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Formål med aftalen: 
Randers Byråd har siden 2008 indgået aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.  
 
De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere 
udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det 
kommende byråd til at styre kommunen. 
 
Aftalen har desuden til formål at 

 skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, 

 koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed 
mulighederne for strategisk planlægning, og 

 skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for 
hvilken ramme dette skal foregå. 

 
Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets og Udvalgets visioner/ milepæle, 
diverse relevante politikker for området samt aftaleenhedens budget.  
 
Sundhedsplejens arbejde tager afsæt i Sundhedslovens lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010, 
kap. 35-36, §§119-126 om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 
I bekendtgørelse nr.1344 af 03/12/2010 er her fastsat i henhold til Sundhedslovens §§126, 
hvorledes Sundhedslovens bestemmelser udmøntes i kommuner og regioner. 
 
Endvidere tages der afsæt i bekendtgørelse 778 af 13. august 2009 og vejledning nr. 9698 af 
21/08/2009, hvor der er beskrevet at kommuner og regioner, skal samarbejde om indsatsen på 
sundhedsområdet. Service og aktivitets målene er endvidere udarbejdet ud fra ”Vejledning om  
forebyggende sundhedsydelser for børn og unge”, SST 2011 samt ”Anbefalingerne for 
svangreomsorgen”, SST 209, rev. 2013. 
 
 

Målgruppe.  
Sundhedsplejens målgruppe er alle familier med børn 0-16 år. Dvs. ca. 20.000 børn og deres 
forældre. Den tætteste kontakt har vi til familier med børn 0 – 2 år samt skolebørn fra 0. klasse til 
og med 9. klasse.   

 
 

Sundhedsplejens formål og hovedopgaver: 
Relateret til ovennævnte lovgrundlag er formålet med Sundhedsplejens ydelser: 

 at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund 
voksentilværelse 

 at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 
indsats til alle børn 

 at yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem 
vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser 
indtil undervisningspligtens ophør 

 at tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats 
indtil undervisningspligtens ophør 

 at tilbyde alle børn og unge i den undervisningspligtige alder ind- og udskolingsundersøgelse 
ved en sundhedsplejerske 

 at sikre oprettelsen af en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at 
den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkeligt 
omfang at formidle kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden fagkundskab 
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 være medvirkende til at skabe sammenhæng i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, 
så det sikres, at der i værksættes en rettidig indsats overfor udsatte og sårbare børn 

 at bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende foranstaltninger 

 
 
I aftalen som er gældende for sundhedsplejen for 2015-17 vil der være stor fokus på følgende 
politiske målsætninger: 

 At arbejdet sker med det udgangspunkt, at barnet er i centrum samt at der er helhed i 
indsatsen og fokus på tværfaglighed 

 At sikre en tidlig indsats med et helhedssyn på barnets muligheder 

 Sundhed er i højsædet overalt hvor børn og unge er i aktivitet på institutioner og skoler m.v. 

 Børn og unges handlekompetencer skal styrkes, så de kan træffe sunde valg og udvikle sunde 
vaner. 

Sundhedsplejens organisering 
 
Sundhedsplejen er en del af Sundhedsafdelingen og referer i den daglige drift til sundhedschefen. 
Sundhedsplejen er fysisk placeret i Randers Sundhedscenter, hvilket giver gode muligheder for 
samarbejde med andre faggrupper, både tværfagligt, men også på tværs af sektorer. 
  
I sundhedsplejen er der pt. ansat 34-35 sundhedsplejersker svarende til ca. 24-25 årsværker, 
1 leder samt 2 projektledere. 
 

Sundhedsplejen er organiseret således, at sundhedsplejerskerne er specialiseret i enten spæd- og 

småbørnssundhedspleje eller skolesundhedsplejen.  

 

Sundhedsplejen har en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder føde- og obstetriskafdeling, 
børneafdelingerne, primært Randers Regions Hospital, praktiserende læger, Børne- og 
familieafdelingen, skoler samt institutions- og dagplejeområdet, Randers Krisecenter, 
Mødrehjælpen mv. 
 

