
Hvilken rolle spiller 
sundhedsplejen i Herning 

Kommune



Hvorfor er sundhedsplejersken en vigtig 
profession - for familien - for samfundet

• For familien

• Vejleder med udgangspunkt i 
tidlig forebyggelse og 
sundhedsfremme

• Vejleder med fokus på barnets 
sunde udvikling og  trivsel 

• Vejleder med fokus på at 
forældre mestrer forældreskabet

• For samfundet

• At påvirke familien til at skabe   
Det gode barneliv

• At påvirke forældrene til at skabe 
Det gode forældreskab

• At påvirke familien til at skabe     
De gode fællesskaber/netværker



Region Midtjylland
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Nord

Øst

Syd

Vest

Lone Eiersted
Haderup
Aulum-Hodsager
Sunds-Ilskov
Skalmeje
Gullestrup

Mette Wemmelund
Tjørring
Lundgaard
Brændgaard
Sinding
Vildbjerg
Kildebakken
Timring
Sørvad
Ørnhøj

Gurli Wolf
Engbjerg
Snejbjerg 
Højgaard
Lind
Kibæk
Skarrild
Sønder Felding

Trine Nanfeldt
Vestervang
Herningholm
Gjellerup
Hammerum
Læringscenter Syd

Center for Børn og Forebyggelse





Børn & Unge arbejder mod en fælles
vision og i fælles målspor
• Denne tænkning er en vigtig del af Herningmodellen. 
• Alle medarbejdere arbejder for at styrke barnets hverdagsliv 
• Børn kan komme i udsatte positioner, hvor vi skal tilpasse konteksten 

og/eller iværksætte indsatser 
• Børn/unge skal bringes så tæt på hverdagslivet som muligt.

• Alle børn er en del af fællesskabet
• Kan begå sig i relationer  

• Alle børn skal blive så dygtige, de kan
• Kan forsørge sig selv



Herningmodellen Børn og Unge
Mindsettet

Center for Børn og Forebyggelse

• Alle børn er en del af fællesskabet
Kan begå sig i relationer  

• Alle børn skal blive så dygtige, de kan
Kan forsørge sig selv

MissionVision

Center for Børn og Forebyggelse

Vi arbejder sundhedsfremmende, 
forebyggegende, opsporer tidligt og 
bruger vidensbaserede metoder, der 
hurtigt og effektfuldt bringer barnet 

nærmere et normalmiljø



Mindset

Alle børn og unge har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at 

være en aktiv del af fællesskabet. Derfor har vi fokus på:

• Livsduelighed og støtte til mestring
• Skolegang, som er en vigtig beskyttelsesfaktor
• Mest muligt ansvar til familien og netværket
• At løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og 

netværket



Fortsat - Mindset

• Den rette indsats på det rette tidspunkt er vigtig. Derfor har vi fokus på:

• Tidlig opsporing og forebyggelse
• Tværfagligt samarbejde og koordinering internt og eksternt
• Tættere kontakt og opfølgning på iværksatte initiativer
• Alle overgange
• Ved langvarige anbringelser benyttes plejefamilier
• Kortvarige anbringelser på døgninstitution kan benyttes som en 

behandlingsindsats, hvor børnene og de unge kan tilegne sig metoder og 
mestringsstrategier, men livet skal leves og trænes i hjemlige omgivelser

• For børn og unge med funktionsnedsættelser kan anbringelse på institution være 
korterevarende, som en aflastnings- eller behandlingsindsats, men 
døgnanbringelser på institution kan også være længerevarende



Principper & Kernekomponenter

• Fælles forebyggende og inkluderende mindset

• Indsatstrappe med indsatser der matcher 

• Styrket tværfaglighed og stærk monofaglighed

• Øget forældre- og netværksinddragelse

• Tættere kontakt og opfølgning på iværksatte initiativer

• Færre børn per rådgiver

Mål

• Alle børn er en del af 
fællesskabet

• Alle børn skal blive så dygtige, 
de kan

• Alle børn har ret til at vokse op 
så tæt på et normalt hverdagsliv 
som muligt 

Bygger på
Omlægning, Investering, Innovation og Viden – Business cases

Pilotafprøvning ”Hernings Sverigesprogram” (2013-2015) 
Forskning på børne- og unge området

Eksterne og interne monitoreringer og evalueringer v. SOS, MC, KORA og HK  
Partnerskab med Socialstyrelsen, Metodecentret, Konsortiet og andre aktører

Principper og Kernekomponenter  



Indsatstrappe

• Indsatstrappen viser de forskellige typer af indsatser og tilbud i forhold til graden af indgriben i 
hverdagen og afstanden til et almindeligt hverdagsmiljø. Jo højere placering op ad trappen, 
des mere indgribende ift. et almindeligt hverdagsliv. 

