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Hvordan rådgiver
du om MAD TIL
BØRN?

Formandens hverdag
og tanker
SUSANNE RANK LÜCKE
Formand for Fagligt Selskab
for Sundhedsplejersker

MAD
TIL
BØRN
Fra skemad til madpakker

Gode råd og godt at vide

Bestil gratis folder inkl. plancher på: ernaeringsfokus.dk
– se under materialer
Udarbejdet i samarbejdet med sundhedsplejersker
og ernæringsprofessionelle
Senest revideret i 2019 i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Mød os på
landskonferencen
i Kolding

– hele vejen rundt!
Jeg sad i maj 2020 og tænkte på, om hverdagen
nogensinde vil blive normal igen. Alt var forandret
og anderledes, end jeg havde forestillet mig det
skulle være. Jf. kalenderen skulle jeg sidde 2. dag
på Landskonferencen i Kolding og nyde at være
sammen med sundhedsplejersker fra nær og fjern.
Møde gamle studiekammerater, gense bekendte
og være midt i en faglig vitaminindsprøjtning!
Sådan blev det ikke, i stedet sad jeg hjemme ved
stuebordet og havde arrangeret mig med noget,
der mindede om et kontor. Overfor mig sad min
14-årige med diverse it-platforme, jeg ikke engang
anede fandtes, men helt klart priser mig lykkelig
for. Vi drøftede, hvornår mon Mette ville løfte sløret
for, om konfirmationen ville blive til noget engang i
august, og om vi så skulle fejre den handicappede
storesøsters 18-års fødselsdag, når alt engang blev
mere normalt!
Nu ved jeg, at Landskonferencen bliver afholdt,
fødselsdagen er afviklet, konfirmationen er fastsat,
og jeg føler, at jeg er ved at få min hverdag igen. På
arbejdet kom alt tilbage til det næsten normale – ja,
der er ekstra fokus på hygiejne, afspritning imellem
skoleelevernes samtaler og undersøgelser. Det, at
jeg kan være til stede i mit arbejde ved småbørn og
på skolerne, gør for mig en verden til forskel i min
følelse af at gøre tingene godt nok. Første gang, jeg
igen var sammen med mine kollegaer – ja det så
nærmest ud, som om vi var ”på græs for 1. gang”.
Der var jubel med afstand, luftkrammere, og
snakken gik!
Jeg mærker i min mailboks, at der er invitationer
på vej i efteråret og i 2021, så arbejdet i Faglig Sel-

skab for Sundhedsplejersker ommer godt i gang
igen.
Når jeg sidder her sidst i juni og skal fortælle
om mine oplevelser i de første måneder af tiden
med corona, kan jeg blive helt forpustet over, hvor
omstillingsparate sundhedsplejerskerne har været.
I løbet af et splitsekund blev min hverdag anderledes
– og ja det gælder også alle andres. De første 4-6
uger syntes jeg, det gik godt. Der var mange løse
ender, der skulle bindes og drøftes, hvad gør vi så i
stedet. Men pludselig mærkede jeg helt personligt,
at jeg blev trist. Trist over at være i dette vakuum.
Over uvisheden! Så er det godt at have en støttende familie, en god leder, gode kollegaer og en
skøn bestyrelse omkring sig – ja, jeg ved det – på
afstand. Men de var der og ved at få talt sammen
og få forskellige perspektiver med, ja så synes jeg
jo, at det gik igen. Det går på trods af, at jeg lige nu
tænker, at corona vil sætte sit præg på min verden
ud i fremtiden også efter en vaccine.
Samfundet har lært af corona, alle har lært om
de grundlæggende principper omkring håndhygiejne, børnene i samfundet har taget håndvasken
til sig, og de er altså seje. Vi har lært, at man ikke
altid skal være fysisk samlet for at afholde et møde.
Hjemmebesøget i sin fulde længde har betydning
for familierne, og den måde, jeg får afleveret den
faglige viden, givet råd og vejledning på.
Jeg har hørt familier, der havde korte besøg og
opfølgning på video, sige ”Hvor er det godt, at I
var der under corona-krisen, men det er så meget
bedre nu, hvor vi får snakket alt igennem, medens
I er her.”
Online ekstraudgave
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Coronatiden var for mig lig med

SURDEJ OG
”MØRKE-BØRN”
For mig betød coronatiden et stop. Nye ting
fik nye betydninger.
Gær, fællessang, surdej, lange gåture,
dronningens tale – havde jeg til fælles med
mange andre.
Min følelsesmæssige penduleren mellem
det pragmatiske og katastrofetanker var vist
en menneskelig præmis: ”Pyt – det skal nok
gå” og ”gud, hvor er det forfærdeligt, og pas
nu på I ikke bliver syge”.
Lyde var anderledes: Der var ikke noget
trafiklarm – ingen susen fra motorveje. I gadebilledet var der flere børn i barnevogne/
klapvogne – ænderne fik mere mad.
Oftere og oftere savnede jeg mine kollegaer
– Eva, Annibet, Liselotte, Julie, Marie, Katrine
og Gurli. Vi skypede og støttede hinanden i
faglige spørgsmål. Det sociale er åbenlyst en
stor del af min arbejdstrivsel.
Coronatiden betød også, at nybagte
forældre og deres babyer fik mere ro på
barselsgangene – kunne jeg læse i avisen.
Ingen besøg betød mere dvælen og nærvær
mellem forældre og det nye menneskebarn.
Dejligt.
Og midt i denne ro, fuglekvidder og menneskers langsommere bevægen sig frem, er
der også nogen, vi ikke må glemme.