Sundhedsplejens ydelser og aftalemål for 2015-17. 
 
For familier med børn i alderen 0 – 6 år har sundhedsplejen følgende ydelser: 
 

Tilbud til førstegangsforældre:  

 Graviditetsbesøg – gerne omkring 7. graviditetsmåned. 

 Telefonisk kontakt til familien senest 3. dag efter fødslen. 

 Barselsbesøg senest 4-5.dag efter fødslen 

 Etableringsbesøg senest 10. dag efter fødslen 

 Besøg tilbydes indenfor barnets første levemåned. 

 I barnets 2. levemåned tilbydes etablering af mødregruppe. 

 Besøg tilbydes i barnets 2.-3. levemåned. 

 Mødregruppebesøg i barnets 5.-6. levemåned. 

 Besøg i barnets 8.-10. levemåned. 

 2 års ”besøg” i gruppe – Alle forældre tilbydes at deltage i et 3 timers undervisningsforløb. 
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Tilbud til flergangsforældre: 

 Telefonisk kontakt til familien senest 2-3 dage efter fødslen. 

 Barselsbesøg senest 4-5.dag efter fødslen. 

 Etableringsbesøg senest 10. dag efter fødslen. 

 Besøg tilbydes i barnets første levemåned. 

 I barnets 2. levemåned tilbydes etablering af mødregruppe. 

 Mødregruppebesøg i gruppe 5.-6. levemåned. 

 Besøg i barnets 8.-10. levemåned. 
 
Generelle tilbud 

 Familier med særlige behov kan tilbydes ekstra besøg ud fra en faglig vurdering. 

 Mulighed for deltagelse i Åbent Hus i Sundhedscentret samt øvrige ”Åbent Hus” 
arrangementer lokalt rundt i RK. Her er der er mulighed for fælles/individuel rådgivning og 
vejledning samt socialt samvær med andre forældre. 

 Klinik. Ved ekstraordinært eller akut behov kan der laves aftale om klinikbesøg.  

 Tilbud om specialgrupper (f.eks. efterfødselsreaktioner/depressionsgrupper). 

 Overvægtsbehandling til svært overvægtige børn og unge 3 – 18 år i samarbejde med 
Regionshospitalet Rander. Tilbuddet kører foreløbigt som et projekt i perioden januar 2014 – 
december 2017.  

 
 
For familier med skolebørn har sundhedsplejen følgende tilbud:  

Indskoling: 

Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil alle børn bl.a. blive 

vurderet i forhold til den motoriske udvikling, der måles højde og vægt samt en syns- og 

hørescreening. 

 

1. klasse: 

Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud, der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. 

Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.  

Højde/vægt måling. 

 

3. klasse: 

Dreng-pige - hvad vil det sige? Undervisning, der har som formål, at børnene får en god selvaccept 

af deres kroppe, er stolte af deres køn samt ser den forestående pubertet som en positiv 

udfordring. 

 

4. klasse: 

Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et 

selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og 

vægtmåling.  

 

5. klasse: 

Pubertetsundervisning. Formålet er, at børnene bliver mere bekendt med, hvad det er for en 

fysiske og psykiske udvikling, de står foran, og at de bliver positive overfor de forandringer, der 

skal til at ske.  

 

6. klasse: 

Synsscreening. 
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8. klasse 

Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema og samtalen tager 

udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt 

hørescreening. 

  

8.klasse: 

Seksualundervisning i samarbejde med en lærer. Undervisningen ligger i uge 6.  

Ved behov og i aftale med klasselæreren kan undervisningen foregå i 7. klasse 

 

Tilbud til overvægtige børn i 6.-9. klasse 

I perioden december 2012 – december 2015 kører Sundhedsplejen projekt ”Nu rykker vi!” for 

overvægtige børn og unge i 6.– 9. klasse. Indsatsen består af individuelle samtaler med familierne 

samt gruppeforløb for børnene med fokus på selvværd og motion. Se mere under punkt 6.  