• Hvad en indsats koster, har ikke indflydelse på, hvilken placering indsatsen har på trappen.
• Alle indsatstrin kan benyttes. Fx gerne starte på det øverste trin. Der skal blot være fokus på 

at bringe barnet/den unge mod et almindeligt hverdagsmiljø (ned ad trappen). Det handler om 
”Den rette indsats på det rette tidspunkt”

• Ved langvarige anbringelser af børn og unge i socialt udsatte positioner anvendes 
plejefamilier. For børn og unge med funktionsnedsættelser kan anbringelse på institution være 
korterevarende, som en aflastnings- eller behandlingsindsats, men døgnanbringelser på 
institution kan også være længerevarende



Interne tværfaglige møder hver 14. dag

En vigtig kernekomponent  i Herning Modellen. 

Drøftes sager med henblik på den rette indsats på det rette tidspunkt

• Tværfagligt – sundhedsplejersker, socialrådgiver, psykologer, pædagoger, 
ergoterapeuter

• Teame op - vi spiller hinanden gode mod fælles målsætning 

• Refleksion 

• Koordinering

• Planlægning 

• I et miljø med høj social kapital                 



Inddragende netværksmøder 
– en kernekomponent

• Vi lægger om fra almindelige netværksmøder til inddragende 
netværksmøde med inddragende metode

• Forældrene får stemme på en anden måde og deltager i planlægning 
af indsatser

• Netværket er vigtige deltager – familie, skole, dagtilbud, evt. 
fodboldtræner

• Opfølgninger er en del af planen



Sundhedspleje til ufødte og nyfødte – til 18 år

Graviditets

besøg

• Alle gravide får som udgangspunkt tilbudt besøg  

Alm. 
sundhedspleje

1. gangs fødende op til 6 måneders alderen
Flergangs fødende op til 2 måneders alderen

ADBB

• Alle sundhedsplejersker uddannet i maj måned 2017
• Implementeres fra september 2017



Graviditetsbesøg

• Fremme tilknytningen i graviditeten mellem forældre og det ufødte barn 

• Narrativ tilgang til samtalen - går på opdagelse i forældrenes egen barndom. Afsøge bagage/robusthed hos 
forældrene fra egen barndom i forhold til at mestre det kommende forældreskab. 

• Fokus på uddannelse. Har forældrene en uddannelse? Er de tilknyttet arbejdsmarkedet?. Er de 
kontanthjælpsmodtagere?, Er de flygtninge ? mm.  (uddannelse er den største beskyttelsesfaktor).

• Fysiske og psykiske sygdomme hos forældre, søskende eller i den øvrige familie.

• Netværk: Har de familie/venner i nærheden som de vil gøre brug af, hvis det bliver nødvendigt?. 

• Parforhold: Hvornår spiller de hinanden gode.

• Alkoholvaner.

• Ønsker til amning. 

• Forestillinger om forældreskabet. Hvilke ønsker/drømme har forældrene til det kommende forældreskab? Få 
en fornemmelse af forældrenes mentaliserings evne.

• Ud fra samtalen laves en samlet vurdering på kommende indsatser evt. samarbejde med socialrådgiver



ADBB (Alarm Distress Baby Scale)

• Metoden er udviklet af den franske børne-og ungdomspsykiater og 
psykoanalytiker Professor Antoine Guedeney. 

• Screeningsredskab bruges til at fremme psykisk sundhed hos spæd- og 
småbørn i alderen 2 – 24 mdr.

• Resultatet giver en indikator for tegn på social tilbagetrækning og ligeledes 
et praj om hvor der skal iværksættes en ekstra indsats.

• Professionelle partnere får et fælles sprog til at identificere familier i risiko. 

