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Administrationsgrundlag 

Godkendt i udvalget for børn d. 22.2.2011 

 

Administrationsgrundlag for Sundhedsplejen 
 

1. Indhold i administrationsgrundlaget 

Sundhedsplejen er en del af Børnekonsulentcentret og tilbyder generelle forebyggende og 
sundhedsfremmende indsatser. Både indsatser, der retter sig mod alle børn, samt særlige indsatser, der 
specielt tager sigte på børn med særlige behov. 
 
 

2. Lovgrundlag 
Sundhedsplejen i Børnekonsulentcentret arbejder på grundlag af bekendtgørelse af sundhedsloven kapitel 
36, bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge og de udstukne retningslinjer fra 
sundhedsstyrelsen. Sundhedsloven kan læses på www.retsinfo.dk 
 
 

3. Serviceniveau  
Sundhedsplejen har følgende tilbud: 
 
 
Småbørn 
Der gives graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler. Der 
tilbydes 3 besøg til alle familier indtil barnet er otte mdr.  Desuden tilbydes et kostbesøg til mødre, der ikke 
deltager i mødregruppe. 
 
Når barnet er født, skal en af forældrene ringe til Sundhedsplejen, tlf.: 72 36 36 38. Herefter vil 
sundhedsplejersken kontakte familien og aftale det første besøg (normalt inden for ti dage efter fødslen). 
Information om dette vil blive udleveret på fødegangen, og fremgår desuden af Holbæk Kommunes 
hjemmeside. For yderligere oplysninger om Sundhedsplejen på kommunens hjemmeside, klik her. 
 
Der oprettes mødregrupper, når børnene er omkring 1.- 6. levemåned.  
 
Der holdes åbent hus 3 steder i kommunen. Her kan du få rådgivning og konsultation hos en 
sundhedsplejerske.  
 
Sundhedsplejersken yder en forebyggende indsats i forhold til børn og familier, der har et særligt behov. 
Dette i form af ekstra aftalte besøg. Familien kan også selv henvende sig, hvis der opstår problemer 
undervejs i opvæksten. 
 
Holbæk kommune har desuden tilbuddet En God Start, som er en tidlig, forebyggende og behandlende 
indsats, rettet mod kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og/eller tidlig spædbarnstid har problemer, 
der kræver en særlig indsats. Der henvises til En God Start gennem jordmødre, praktiserende læger, 
sundhedsplejen og sagsbehandlere. 
 

 
Daginstitutioner og dagplejere 
Sundhedsplejen yder generel rådgivning og vejledning om sundhed til daginstitutioner og dagplejere via 
Tværfagligt udviklingsforum og ved henvendelse. Desuden tilbydes ad hoc besøg/samtaler/undersøgelser 
med forældre/børn med særlige behov.  
 
For børn, der ikke er i dagtilbud, tilbydes ekstra besøg. 
 
 

http://www.retsinfo.dk/
http://holbaek.netmester.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/Sundhedspleje.aspx
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Skole 
Sundhedsplejen tilbyder individuelle undersøgelser i 0. kl. og 9. kl. med videreuddannede 
sundhedsplejersker. Desuden tilbydes 3 sundhedssamtaler og/eller funktionsundersøgelse og tilbud om 
individuel samtale i løbet af skolegangen. Der tilbydes ad hoc besøg/samtaler/undersøgelser for 
forældre/børn med særlige behov. 
 
Sundhedsplejen betjener desuden kommunens specialskoler, dagbehandlingsskoler mm. 
 
For navn, mail og tlf. på skolernes sundhedsplejerske, klik her  
 
 

4. Åbningstider, telefontid o.lign.  
 
Åbent hus afholdes 3 steder. For at se adresser og tidspunkter for åbent hus, klik her.  
 
Sundhedsplejen tilbyder telefonrådgivning alle hverdage kl.8.00-9.00. Telefonnumre til 
sundhedsplejerskerne fremgår af Holbæk kommunes hjemmeside, klik her. 

I weekender og på helligdage kan man ringe til Sundhedsplejersketelefonen på tlf. 70 22 76 23. 
Telefonen er åben fredag, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 17.00 og 20.00 
Se yderligere information på  www.sundhedsplejersketelefonen.dk 

5. Klager  
Hvis du er i tvivl, har spørgsmål eller klager, så kontakt leder af sundhedsplejen. For yderlig information om 
klageadgang, klik her.  
 
 

6. Ikrafttrædelse 
Dette administrationsgrundlag træder i kraft fra d. 22.2.2011. 
 

 

http://holbaek.netmester.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/Sundhedspleje/Skolesundhedsplejen.aspx
http://holbaek.netmester.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/Sundhedspleje/AabentHus.aspx
http://holbaek.netmester.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/Sundhedspleje.aspx
http://holbaek.netmester.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/Sundhedspleje.aspx
http://www.sundhedsplejersketelefonen.dk/
http://www.holbaek.dk/Borger/HjaelpOgRaadgivning/Klager/KlagerSundhedsplejen.aspx
http://www.holbaek.dk/Borger/HjaelpOgRaadgivning/Klager/KlagerSundhedsplejen.aspx

