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Tale ved prisoverrækkelsen til Årets Sundhedsplejerske 2017 

 

Tid og sted: Landskonference 1.-2. maj 2017 på Hotel Nyborg Strand  

Tema: Livet mellem Psyke og Soma – Sundhedsplejersker bygger bro 

Prisoverrækkelse den 1. maj under festmiddagen kl. 19.00.  

Taletid max 20 minutter inklusiv prisoverrækkelsen. 

************************************************************************************* 

Prisoverrækkelsen til Årets sundhedsplejerske 2017 
 

[Indledning] 
Kære sundhedsplejersker, 

 

Tak for invitationen til at deltage på jeres landskursus. 

Jeg har glædet mig til at møde jer alle sammen, og få lov til at uddele prisen til Årets 

sundhedsplejerske 2017. 

 

Men i dag er det også 1. maj - Arbejderklassens internationale kampdag. 

En historisk dag.  

Den 1. maj 1890 var første gang, at arbejdere verden over gik på gaden for deres 

rettigheder. Kampen for 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile, var helt 

frem til 1920 den vigtigste parole til 1. maj. 

 

Og nutidens velfærdssamfund - med et trygt arbejdsliv for de fleste lønmodtagere - 

er ikke kommet af sig selv.  

Det er kun lykkedes, fordi vi har valgt fællesskabet til – og i solidaritetens navn 

krævet fælles overenskomster for alle medarbejder på arbejdspladsen.  

Vores velfærdssamfund er baseret på tillid til hinanden og vores fælles institutioner. 

 

Men har vi stadig noget at kæmpe for? 

Mit korte svar er JA! 

 

Samfundet har i høj grad stadig brug for solidaritet og fællesskab - for at sikre 

ordnede arbejdsforhold for alle lønmodtagere. 

For vi oplever desværre at det årlige krav om produktivitetsstigninger i 

sundhedsvæsenet er blevet så stor en belastning, at personale og patientsikkerhed 

konstant er under pres. Og mange kommuner sparrer på kernevelfærden. 

Kommunernes regnskabstal for 2016, viser at kommunerne sidste år brugte knapt 3 

milliarder mindre på serviceydelser end året før. Et underforbrug som mindsker 

borgernes velfærd. 
 

Vores samfund har derfor også fremover brug for at vi sammen kæmper om 

ordentlige arbejdsforhold og om fælles faglige mål. 

 

Og vores fælles mål for sundhedsplejen vil jeg komme nærmere ind på nu. 
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For udover, at det er 1. maj i dag –  er 2017 også et helt specielt år for jer.  

Jeg vil derfor ønske jer alle sammen et stort tillykke - med jeres dobbelt jubilæum! 

• med de 80 år – ja, ikke jer personligt, men med sundhedsplejens 80 års 

fødselsdag i år 

• Og med de 40 år som Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 

 

Det er godt gået! 

 

[Historisk baggrund for sundhedsplejen] 
Jeres historie starter tilbage i 1930’erne.  

Dengang var spædbarnsdødeligheden meget høj i Danmark og højere end i de andre 

nordiske lande. Derfor startede forsøgsordningen med sundhedsplejen.  

Det viste sig hurtigt at være en rigtig god ide med de forebyggende hjemmebesøg. 

Og forældrene bød jer velkommen i deres hjem. 

Sundhedsplejerskeordningen blev national fra 1937. 

 

Og der er langtidseffekter af sundhedsplejens tidlige indsatser. 

Det viser en undersøgelse af seniorforsker Miriam Wüst på Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd (SFI):  

Hendes studier af sundhedsplejerskeordningen omhandler fødselsårgangene fra 

1930’erne og 1940’erne. De personer, der har haft sundhedsplejerske som børn, har 

haft et sundere liv – med færre hospitalsindlæggelser og mindre risiko for at få 

hjertekarsygdomme.   

 

Det er jo gode nyheder!  

Og I er her endnu – og I spiller fortsat en stor rolle for børnevelfærden. 

 

I dag dør Danmarks børn ikke pga dårlige boligforhold og manglende viden om 

hygiejne og smitteveje. 

I stedet for udgør kroniske sygdomme og mentale helbredsproblemer desværre en 

stor sygdomsbyrde hos børn og unge. Det handler især om trivselsproblemer med 

psykiske og psykosomatiske symptomer og ensomhed. [Vidensråd for Forebyggelse, 

2015] 

 

Derfor har børn og forældre i høj grad brug for jeres ekspertise i forhold til at styrke 

forældrekompetencen og den tidlige relation mellem barn og forældre.  

Vi ved fra forskningen, at det er i graviditeten og i de tidlige barneår, at barnets 

kognitive, sociale og følelsesmæssige kompetencer grundlægges.  

