skaber rygraden for det tværfaglige arbejde. Hvordan kan 
vi ved at være tættere ledelsesmæssigt lave en bedre ramme. Skoler og dagtilbud, oplever jeg, vil egentlig 
gerne have en ramme. Også så man ikke sidder med den følelse du beskriver, Lone.

Henning: tak for meget, meget præcise ord. Vigtige ord.

Susanne: Jeg kan læse af rapporten at der arbejdes med fælles sprog og fælles system. Erfaring fra Lyngby – 
der har de system, hvor de har et system der viser, hvilke myndigheder borgeren er hos. Ikke i detaljer, men 
viden om, hvor borgeren er.


