
 

 

 

 

 

Høringsskema  

Forebyggelsespakken – j.nr. 1-1010-104/10 

 

Ambitionsniveau i forebyggelsespakken 

• I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig priorite-
ring af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? 

• I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til at sikre systematik og kva-
litetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? 

• Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakken relevant? 
 

 

Kommentarer: 
Det er et meget flot udspil, der er udarbejdet. Det kommer godt rundt om børn, voks-
ne, socialt udsatte og psykisk syge.  
 
Forebyggelsestilbud til alle 
I forhold til effekt af indsatser bør man være opmærksom på, at det ikke kan tages for 
givet, at de samme metoder/former for projekter kan anvendelse til alle modtagere. 
Derfor bør de metoder, der tages i anvendelse, tilpasses målgruppen og den eksiste-
rende evidens.  
 
Dansk Sygeplejeråd mener, at lige adgang til sundhed skal tages alvorligt. Dansk Sy-
geplejeråd bifalder, at Sundhedsstyrelsen har medtænkt både de udsatte grupper og 
borgere med psykiatriske lidelser. For det er ikke lighed at tilbyde alle borgere det 
samme tilbud. Tilbuddene bør være alsidige og skal kunne tilpasses til den enkelte, så 
denne kan opnå sundhed. Der kan med fordel tænkes i både tværfaglige og tværsekto-
rielle løsningsmodeller - for effektivt at bremse stigningen i andelen af overvægtige 
børn. 
 
Kvalitet og evidens 
Der gøres i materialet opmærksom på den manglende evidens, og derfor er det vigtigt, 
at kommunerne bidrager til at tilvejebringe denne evidens i form af udviklings- og 
forskningsprojekter. Dansk Sygeplejeråd vil gerne opfordre til, at Sundhedsstyrelsen 
støtter dette i det omfang, det er muligt. 
 
Forekomst – selvrapporteret data 
Dansk Sygeplejeråd vil foreslå, at Sundhedsstyrelsen fremover sætter fokus på data 
fra den nationale Børnedatabase, jvf. ’Bekendtgørelse om kommunernes indberetning 
af oplysninger om børns sundhed’ – som er baseret på systematisk indsamling af ud-
valgte data (amning, højde, vægt, rygning) fra de forebyggende børneundersøgelser 
hos praktiserende læge, sundhedsplejerske og kommunalt ansat læge. Desuden er det 
ønskeligt, set bredt i forhold til forebyggelsespakkerne, at børnedatabasen udvides 
med yderligere parametre fx. fysisk aktivitet.  
 
Dansk Sygeplejeråd kan bakke op om, at man i forebyggelsespakkerne anbefaler 
sundhedsplejerskernes 3 års besøg, men vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Dansk 
Sygeplejeråd vil anbefale, at dette tiltag bliver indført i Sundhedsstyrelsens vejledning 
om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, således at 3-års undersøgelsen 
flyttes fra almen praksis til den kommunale sundhedstjeneste. Der er ingen vaccinatio-
ner ved 3-års undersøgelsen, og det er den undersøgelse, hvor der bliver fundet fær-



rest somatiske fund. Samtidig peger en evaluering på, at 3-års undersøgelsen bliver 
anvendt til en snak om sociale kompetencer, social kontakt, kost, sprog, motorik, søvn 
og familiens generelle velbefindende. Det er Dansk Sygeplejeråds vurdering, at en 
overførsel af 3-års undersøgelsen til den kommunale sundhedstjeneste i højere grad 
kan medvirke til at forebygge fedme og ulighed i sundhed – ikke mindst fordi forældre 
har stor tillid til sundhedsplejerskernes rådgivning om kost og ernæring, og fordi sund-
hedsplejerskerne kan nå ud til alle familier – stærke såvel som svage. 
 
 
Handleplaner 
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at Sundhedsstyrelsen gør en stor indsats for, at de hand-
leplaner, der tages i anvendelse, er så stærke som overhovedet muligt. Information og 
oplysning er vigtige og gode tiltag, men kan sjældent stå alene og vil derfor være en 
svag handleplan. Støtte og opfølgning på individniveau har derimod vist flotte resulta-
ter bl.a i satspuljeprojektet under Sundhedsstyrelsen fra Århus Kommune, som er eva-
lueret i Sundhedsstyrelsen rapport ”Børn i balance”. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Anvendeligheden af forebyggelsespakkens anbefalinger: 

Forebyggelsespakken indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sund-
hedsfremmende – og forebyggende indsats af høj kvalitet. 
 

• Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de fo-
religger? 

• Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret 
ift. implementeringen? 

• Er der væsentlige anbefalinger som mangler? 
 

 
Kommentarer: 

 

Implementering 
Dansk Sygeplejeråd finder det helt relevant, at der medtænkes kompetenceøgning og 
uddannelse i forebyggelsespakkerne. Her kunne Sundhedsstyrelsen overveje, om der 
fra centralt hold kunne udvikles e-læringsprogrammer til både personale og borgere, 
som indeholder den nuværende evidens og med den rette pædagogik underviser i det 
sunde valg. Et sådant værktøj vil kunne give et passende højt afsæt for alle kommuna-
le tiltag og lette implementeringen i kommunerne. 
 
Dansk Sygeplejeråd vil anbefale, at der dannes et nationalt netværk for erfaringsud-
veksling, hvor fremdrift, evaluering og opnåelse af resultater følges. 
 
Måske vil det være gavnligt at gøre opmærksom på KL’s nye tilbud til kommunerne om 
hjælp til implementering via det nyligt åbnede (1. april 2013) Center for forebyggelse i 
praksis.   
 
 



Evt. kommentarer til forebyggelsespakke: ”Overvægt”: 
 
Dokumentation skal være smidigt og let 

Monitoreringen af forebyggelsespakkerne bør tænkes så smart som overhovedet mu-
ligt. Dansk Sygeplejeråd vil anbefale en elektronisk løsning og ingen dobbeltregistre-
ring. 
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