Jeg kalder dem ”mørkebørn” – inspireret
af corona-ordet ”mørketal”.
Ifølge ordnet.dk betyder mørketal ”tal for
mange tilfælde af en bestemt slags, ofte forbrydelser, der ikke anmeldes eller registreres
og derfor ikke bliver offentligt kendte”.
Så når Corona har et mørketal – hvorfor
så ikke også påstå, at samfundet har et antal
”mørkebørn”? Udsatte børn, som lever i det
stille. Som ikke gør opmærksom på, hvad de
skal rumme i deres corona-dagligdag. Disse
børn rummer et såkaldt mørketal. Jeg kalder
dem ”mørkebørn”.
Hvad med de ca. 2 mørkebørn i hver
klasse i det ganske kongerige, som vokser
op i hjem, hvor en forælder har et alkoholmisbrug? (jf. tidligere eksamensopgaver på
sundhedsplejerskeuddannelsen KP).
Hvad med de 3-4 børn i hver klasse, der
udsættes for vold i hjemmet?
(jf. www.levudenvold.dk)
Hvad med de forælder eller børn, der oplevede sig ensomme i den tid?
Hvad med den pige på 8 år, som har infantil autisme og nu skal være hjemme i den
1 ½ værelses lejlighed med sine forældre,
som ikke taler dansk, og pigen har lige fået
en lillesøster, som er for tidligt født? Pigens
dagsskole var lukket pga. corona.

Skjulte og dermed oversete mørkebørn
har holdt ud, mens vi andre kiggede på vores
boblende surdej. Nogen af os voksne overvejede nyt køkken, mens mørkebørn overhørte, at far var blevet opsagt. Om natten sov
de med ondt i maven eller tissede i sengen.
Det er alt sammen nedslag i historier, jeg
har hørt fra venner, kollegaer fra forskellige
kommuner og naboer.

Nogen af os voksne såede spiselige
blomster i haven, mens mørkebørn ringede
forgæves til børnetelefonen, hvilket er ca.
50 % af alle henvendelser, har jeg ladet mig
fortælle.
Lad mig slutte med en omskrivning af et
citat af Kim Larsen:
”Samfundet er til for de udsatte børn og
voksne – vi andre skal nok klare os”.

ANJA KREUTZMANN
Aktiv suppleant
i bestyrelsen og
ansvarshavende redaktør
for Sundhedsplejersken

Har dit spædbarn udviklet en
asymmetrisk hovedform?

STARband
Hovedformskorrigerende Ortose
UBC Korset

Energy AFO
Protesekosmetik

Asymmetrisk hovedform
afhjælpes
ofteofte
medmed
øvelser
på maven,
fysioterapi
m.m.
Asymmetrisk
hovedform
afhjælpes
øvelser
på maven,
fysioterapi
I tilfælde
hvor enhvor
mere
form ikke
opnås
6-månedersalderen
anbefales
m.m.
I tilfælde
enharmonisk
mere harmonisk
form
ikkeinden
opnås
inden 4-månedersalderen
STARband™
- Hovedformskorrigerende
Ortose. Ortosen
benyttes
23 timer
i døgnet i
TM
anbefales
STARband
– Hovedformskorrigerende
Ortose.
Ortosen
benyttes
en periode
på ca. 3i en
mdr.,
hvor den
varsomt
og sikkert
til en mere
23
timer i døgnet
periode,
hvor
den varsomt
ogguider
sikkertbarnets
guiderhoved
babyens
ensartet form.
hoved
til en mere ensartet form.
Vurdering om den innovative ortose vil være gavnligt for dit barn, vil finde sted på
Støtte korset
Behandling med den innovative ortose ordineres enten efter henvisning
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh K i samarbejde med bandageriets tilknyttede spetil
en speciallæge,
eller
vedfor
henvendelse
direkte
til bandageriets
ciallæge
Hanne Hove.
Forud
denne vurdering
tilbyder
vi en gratis ogtilknyttede
uforpligtende
speciallæge
Hanne
Hove,
der er ekspert
vurdering via mail,
hvor
I fremsender
billeder iafkraniebarnet.og ansigtsmisdannelser.