Derfor har de første år har stor betydning for barnets sundhed, trivsel og muligheder 

for at klare sig godt i skolen og senere i voksenlivet. 
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For nogle forældre kan det føles som en stor mundfuld at sikre barnet en tryg og 

omsorgsfuld start på livet. Her er det vigtigt, at I som sundhedsplejersker kan 

understøtte den gravide og familien med at løfte opgaven, og derved forebygge 

ulighed i sundhed. 

 

Den forebyggende sundhedspleje betaler sig stadig – både menneskeligt og 

økonomisk!  

80 år med sundhedsplejen har givet os landvindinger, men vi må ikke smide alt det 

gode ud med badevandet. 

Vi skal fortsat udvikle sundhedsplejen –  

 

Og det er I allerede i fuld gang. 
 

 

[Sundhedsplejerskens nye rolle i det nære sundhedsvæsen] 
I spiller en af de vigtigste roller i det nære sundhedsvæsen – specielt i forhold 

sundhedsfremme og forebyggelse.  

I kan være med til at bremse uligheden i sundhed fra den tidlige barndom via jeres 

unikke adgang til alle børn, unge og deres familier. 

Derfor arbejder vi i DSR – sammen med jer – på at styrke jeres generelle 

forebyggende arbejde, bl.a.   

• Graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, 

• Minimum 5 hjemmebesøg i barnets første år, 

• Obligatorisk 3-års hjemmebesøg til alle, 

• Styrke børns og unges fysiske og mentale sundhed, 

• Styrke indsatsen på ungdomsuddannelserne. 

Men, når det er sagt, ser jeg også sundhedsplejersker kan spille en aktiv og 

betydningsfuld rolle i andre udfordringer fremover. 

Som jeg sagde sidste år – Et paradigmeskifte er på vej i sundhedsplejen! 

 

Vi ser det allerede med jeres mange nye specifikke indsatser, fx 

• opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus, 

• tilbud til børn og unge med kroniske sygdomme, overvægt mv, 

• indsatser målrettet til sårbare familier, børn og unge, 

• sundhedstjek af anbragte børn og unge,  

• integration af flygtningefamilier. 

   

Et helt nyt eksempel er, fx 

At Københavns kommune den 26. april har vedtaget, at sundhedsplejersker skal 

deltage på forældremøder i alle skole for 6. klasser.  
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Formålet er især at sikre forældrene en opdateret viden om seksuel sundhed og 

fordelen ved at deltage i HPV vaccinationen inden seksuel debut. En vaccination, 

hvor tilslutningen er halveret de sidste par år pga negativ omtale i medierne. 

[Børne- og ungdomsudvalget den 26. april. Forslaget er stillet af Enhedslisten] 

 

Men for at komme i mål, er det også vigtig, at I styrker det tværprofessionelle 

samarbejde om børn og unge i kommunerne – og på tværs af sektorer for at løfte den 

tidlige indsats. 

 

 

[FN’s 17 verdensmål] 
Jeres indsatser taler også lige ind i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - 

som blev lanceret som verdens bedste nyhed, da de trådte i kraft i januar 2016. 

Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både 

mennesker og planeten, vi bor på.   En kurs hvor ingen lades i stikken. 

 

I er det man i dag kan kalde en ’bæredygtig sundhedsplejeordning’. 

I kræver en cykel, en vægt, gode øjne til at observere, gode ører til at lytte, en mund 

til at gå i dialog med forældre, børn og unge - samt en stor portion faglige 

kompetencer. 

 

I er vigtige aktører for at komme i mål med især to af målene: 

• FN Mål nr. 3 -  Sundhed og trivsel  

Handler om jeres indsatser for at understøtte børn og unges sundhed og trivsel, 

så de ikke risikere at komme bagud i deres udviklingen.   

 

Vores pjece - ’Styrk børn og unges sundhed. Brug sundhedsplejerskernes kompetencer’ – 

viser en bred vifte af jeres indsatser. Pjecen er nu opdateret med de nye tal fra 2016.  

Jeg bruger stadig pjecen på møder med politikere. Det samme gør 

sundhedsordførerne. De konkrete historier i pjecen gør den rigtig god til at 

argumentere for jeres kompetencer. 

 

• FN Mål nr.10 - Mindre ulighed i sundhed. 

Det er også en af jeres spidskompetencer.  

Den stigende ulighed i sundhed i Danmark fortsætter. Vi har derfor brug for 

målrettet indsatser for at bremse denne skæve udvikling. Her er jeres tidlige 

generelle forebyggende indsatser vigtige. Men det det kan også kræve et 

tværprofessionelt samarbejde. I kan ikke altid løfte udfordringerne alene.  

 

Derfor er DSR, Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i 

Danmark (FALS) og Fagligt Selskab sundhedsplejersker gået sammen med 9 andre 

organisationer for at sætte fokus på det tværprofessionelle samarbejde i 

kommunerne:  
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• I september 2016 lancerede vi sammen Guiden: ’Styrk den tværprofessionelle indsats. 