• Alle Sundhedsplejersker i Herning Kommune er certificeret oktober 2017



Sundhedspleje til ufødte og nyfødte - til 18 år

Åben Hus
• Tilbud til alle forældre

Behovs besøg

• Sundhedsplejersken vurderer behov for besøg

• Forældre efterspørger behovsbesøg

• Samarbejdspartnere efterspørger behovsbesøg

• 2 – 3 behovsbesøg 

Konsulentbesøg 
i dagtilbud

• 4 behovsorienterede drøftelser årligt

• Kan være planlagte

• Kan være temadrøftelser i dialog med dagtilbud og forældre



Konsulentfunktion i dagtilbud

• Tidlig opsporing, sundhedsfremme og forebyggelse

• Skabe gode samarbejdsrelationer på det professionelle plan.

• Guide/vejlede personalet hen mod nogle løsningsorienterede 
muligheder for børn og familier i udsatte positioner.

• Generelle sundhedsemner (mad, renlighed, sol mm.) i forhold til 
sundhedsstyrelsens anbefalinger.

• Information om kommunens tilbud til forældre. (ajourføre mht. 
nyopstartet projekter så som Prep, DUÅ mm.)



Sundhedspleje til ufødte og nyfødte - til 18 år

Ressource Center 
Møder dagtilbud

Tværfaglige møder 4 – 8 gange årligt
Tidlig opsporing og forebyggende indsatser 

DUÅ

• DUÅ baby

• DUÅ småbørn

• DUÅ basic

Marta Meo

• forældre med udfordringer på relationen med sit barn 



Sundhedspleje til ufødte og nyfødte - til 18 år

Fælles 

gravid team

• Niveau 3

• Henvisning: Gravide i udsatte positioner henvises til sundhedsplejersker og socialrådgiver

• Inden uge 24  afholdes 1 – 2 netværksmøder med gravide forældre, jordemoder,                   
sundhedsplejerske, socialrådgiver

Familie

ambulatoriet

• Niveau 4

• Gravide og deres partner, som har eller har haft et misbrug indenfor de sidste to år

• Familieambulatoriet indkalder sundhedsplejersker og socialrådgiver til et netværksmøde

Udvidet 
sundhedspleje

• Tidligt forebyggende tilbud. 

• Sundhedsplejen aflægger ugentlige besøg de første 2 måneder, herefter hver anden uge i 2 – 4 mdr., herefter 
1 gang om måneden indtil 1 år. 

• Socialrådgiver har løbende opfølgningsmøder



Fælles gravid team og udvidet sundhedspleje 

• Henvendelse fra jordemoder da Marianne er i ca. 12. graviditetsuge.

• Besøg af sundhedsplejerske da Marianne er 22. graviditetsuge.

• Marianne er fra Danmark. 32 år gammel. 

• Marianne er u-planlagt gravid for 1. gang – far er ukendt. Hun bor alene.

• Marianne har diagnosen angst og depression. Er i medicinsk behandling. Har tanker om at gøre 
skade på sig selv. Sover ikke om natten pga tankemylder, har svært ved at komme ud af 
lejligheden for at handle mm.pga social angst. Ligger på sofaen det meste af dagen. Glemmer 
aftaler mm. 

• Marianne har uddannelsen som klinik assistent. Har ikke arbejdet som klinik assistent fordi hun 
blev syg med angst og depression. Har forsøgt at tage enkeltfag på HF, men pga Mariannes 
psykiske sygdom det blev for svært.

• Marianne har hendes forældre i nærheden samt en lillebror. 

• Marianne er ikke interesseret i at samarbejde med andre end sundhedsplejersken. Der bliver 
derfor sendt en underretning til socialrådgiverne pga. intensiteten af belastningsgraden hos det 
ufødte barn.



Fortsat -Fælles gravid team og udvidet 
sundhedspleje 
• Kommende barn i stor risiko for omsorgssvigt.

• I graviditeten afholdes der 2 inddragende netværksmøder med morforældre, bror, jordemoder, 
socialrådgiver og sundhedsplejerske. Pga. Mariannes psykiske sygdom bliver det  svært for hende 
at deltage i møderne.  Der ligges en plan for hvad der skal ske når Marianne får veer og skal køres 
på sygehuset. Hvem er ved Marianne under fødslen. Hvem skal være ved Marianne når barnet er 
født.

• Aftaler: Mormor skal være ved Marianne og baby 24 timer i døgnet den første periode. Bror klare 
de daglige indkøb. Mormor ordner praktiske gøremål og er omsorgsperson for baby, når Marianne 
har brug for at trække sig. Sundhedsplejersken kobles på 2 gange om ugen de første måneder og 
efterfølgende 2-3 gange i mdr. Hyppige opfølgninger på de eksisterende aftaler med 
socialrådgiver.