 

Overvægtsbehandling til svært overvægtige børn 

Overvægtsbehandling til svært overvægtige børn og unge 3 – 18 år i samarbejde med 

Regionshospitalet Randers. Tilbuddet kører foreløbigt som et projekt i perioden januar 2014 – 

december 2017 

 

Børn med særlige behov 

Sundhedsplejerskerne har et særligt fokus på børn med særlige behov af forskellig art, og disse 

tilbydes individuelle samtaler. Samtaler, hvor ofte både børn og forældre deltager. 

 

I 

Mål Succeskriterier Handlinger Opfølgning/evaluering 
 
Sundhedsplejen i 
Randers Kommune 
leverer gode og 
innovative løsninger og 
er dermed 
foregangskommune i 
forhold til forebyggelse 
og sundhedsfremme. 
 
Sundhedsplejens 
arbejde tager afsæt i 
evidens og best 
practice. Samtidigt 
ønsker Sundhedsplejen 
dog også at bidrage til 
udvikling af ny viden og 
metoder, og vi 
igangsætter eller indgår 
derfor i 
udviklingsarbejde, 
forskning og 
dokumentation.  
 
Sundhedsplejen 
understøtter en 
udvikling, så 

 
- Vi afprøver i 2015 –17 
nye metoder samt 
videreudvikler vores 
eksisterende indsatser.  
 
- Sundhedsplejens viden 
og erfaringer efterspørges 
fortsat af andre 
kommuner. 

 
I 2014 er der afviklet et 
pilotprojekt efter konceptet 
”Familieiværksætterne”.  
Dette tiltag fortsætter i 2015-16 
pga. tilførte økonomiske 
midler. Familieiværksætterne 
tager udgangspunkt i en 
svensk model, hvor visionen 
er, at alle børn uanset 
baggrund får mulighed for at 
vokse op, i trygge familier, der 
trives, samt der aktivt og 
kompetent tager ansvar for at 
deres børn får de bedste 
mulige vækst- og 
udviklingsmuligheder. 
Pt. er et lignende større projekt 
i gang i Holstebro Kommune. 
 
I projekt ”Nu rykker vi!” 
arbejdes med metodeudvikling 
ift. overvægt. Bl.a. arbejdes 
med selvværdstræning. 
Projektet er et satspuljeprojekt 
støttet af Sundhedsstyrelsen. 
 

 
Pilotprojektet 
”Familieiværksætterne” samt 
den videre drift i 2015-16, vil 
løbende blive vurderet og 
tilrettet i projektperioden. Der 
blive udarbejdet en endelig 
evaluering, når pilotprojektet er 
afviklet.De resultater/ 
erfaringer, som vi får i RK, vil 
formentlig indgå i en samlet 
rapport, som på sigt skal 
udarbejdes i samarbejde de 
deltagende kommuner i landet 
Århus kommune er lige gået i 
gang med et lignende tiltag. 
Her er aktiviteten koblet op på 
et samarbejde med Århus 
Universitet. Vi forventer, at 
kunne gøre brug af disse 
resultater og koble disse med 
vores egne i vores videre 
arbejde med 
forældreuddannelse efter 2016. 
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kommunens børn 
udvikler en robusthed, 
som giver dem mulighed 
for et godt liv med en 
positiv trivsel og god 
uddannelse. 

I projekt ”Behandling af svært 
overvægtige børn” afprøves 
metoder udviklet af Holbæk 
Børneafdeling. Projektet er et 
samarbejdsprojekt mellem 
Børneafdelingen på 
Regionshospitalet Randers 
samt Norddjurs-, Syddjurs, 
Favrskov- og Randers 
Kommune og løber i perioden 
januar 2014 – december 2017. 
Projektet er støttet af 
Ministeriet for sundhed og 
forebyggelse. 
 