En guide til relationel koordinering i den tidlige indsats i skolerne’. Det skabte en debat 

om vilkårene for det tværprofessionelle samarbejde. 

• Vi er nu i gang med en tilsvarende guide på småbørnsområdet.  Vi forventer den 

lanceres efter sommeren.  

• Sammen med BUPL har vi skrevet en debatartikel for at styrke samarbejdet 

mellem pædagoger og sundhedsplejersker for en tidlig indsats. Den blev lanceret 

i Politiken den 15. marts 2017. 

 

Grib de to guide og brug dem i jeres samarbejde med de andre fagprofessionelle, der 

er omkring børn og unge - i dagplejer, daginstitutioner og skoler. 

I kan gøre en stor forskel! 

 

 

Der er en stor politisk forventning til, at I som sundhedsplejersker deltager i mange 

nye indsatser. Det ses blandt andet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og 

KL’s fine udspil ”Fremtidens sundhedspleje”, hvor I tildeles en bredere rolle i 

fremtiden.  

Og det har regeringen også indset. Med regeringens nye udspil – Stærke dagtilbud. 

Alle børn skal med i fællesskabet –  sættes der også fokus på at øge samarbejde mellem 

daginstitutioner og sundhedsplejen. 

 

Og det er positivt!  

 

 

[Der er brug for flere sundhedsplejersker] 
Men vi har en udfordring – som vi skal stå sammen om! 

Der mangler snart sundhedsplejersker! 

I tilbyder et stigende antal indsatser til særlige grupper af børn og unge – og det er 

vigtigt.  Men vi kan se, at det sker på bekostning af den universelle indsats til alle 

familier, børn og unge. Og det er især her jeres specielle kompetencer er unikke. 

Flere kommunerne tilbyder færre hjemmebesøg end Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. Det sker på trods af, at svangreomsorgen gennem de senere år er 

ændret radikalt til ambulante fødsler og tidlige udskrivninger af barn og mor.  

 

Færre hjemmebesøg er en forkert udvikling – efter min mening. For I risikerer at 

smide det unikke i sundhedsplejen ud med badevandet. Det er netop i det 

universelle hjemmebesøg, at alle familier møder sundhedsplejersken. Det er her, at I 

kan give hver enkelte forældre en unik vejledning tilpasset til netop deres situation 

og deres barn - og dermed støtte den tidlige relationsdannelse.  
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Databasen Børn Sundhed viser med al tydelighed, at der er behov for af fastholde 

hjemmebesøget. 90 % af alle familier får bemærkninger i de 4 hjemmebesøg. Meget 

vil ikke blive opdaget i tide, hvis I ikke kommer hjem til alle familier.  

 

[Dimensionering til studerende] 
Vi skal sammen kæmpe for at paradigmeskiftet kan ske – men uden at vi mister den 

generelle sundhedsplejerske indsats til alle familier, børn og unge. Derfor skal vi 

have øget dimensionering af sundhedsplejerskestuderende.  

 

Vi er allerede gået i gang! 

I samarbejde med Foreningen for ledere af sundhedsordningerne, og det faglige 

selskab for sundhedsplejersker – har vi: 

• Skrevet et argumentationspapir målrettet KL, Sundhedsministeren, 

sundhedsordførerne og Sundhedsstyrelsen. DSRs analyseafdeling har udregnet 

en minimumsdimensionering – ud fra tre parameter:  

▪ Graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide kvinder 

▪ Minimum 5 hjemmebesøg i barnets første år 

▪ 3 års hjemmebesøg 

 

Hvis alle sundhedsordninger tilbyder de tre indsatser – vil det betyde et behov for en 

øget dimensionering på ca. 20 om året. I alt 120 studerende pr. år fra 2018. 

Og så har vi ikke taget alle de andre opgaver med, som I tilbyder. 

 

• Vi har skrevet en debatartikel om behovet for flere sundhedsplejersker. 

Debatartikel blev trykt i Kristelig Dagblad i februar og efterfølgende har den være 

trykt i hele 23 lokalaviser i marts måned. 

 

Og vores debatindlæg har allerede skabt en politisk bevågenhed om manglen på 

sundhedsplejersker. 

Dansk Folkeparti spurgte den 8. marts sundhedsministeren – om ministeren deler 

bekymringen for, at der uddannes for få sundhedsplejersker? 
 

Sundhedsministerens svar lød den 5. april: 

Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen om i samarbejde med relevante parter at vurdere den 

nuværende dimensionering af videreuddannelsen til sundhedsplejerske. Når jeg har modtaget 

Sundhedsstyrelsens vurdering, vil jeg forholde mig nærmere til sagen. 

