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I takt med at flere opgaver flyttes fra 
sygehuse til primærsektoren, foran-
dres også sygeplejerskens arbejdsfelt 
og opgaver.

På den baggrund ønsker Dansk Sy-
geplejeråd at afdække, hvilken rolle 
sygeplejersken kan komme til at spille 
i et forandret kommunalt sundheds-
felt. Det sker i et forskningssamar-
bejde med Center for Sundhedsfrem-
meforskning på RUC.

”Vi vil sikre os et videnskabeligt 
grundlag for at bidrage kvalificeret til 
diskussionen af, hvilke kompetencer 
sygeplejersker forventes at have, når 
de skal løse de nye kommunale opga-
ver,” fortæller næstformand i Dansk 
Sygeplejeråd, Dorte Steenberg

”Sygeplejerskens arbejdsfelt bliver 
til stadighed udvidet. Opgaver, der 
før lå på sygehuset, udføres nu i pa-

tientens hjem med patienten som ak-
tiv medspiller. Men ingen har endnu 
taget stilling til, hvilke krav det stiller 
til sygeplejerskers faglighed. I Dansk 
Sygeplejeråd vil vi gerne bane nye 
veje for kommunale sygeplejersker og 
sikre os, at de får de fornødne kompe-
tencer og udviklingsmuligheder til at 
varetage fremtidens sygepleje,” siger 
Dorte Steenberg. Hun forventer, at 
forskningsprojektet vil være færdigt 
om ca. halvandet år.

Antallet af overvægtige børn ved skolestart 
i Faaborg-Midtfyn Kommune er faldet med 
godt 3 pct., siden kommunen i 2007 ind-
førte et ekstra sundhedsplejerskebesøg i 
tre-fireårsalderen.

Resultatet falder fint i tråd med Dansk 
Sygeplejeråds anbefaling om at lade sund-
hedsplejerskerne overtage treårsunder-
søgelsen fra de praktiserende læger. Der 
er ingen vaccinationer ved treårsunder-
søgelsen, og det er erfaringsmæssigt den 
undersøgelse, hvor der bliver gjort færrest 
somatiske fund.

Selvom treårsundersøgelsen flyttes til 
den kommunale sundhedspleje, vil Dan-
mark stadig have flere forebyggende bør-
neundersøgelser i almen praksis end både 
Sverige og Norge. 

Danmark har p.t. syv børneundersø-

gelser i førskolealderen, Norge har fire og 
Sverige fem.

Ledende sundhedsplejerske i Faaborg-
Midtfyn, Lotte Bager, fortæller, at en år-
gang tre-fireårige hos dem typisk udgør 
500 børn. Stort set alle familier siger ja til 
det ekstra besøg.

”Vi benytter os ikke af løftede pegefing-
re. Der er tale om en motiverende samtale. 

Sundhedsplejersken bruger besøget til at 
tale om kost, motion og familiens øvrige 
sundhedsvaner. Hvis et barn er overvæg-
tigt, følger vi det og hjælper evt. familien 
med at ændre barnets kost- og motionsva-
ner, hvis de ønsker det,” fortæller Lotte 
Bager.

Tilbuddet gælder i hele barnets skoletid.
Kommunen har også siden 2007 kørt 

projektet ”Ka’ du knuse kilo”, der retter 
sig mod elever i 0.-5. klasse. Her er det 
foreløbig lykkedes sundhedsplejerskerne 
i Faaborg-Midtfyn at nedsætte antallet af 
overvægtige blandt 9.-klasserne med i alt 5 
pct. I 2009/2010 var 28 pct. af eleverne i 9. 
klasse overvægtige. I 2010/2011 var antal-
let af overvægtige 9.-klasses elever således 
faldet til 23 pct.

Forskning skal bane nye veje

Treårstjek giver vægttab

Sundhedspleje betaler sig

et forsøg fra Høje-taastrup kommune 
med sundhedsplejerskebesøg til fami-
lier med 3½-årige viser, at ordningen 
forbedrer familiernes kostvaner og 
resulterer i færre overvægtige børn 
ved skolestart.

Kongresbeslutning

Dansk Sygeplejeråd vedtog på sin se-
neste kongres i 2012 at arbejde aktivt 
for, at sygeplejersker får en større 
rolle i det nære sundhedstilbud og er 
med til at udvikle dette til gavn for pa-
tienter og fagets udvikling.
Dansk Sygeplejeråd vil bl.a. fremme 
sygeplejerskers rolle i rehabilitering, 
borgerinddragelse og styrket syg-
domsmestring. Sygeplejersker skal 
være med til at forebygge ind- og 
genindlæggelser.
Sundhedsplejersker og sygeplejer-
sker har en vigtig rolle i det nære 
sundhedsvæsen, hvor de yder en ind-
sats overfor borgere i alle aldre: ny-
fødte, børn og unge, voksne og ældre.
Dansk Sygeplejeråd ønsker:
· Sygeplejersker i alle plejecentre
· Flere sygeplejefaglige kompeten-

cer i kommuner
· Oprustning af nære sundhedstil-

bud
· Øget samspil mellem hospitaler og 

kommuner

siden faaborg-midtfyn kommune indførte et ekstra sundhedsplejerskebesøg, er der færre 
overvægtige børn i kommunen.