I 2014 – 2015 afprøves 
arbejdsmetoder udviklet af 
Århus Kommune i indsatsen 
”OmTanke”, hvor 
nøglebegrebet er ”robusthed”. 
Begrebet tænkes ind i projekt 
”Familieiværksætterne”  samt i 
overvægtsprojektet ”Nu rykker 
vi!”.  
 
Metoderne udviklet i 
forbindelse med skoleprojektet 
2008 -10 videreudvikles 
fortsat.  

 
Sundhedsplejen leverer 
en målrettet, effektfuld 
og evidensbaseret 
indsats i forhold til 
amning 
 

 
De ammende kvinder 
optimerer 
ammefrekvensen ved 4 
mdr. i RK fra sidste 
evaluering (2013) på 53 
%, og at den fortsat er lig 
eller højere med 
landsgennemsnittet, som 
var 51,6 
 
De ammende kvinder, 
som er i risiko for tidligt 
ammeophør, identificeres 
tidligt. 
 
Den støtte og vejledning 
som sundhedsplejersken 
giver, skal støtte mor og 
far, så de bliver bedre til 
at aflæse barnets 
signaler, så de dermed 
opnår en god og tidlig 
kontakt med deres barn. 
 
 

 
Der vejledes med 
udgangspunkt i den 
sundhedspædagogiske 
kvalitetsmodel, som er 
udarbejdet af 
Sundhedsplejerske, MPH, 
ph.d. Hanne Kronborg. 
 
To sundhedsplejersker har 
tidligere taget den 
internationale 
ammeuddannelse. IBCLC. 
Disse kompetencer og ny 
viden skal fortsat 
implementeres blandt øvrige 
kollegaer. 
 
Fra 1. oktober 2013, var 
anbefalingerne fra SST, at alle 
familier skal have et barsels- 
eller etableringsbesøg af 
sundhedsplejersken senest 4-
5 dage efter fødslen. 
 
1. juli 2013 åbnede en 
sundhedsplejerskeklinik i RSC, 
som er åben alle hverdage. 
Denne er tilgængelig i 
forbindelse med diverse 
ammeproblemer og  
skal bidrage til en optimering 
af indsatsen. 
 
Der vil være 1-2 faste 
dage/ugentligt, hvor der er 

 
Vi følger løbende tallene for 
ammefrekvens både internt i 
kommunen samt i SST 
I Randers har vi set en stigning 
på vores ammeprocent ved 4 
mdr. på ca. 4 % fra 2012 til 
2013. 
 
Der laves hvert år en 
landsdækkende LUP- 
undersøgelse, hvor der 
spørges ind til kvinderne og 
deres oplevelse mht. hjælp og 
vejledning, som de får i 
forbindelse med amning mv. 
 
For at sikre en ensartet 
vejledning arbejder alle 
sundhedsplejersker ud fra 
denne samme beskrevne 
model. Kommer der ny viden 
bliver denne ændret så den 
stemmer overens med 
anbefalingerne. 
 
Der er udarbejdet en 
ammefilm/app i samarbejde 
med alle RM’s kommuner. 
”Premiere” medio oktober 2014. 
En film, som gerne skulle være 
et supplement til den hjælp og 
vejledning, som forældre kan 
have brug for i forbindelse med 
amning. 



 7 

mulighed for kontakt til en 
sundhedsplejerske med 
særlige kompetencer mht. 
amning. 

 
Sundhedsplejen får en 
større tilgængelig i 
forhold til familiers 
akutte/ subakutte behov 
for vejledning og støtte. 
En større tilgængelighed 
samt en tidligere indsats 
skal forebygge at spæd- 
og småbørn indlægges, 
bl.a. ved at styrke 
forældreskabet.  
 

 
Der sker et fald i antallet 
af genindlæggelser.  
 
 

 
Klinikken har åbent alle 
hverdage 12.30-15.00. Fast 
telefontid fra kl. 10-12. Der 
skal ringes til klinikken forud et 
evt. klinikbesøg. 
 
De reviderede anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen vedr. 
svangreomsorgen 
implementeres. 

