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STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR KBS INDSATS OMKRING BØRNS FYSISKE OG 

MENTALE SUNDHED 

 

Kongressen besluttede i maj 2014 at DSR skal samarbejde med andre 

interesseorganisationer for at være med til at sikre børns fysiske og mentale sundhed og 

trivsel. På den baggrund har KB i Syddanmark arbejdet med indsatsområdet ”Børns 

Sundhed og Trivsel”.  

 

Der har i efteråret være første behandling af indsatsområdet og i januar en temadrøftelse 

på baggrund af oplæg fra professor Bjørn Holstein (SIF). Uddrag fra Holsteins oplæg: 

• Sundhed en menneskeret, også for unge, og der er store mindretal med alvorlige 

problemer 

• Sundhed understøtter læring 

• Sundhedsproblemer i ungdommen fortsætter ind i voksenlivet (tracking) 

• Store muligheder for at gøre en forskel med sundhedsfremme 

• DK rangerer lavt i forhold til lande vi ellers sammenligner os med 

Pointe fra oplægget: Det nytter at gøre en indsats! 

 

Drøftelserne i KB har gået på at forslaget rummer både børn og unge. Derfor giver det 

mening at dele indsatsen op i førskole alderen, skolealderen og ungdomsårene.  

De lokale indsatser kan gøres bredt gennem f.eks. ”borgmester-møder” og lignende møder 

med politikere og embedsværket i kommunerne. TR spiller også en rolle her og kan 

påvirke udviklingen i en kommune gennem blandt andet drøftelser i MED-systemet. En 

særlig indsats gøres gennem sundhedsplejerskerne, hvor disse emner drøftes ved større og 

mindre møder med sundhedsplejerskerne i kredsen. Det desuden muligt at medinddrage 

det faglige selskab for sundhedsplejersker. 

 

Førskole alderen, det lille barn. 

Fra Holsteins foredrag hørte vi at, indsatsen har været meget fokuseret på spædbarnet og 

den nybagte mor. Den indsats skal fortsætte og udbygges med fokus på børns sundhed og 

trivsel. Dette stemmer fint overens med kredsbestyrelsens drøftelser. 

 

Vi har i mange år haft fokus på især den tidlige barselsperiode. Førskole alderen er vigtig, 

da man allerede her med en god indsats kan mindske den negative sociale arv. 

Sundhedsplejerskeindsatsen kan styrkes, f.eks. ved at indføre treårs besøg i familierne af 

sundhedsplejersker. Dette gøres allerede nogle steder i kredsen og vi arbejder videre med 

denne indsats blandt andet gennem påvirkning politikere og embedsværket i 

kommunerne. Desuden kan der arbejdes med øget samarbejde mellem 

sundhedsplejersken og institutionerne. Her er det tværfaglige samarbejde med 

pædagogerne essentielt. 
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Holstein fremhævede nogle problematikker, bl.a. efterfødsels reaktioner hos moderen, 

som dermed påvirker barnet. Samt motoriske forstyrrelser. Disse oplysninger har han fra 

sundhedsplejerske journaler. Kunne KB arbejde på at få flere Syddanske kommuner koblet 

på Holsteins forskning? 

Desuden fremhæver Holstein at der mangler data om børns sundhed i 2-5 års alderen. 

Dette er dybt problematisk og underbygger behovet for at sundhedsplejersker foretager 3 

års besøg eller at praktiserende læge rapporterer sundhedsinformationer.  

 

Skolealderen 

I skole-alderen, er det oplagt at fokusere på den nye skolereform. Vi bør være med til at 

præge udviklingen af børns sundhed og trivsel gennem skoleårene. Med fokus på at børn 

skal trives og have mental sundhed. De skal have redskaber til at kunne håndtere 

dagligdagens udfordringer, stress, indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. 

Sikre at barndommen er leg, læring, musik og liv. Med implementeringen af den nye 

skolereform bliver børnenes hverdag lagt i nye rammer. Skole, kultur- og fritidstilbud 

smelter sammen. Sundhedsplejerskerne spiller en central rolle for denne udvikling og har 

unikke muligheder for at styrke og sikre trivslen hos barnet og familien som helhed. Også 

sygeplejersker i kommunerne kunne spille en mere central rolle i forebyggelsen. I et 

tværfagligt samarbejde med pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og andre 

interesseorganisationer kan vi samarbejde om at forbedre trivslen. 

Som særlige indsatser kunne nævnes fedme, mobning, pårørende til syge, at leve med en 

kronisk sygdom m.m. Dette understøtter Holsteins pointer. Børn og unge der rammes af 

sygdom og død har massive problemer med at blive forstået og accepteret i deres hverdag. 

Her kunne med fordel laves en indsats. 

Der har været holdt en temadag på Egmont om emnet, baggrundsrapporten kan læses her: 

http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-

filer/Egmont%20Rapporten%20PDF%20.pdf 

og artikler omkring emnet her: 

 http://www.egmontfonden.dk/Om-Egmont-Fonden/Omsorgsmaling/ 

Dette emne er også yderst relevant i ungdomsårene. 

Ungdomsårene 

I ungdomsårene bør der være fokus på ungdomsuddannelserne, dette er allerede under 

udarbejdelse i DSR centralt og der følger mere om dette senere. Som særlige 

indsatsområder kunne være alkohol- og stofmisbrug, seksualundervisning og 

teenageårenes udfordringer også hvad angår trivsel og mental sundhed. 

 

Der er mange tiltag som kan og bør laves, kunsten bliver derfor at afgrænse hvilke emner 

vi som kredsbestyrelse vil prioritere. 

 

Ud over disse tiltag, vil der kunne tilføjes yderligere når DSR centralt vedtager en 

overordnet handleplan. Vi ved at der er tiltag i gang blandt andet omkring de ledende 

sundhedsplejersker. 