• Vi ved ikke helt hvordan historien ender endnu. Der bliver løbende afholdt inddragende 
netværksmøder og sundhedsplejen følger fortsat familien tæt.  Marianne er i psykiatrisk 
behandling og får det langsomt bedre. Hun har taget Baby til sig og fået skabt en relation til 
hende. Mormor har fået udgangstilladelse i 1-2 timer om dagen.

• Baby viser ikke tegn/signaler på social tilbagetrækning. Baby fået en god start på livet med blid 
foranstaltning trods stor bekymring fra det professionelle team.



Specielle planer til specielle familier

Niveau 3 og 4 gravide inviterer til tæt tværfagligt samarbejde hvor en 
dybdegående analysering af forældrenes ressourcer vurderes og indsatsen i 
familierne foranstaltes ud fra specifikke, unikke og specielle handleplaner 
som passer præcis til familierne. 

Familierne skal ikke passe ind i en forudbestemt form (foranstaltning), vi 
”opfinder” formen (foranstaltningen) i det tværfaglige samarbejde. Og på 
den måde arbejder vi (familien og de tværfaglige samarbejdspartnere) 
sammen hen i mod det samme mål.  

Vi ligger et tæt finmasket net ud under familien som med tiden kan løsnes, 
men også strammes igen afhængig af hvordan forældrene mestre 
opgaven(skrue op og ned for foranstaltningen).



Sundhedspleje til ufødte og nyfødte - til 18 år

Minding The 
Baby/Start på Livet

• Udvikle forældrenes evne til at mentalisere.
• Eller Start på Livet - et koncept CBF og CBUF har beskrevet  

Ressource Center 
Møder skoler

• Tværfaglige møde på skoler op til 10 gange årligt 
• Tidlig opsporende og forebyggende indsatser 

Sundhedspleje til 
skolebørn

• Indskolingsundersøgelser

• 4. Klasses sundhedssamtaler

• 5 klasse seksualundervisning

• 9. Klasse udskolingsundersøgelser



Vi satser på tidlig sundhedsfremme og 
forebyggelse på spæd og småbørns området

Fælles gravid team

Implementeret fra 1.juni 2016

Udvidet sundhedspleje

Ca. 30 nu – estimeret til ca. 65 

Implementeres systematisk fra 1. august 2017

Familiebehandling – og sundhedspleje 

Minding The Baby 

Indtag 12 familier årligt

Projekt 2018

Mere faglig ledelse og 
supervision til børn i udsatte 

positioner



Refleksion

Hvor gør sundhedsplejersken 
en forskel i forhold til børn i 

udsatte positioner? 
Og er der dilemmaer? 



Bekymring Ressourcer  / Sikkerhed / Undtagelser Mål / hvad vi vil se ske

Hvad er der sket, der gør at der er en sag?

Hvor kommer informationen fra? Hvad skete 

der? Hvornår/dato? Hvor slemt? Hvor ofte er det 

sket? Betydning for barnet/den unge?

Bekymringsgrundlag

Hvad er vi bekymret for at der kan ske, i 

fremtiden, med børnene i forældrenes varetægt?

Komplicerende faktorer:

Hvad gør det mere kompliceret, at skabe 

sikkerhed for børnene og samarbejde med 

familien?

Sikkerhed/undtagelser:

Hvad har forældrene eller andre gjort, som har 

skabt sikkerhed for barnet? 

Ressourcer: 

Hvad gør det nemmere at skabe sikkerhed for 

børnene?  

Forvaltningens mål:

Hvad har forvaltningen brug for at se, 

forældrene gøre, i varetagelsen af deres børn 

og i en hvor lang periode, for at være sikre på 

at der er tilstrækkelig sikkerhed, til at kunne 

afslutte sagen?     

Familiens mål:

Hvad tror forældrene, at de skal gøre i deres 

varetagelse af børnene, så børnene er sikre 

eller forvaltningen er villige til at lukke 

sagen?  

Næste skridt:

Hvad er forvaltningens og familiens ideer om 

hvad der først skal ske for at arbejde hen imod 

disse mål? 
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Skala i forhold til barnets sikkerhed

Løsningsfokuseret

Balanceret risikovurdering

Referat skabelon til inddragende netværksmetode