 
Det nye tilbud bliver løbende 
evalueret og tilrettet så 
tilbuddet er i overensstemmelse 
med det behov, som familierne 
har. 
 
Antal af genindlæggelser bliver 
fulgt tæt i E-Sundhed med 
kvartalsstatistikker.  
 
Efter det første ¾ år af 2014, er 
der set et markendt fald i 
genindlæggelser. Hvis denne 
positive udvikling fortsætter i 
2014, vil der formentlig være et 
fald på ca.28% i 2014 
sammenlignet med 
genindlæggelser  i 2013. 

 
Sundhedsplejen har 
øget og stor fokus på en 
tidlig indsats 

 
Der bliver iværksat den 
nødvendige tidlige støtte 
til de børn og familier, der 
har behov herfor. 

 
Øget tilgængelighed jv. 
Ovennævnte. 
 
Optimere antal af 
graviditetsbesøg. 
 
Tidligt hjemmebesøg efter 
fødslen. 
 
Forældreuddannelse,  
”Familieiværksætterne” 
 
Udvikling af ”besøgspakker” til 
særlige grupper af sårbare 
familier med særlige behov i 
relation til vores indsats- og 
behovskategoriseringsmodel. 
 
Fortsat stor fokus på det 
tværfaglige - og  sektorielle 
samarbejde 
- jordemødre 
- obstetrisk- og børneafd. RRH 
- børne- og familieafd 
 
Samarbejde vedr. de nye 
Sundhedsaftaler 2015-18, hvor 
der er stor fokus på den tidlige 
indsats. 

 
Antal af graviditets- og tidligt 
hjemmebesøg bliver løbende 
fulgt. 
 
Ved sidste månedsstatistik 
(okt. 2014) fik ca.78 procent fik 
besøg senest 5. dag. 
De resterende 22 % fik lidt 
senere primært pga.en  
længerevarende indlæggelse 
end normalt 
 
Opstart af tværsektoriel audit 
på genindlæggelser 

 
Sundhedsplejen leverer 
en målrettet og effektfuld 
indsats mod overvægt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Projekt Nu rykker vi! 
samt projekt Behandling 
af svært overvægtige 
børn munder ud i, at der 
er udviklet velfungerende 
og effektfulde modeller til 
forebyggelse og 
behandling af overvægt.  
 
- Projekt Nu rykker vi! 
samt projekt Behandling 

 
Sundhedsplejen gennemfører i 
perioden december 2012 – 
december 2015 pilotprojektet 
”Nu rykker vi!”, hvis målgruppe 
er overvægtige børn i 7. – 9. 
klasse. Projektet følger 
projektbeskrivelsen (se 
denne), evt. med mindre 
justeringer undervejs. Der 
gennemføres gruppeforløb for 
børnene samt arbejdes med at 

 
Der foreligger en 
evalueringsplan for projekt Nu 
rykker vi! - se evt. denne. 
Projektet evalueres løbende i 
projektperioden samt 
afsluttende med en skriftlig 
rapport, som udkommer i 
december 2015.  
 
Projekt Behandling af svært 
overvægtige børn 
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af svært overvægtige 
børn bidrager til evidens 
og erfaring på området. 
 
Der er etableret et 
samarbejde med 
Julemærkehjemmene 
omkring opfølgning på 
deres indsats.  
 

inddrage forældrene i forhold 
til at skabe sunde rammer i 
familien.  
 
Sundhedsplejen deltager i 
projekt Behandling af svært 
overvægtige børn som sigter 
mod at etablere et effektivt 
”shared care” tilbud i 
samarbejde med 
Børneafdelingen på 
Regionshospitalet Rander.  
 
SST har udviklet en model for 
samarbejdet mellem 
Julemærkehjem og kommuner, 
og der er kommet centrale 
anbefalinger for samarbejdet. 
Med udgangspunkt i disse vil 
der blive udarbejdet en lokal 
aftale i RK i samarbejde med 
julemærkehjemmet i Hobro.  

indrapporterer data til Holbæk 
Børneafdelings database. 
Randers Kommune bidrager på 
denne måde til et meget stort 
datamateriale, der giver viden 
om effekterne af ”Holbæk-
modellen”.  Herudover bliver 
der udarbejdet en statusrapport 
hvert år, en midtvejsrapport 
efter tre år samt en 
slutevaluering.  
 