 

 

Vi vil – sammen med jer - arbejde for at få indflydelse på de kriterier, der lægges til 

grund for en vurdering af dimensioneringen til sundhedsplejerskuddannelsen.  
 

 [Prisen til Årets sundhedsplejersker 2017] 
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Det er netop en af de nye veje som Årets Sundhedsplejerske gør en kæmpe indsat 

for. En indsats for nogle af de mest udsatte børn i Danmark.  

 

Nemlig de anbragte børn og unge. De har ofte mange svigt bag sig, derfor kan deres 

sociale problemer overskygge deres sundhedsmæssige problemer.  

 

Som de første i Danmark har prismodtageren gennem de seneste 2 år givet 

sundhedstjek til alle anbragte børn og unge i kommunen. 

Prismodtageren blev inspireret af den svenske professor Bo Vinnerljungs forskning, 

der viste, at 40-50% af anbragte nordiske børn havde sundhedsmæssige 

problemstillinger, der var overset. 

 

Prismodtageren spurgte sig selv om sundhedsplejen kan gøre en forskel for de 

anbragte børn - med en simpel indsats? 

 

Prismodtageren fik med gode argumenter kommunen til at bevillige midler til at 

gennemfører sundhedstjek for anbragte børn og unge. 

Formålet med sundhedstjekket er: 

” at opdage sundhedsforhold, der har indvirkning på barnets eller den unges trivsel, så det 

kan afhjælpes og ikke vil påvirke barnet eller den unges mulighed for at opnå sit potentiale” 

 

Og det krævede en særlig indsats og fleksibilitet af prismodtageren, da nye 

arbejdsgange skulle fastsættes. Sundhedstjekket foregår som hjemmebesøg hos enten 

plejefamilien eller på institutionen. Det giver en god og positiv dialog med barnet, 

den unge og med plejeforældrene eller pædagogerne på opholdsstedet. 

Prismodtageren har på fornemmeste vis sikret en høj ensartet kvalitet i 

sundhedstjekkene ved, at udarbejde 

• en Tjekliste for hvad der skal spørges ind til/ undersøges under hensyn til 

barnets/ den unges alder 

• en Guideline i forhold til arbejdsgange 

• iværksat et tværprofessionelt samarbejdet med øvrige fagpersoner fx 

socialrådgiver. 

 

Resultaterne viser klart, at sundhedstjek af anbragte børn er en meget vigtig indsats. 

35-40% af børnene og de unge havde sundhedsproblematikker, der var vigtige at 

handle på fx, 

• Manglende vaccinationer, 

• astma og allergier, som ikke er opdaget, 

• Problemer med synet, hørelsen, højde og vægt, 

• Fysiske / psykiske udviklingsproblemer,  

• Hovedpine, Søvnproblemer, Vådliggere, 

• Og de unge har behov for at tale om seksualitet, grænser og prævention. 
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Der er ingen tvivl om at sundhedstjekket gør en kæmpe forskel for børnene. Det er fx 

vigtigt at 

• At barnet eller den unge får briller, hvis de har problem med synet, så de kan 

lære at læse og følge med i skolen. 

• At børn med astma får astmamedicin for at kunne fungere godt i deres 

hverdag og deltage i fysiske aktiviteter med kammerater. 

• At tale med de unge om seksualitet og prævention for at forebygge at for 

tidlige graviditeter.  

 

Sundhedstjekkene viser med al tydelighed, at det kan have store menneskelige 

omkostninger for barnet og den unge, hvis deres problemer ikke opdages i tide. 

Fagpersoner kan tro, at trivsels- eller indlæringsproblemer har baggrund i barnets 

sociale forhold. 

 

Sundhedstjek ved sundhedsplejersker gør en forskel – også økonomisk! 

• Et sundhedstjek koster kun 1000 kr. årligt! 

• Hvor et Specialklasse-tilbud i gennemsnit koster ca. 265.000 årligt 

 

Sundhedstjekket er en forebyggende indsats, der har betydning for nogle af de mest 

belastede børn og unges trivsel og skolegang.  Vi ved at sundhed, trivsel og en 

positiv skolegang har betydning for at forebygge uligheden i sundhed gennem hele 

livet. Indsatsen har vist, at sundhedsplejerskerne er de helt rette til at løfte denne 

opgave. 

 

Derfor er prismodtageren et fyrtårn i sundhedsplejen, der til fulde opfylder 

kriterierne for Årets Sundhedsplejerske Pris 2017. 

 

Hjerteligt tillykke til alle Mariagerfjord kommunes sundhedsplejersker og til Maria 

Villumsen – der er repræsentant for sundhedsplejerskerne. 

 

I er indstillet til prisen af Kit Borup, Familiechef i Mariagerfjord Kommune. 

 

[Pris = kr. 10.000, diplom og blomster.] 