Der er udpeget 2 kontakt 
sundhedsplejersker, som 
primært skal samarbejde med 
julemærkehjemmet, og de skal 
beslutte og beskrive de 
endelige at 
samarbejdsstrukturer i 
samarbejde med relevante 
ledere.  

 
Et sundhedsvæsen 
uden knaster og at man 
fra en borgervinkel 
oplever et 
sammenhængende, 
sektorløst 
sundhedsvæsen  
- Etablering af 
kommunal 
vandladningsklinik 

 
At børn med 
enuresisproblemer spores 
så tidligt som muligt, 
undgår en indlæggelse og 
får en rettidige hjælp  
 
At vejledning/ information 
til de ansatte i  
daginstitutionerne 
optimeres, da de kan 
bidrage til at småbørn får 
gode drikke og 
vandladnings vaner 

 
Der er udarbejdet fælles 
tværsektorielle- og kommunale 
vejledninger, vedr. forløb for 
enuresis. Disse implementeres 
i Sundhedsplejen 
 
Der er nedsat en 
tværkommunal og sektoriel 
netværksgruppe 
 
Tilbud til de ansatte på 
institutionsområdet om 
undervisning om ”de gode 
vaner” 

 
Den ændrede indsats/ kontakt 
er blevet evalueret positivt i 
efteråret 2014, både internt 
men også i fællesskab med de 
implicerede 
samarbejdspartnere. 
Vi forventer at tiltaget fortsætter 
iflg. de ”nye” retningslinjer  
Efter et år, er der allerede set et 
markant fald i henvendelser til 
ambulatoriet på RRH. 

 
Sundhedsplejen 
varetager en kompetent 
indskolingsundersøgelse 

 
Ved 
indskolingsundersøgelsen  
vurderes det enkelte 
barns helbred, trivsel og 
sundhedsmæssige 
skoleparathed  samt 
vejledes om 
sundhedsrelaterede 
emner 

 
Der udarbejdes fælles 
retningslinjer for 
indskolingsundersøgelsen.  
 
I et pilotprojekt i 2014, har der 
været tilbud om, at børn med 
særlige behov vedr. 
sansemotorik, kunne deltage i  
holdtræning af 
sundhedsplejerske og 
fysioterapeut i RRH 

 
Der udarbejdes 
evalueringsrapport af det 
sansemotoriske pilotprojekt i 
januar 2015, og herefter tages 
der stilling til om tilbuddet skal 
fortsætte i 2016. 

 

Sundhedsplejen tilbyder 

i et samarbejde med 

lærere og pædagoger, 

gruppeforløb for børn og 

unge, hvis forældre er 

blevet skilt. 

Gruppeforløbet som 

interventionsform kan 

hjælpe børn og unge til 

øget trivsel og mestring 

af eget liv.  

 

- At styrke børnenes/de 

unges mestringsevne i 

forhold til de nye 

livsomstændigheder. 

- At styrke børnenes/de 

unges følelse af 

identifikation, tryghed og 

fællesskab i mødet med 

jævnaldrende i en 

lignende situation. 

 

 

Sundhedsplejen i RK deltager 

sammen med Egedal og 

Kolding Kommune i et 

tværfagligt fireårigt projekt i 

samarbejde med Center for 

familieudvikling., 2014-17 

På 10 folkeskoler i RK oprettes 

samtalegrupper for børn i 

alderen 8-16 år, der har skilte 

forældre. 

 
Projektet evalueres centralt af 
Center for Familieudvikling efter 
projektet er afviklet i 2017. 
Fælles evaluering sammen 
med e øvrige deltagende 
kommuner 
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PREP-kurser er en 

forebyggende indsats ift. 

skilsmisse og kan 

hjælpe til at skabe 

rammen for sundere 

parforhold såvel som 

bedre trivsel i familien 
 

- At par, der lærer at 

anvende principperne bag 

PREP, har større 

mulighed for at blive 

sammen og har det 

signifikant bedre, målt på 

deres tilfredshed i 
relationen.  

- At par oplever færre 

problemer og har en mere 

positiv interaktion og 

kommunikation med 

hinanden. 

 

 2015-16, vil der udbydes et 
antal kurser til forældre, som 
har samlivsproblemer, og 
overvejer en evt. skilsmisse 
 
PREP er et pædagogisk 

kursus, der giver konkrete 

redskaber til kommunikation 

og problemløsning og bygger 

på næsten 30 års forskning i, 
hvad der fremmer, og hvad der 

hæmmer et bedre relationer og 

et godt samliv. 

 

Kurserne vil blive udbudt i 

samarbejde med 

socialrådgivere fra Børne- og 

familieafdelingen 

 

Tilbuddet vil blive evalueret ud 
fra de rammer og mål, der er 
for kurset. Herefter skal der 
tages stilling til, om dette skal 
være et permanent tilbud i RK 
fra 2017. 

 

Familierådslagning 

inddrager barnet og 

familien selv at tage 

ansvar i forhold til 

barnets eller unges 

problemer og knytter 

dem tættere til 

sagsarbejdet og 

løsningen af sagen, når 

den kommunale 

myndighed forsøger at 

hjælpe et barn 

 

-at synliggøre og bruge 

familiens ressourcer, så 

familien selv kan komme 

med relevante og 

realistiske forslag til, hvad 

der er bedst for barnets 

eller den unges fremtid. 

 

 
I 2014-2015 afvikles der et 
projekt vedr. 
Familierådslagning i 
samarbejde med Børne- og 
familieafdelingen. 

Til familierådslagningen 
mødes familien sammen med 
slægt, venner eller andre, som 
familien tillægger betydning, 
for at diskutere og lægge en 
plan for, hvad der skal til for, at 
barnet eller den unge kan få 
det bedre.  

Initiativtageren kan være 
familiens sagsbehandler i 
socialforvaltningen/børne- og 
familieafdelingen eller en 
professionel fra de institutioner 
eller sammenhænge, barnet 
eller den unge indgår i - en 
lærer, en sundhedsplejerske, 
en pædagog mv. 
Initiativtageren drøfter med 
familien, om det vil være 
hensigtsmæssigt at holde en 
familierådslagning. 

Herefter tilknyttes en 
samordner, evt. en 
sundhedsplejerske. 
Samordneren er særligt 
uddannet til at planlægge og 
koordinere 
familierådslagningen i 

samarbejde med familien.  

 
Når projektet afsluttes i løbet af 
2015, vil det blive evalueret. 
 
Herefter skal der tages stilling 
til, om metoden skal 
implementeres som et fast 
tilbud i RK i arbejdet med børn 
og unge samt deres familier. 

 
Sundhedsplejen 
arbejder systematisk og 
effektivt og udnytter de 

  
Sundhedsplejen udvikler 
yderligere på fraser i Novax. 
Det primære fokus vil være 

 
Har tidligere udviklet en del 
fraser på spæd- og 
småbørnsområdet 
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muligheder, der ligger i 
de digitale medier 
 
 
 
 

skoleområdet.  
 
Fortsat fokus på ensretning ift. 
registrering i Novax 
 
”Barnets Bog”, blev digital i 
2013. Skoleområdet skal 
kobles op på ”Sundhedsvejen”, 
så journalen også på dette 
område bliver åben for 
forældre. 
 
Øge brugen af skolernes 
intranet. 
 
Udvide brugen af 
taletilkendegivelse. 
 
Fortsat optimering af 
Sundhedsplejens hjemmeside. 
 
Øget fokus på at henvise til 
brug af relevante hjemmesider/ 
apps. 

 