Handyflex

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Sensotex

Kontakt
osfor
formere
information
ellerpå:
se www.starband.dk
Kontakt os
information
ellerdele
se www.starband.dk
–klinik@bjn.dk
Vi vil så gerne
vores viden!
- Vi vil så gerne dele vores viden!
Aktivskinne AFO

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
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imponeret over de instrukser og procedure,
der på ganske få dage blev indført. Håndbog
om hygiejne blev nærlæst og opgaven lød, at
vi skulle kunne den i søvne.
Vores tilstedeværelse har
JEG TROR AT RIGTIG
Coffee to go……
hermed også åbnet endnu
I starten var vores fysiske beMANGE FAMILIER I STARTEN mere op for det tværfaglige
søg kun 15 minutter med efter- OGSÅ HAR NYDT GODT AF samarbejde.
følgende telefon kontakt. En
Som webredaktør på
DEN ”PAUSE” DER BLEV
familie på fem bød på kaffe og GIVET OG RO TIL AMNING, hjemmesiden og for nyhedsnybagte muffins på 5. dagen
TILKNYTNING OG FÆLLES- brevet har det været tomt og
efter fødsel. Dette blev nydt i
SKAB, LEG OG SPIL MED lidt frustrerende, hvad skal
bilen på vej til næste besøg.
jeg sende ud i nyhedsbrevet?
DE STØRRE BØRN.
Vores konsulentfunktion i
Der er ingen nyheder, ud over
Kirsten Birk
skoler og dagtilbud har været
dem fra Sundhedsstyrelsen,
efterspurgt. Da skoler og
alle er Lock Down.
dagtilbud åbnede op, tilbød vi besøg ang.
Hjemmesiden www.sundhedsplejersken.nu
sparring med hensyn til hygiejne. En del
har været opdateret med seneste retningstakkede ja og ud over få gode råd – var jeg
linjer og nyt ang. LK 2020.

en helt masse forskelligt at forholde sig til.
Alt dette må vi tage til os og lære af, så det
i fremtiden kan puttes ind i en hverdag for
alles bedste.

Corona set
fra webredaktørens
position

KIRSTEN BIRK
Sundhedsplejerske og
webredaktør for
Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker
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Danmark blev lukket ned den 11. marts 2020
– vi skal passe på os selv, hinanden, og især de
sårbare skal være stærke… Sådan nogenlunde lød
ordene fra vores statsminister. Der var fokus på at
passe på de ældre, de kronisk syge men også de
gravide og de nyfødte.
I den kommunale organisation, hvor jeg er ansat, har vi hele tiden været i dialog med sundhedsstyrelsen og MRSA-enheden for dermed at have
høj fokus på borger og medarbejders sikkerhed
i forhold til reduktion af smitterisiko af covid 19.
Samtidig med at vi ikke overså noget i forhold til
trivsel både hos de nyfødte, hos mor og resten af
familien.
Alle nyfødte blev besøgt, men en del af hjemmebesøgene ved de ældre babyer, som var i god trivsel, blev i starten omkonverteret til klinik og skype”besøg”. Det var korte og effektive besøg.
Samtidig med, at skolesundhedsplejen var på
pause, gav det rigtig meget tid på hjemmearbejdspladsen.
Jeg fik tid til at fordybe mig i opsætning af et nyt
intranet og for en gang skyld at være på forkant
med næste års skoleplan og undervisningsplanen
for Bydelsmødrene. Personalemøder var også på
skype og for at tilgodese det manglende sociale
fællesskab, arrangerede jeg fredagsbar på skype
med kahoot.

Jeg er ekstrovert og udadvendt, men har dog
ikke nået at savne den fysiske tilstedeværelse på
rådhuset, og jeg må indrømme, at de 1 ½ times kørsel dagligt ikke var savnet – selv om de dog ofte er
effektive med telefonsamtaler, da tiden helst skal
udnyttes optimalt. Dermed har jeg også mærket,
at det at forlade hamsterhjulet har været godt for
krop og sjæl.
Da retningslinjerne kom fra Sundhedsstyrelsen,
genoptog vi det meste af vores småbørnssundhedspleje. Familierne har følt sig trygge ved vores
besøg – og ofte har både mor, far og søskende
været til stede. Jeg tror, at rigtig mange familier i
starten også har nydt godt af den ”pause”, der blev
givet og ro til amning, tilknytning og fællesskab, leg
og spil med de større børn.
Men efter 1 måned mødte vi også familier, som
følte sig isoleret og som savnede deres netværk.
Forældre til skolebørn, som var bekymrede
over deres børns manglende sociale kontakt,
angst og OCD-symptomer, som blev forværret,
spisevægring eller det modsatte og øget aktivitet
på nettet. For andre børn har det været godt med
de faste rammer i hjemmet, en fast struktur og ikke

Brystmæ

t bedste
lk er de

Nybagte muffins fra
besøg hos familie på
fem.

er
til baby

Vi har alle sammen brug for lidt hjælp
indimellem...
Vi er med hele vejen på din amningsrejse

mambaby.com

d

Nyhe

2in1 Electric & Manual Breast Pump
• Veksl mellem elektrisk og manuel brystpumpe i to enkle trin
• Ekstra blød tragt – passer til alle bryststørrelser
• Genopladeligt batteri
• Alle dele (bortset fra ledning og display) kan steriliseres
• Pump direkte i en af MAMs sutteflasker eller
brystmælks-opbevaringsflasker

Mød os på Landskonferencen for Sundhedsplejersker
i Kolding den 4–5 maj og hør mere om os og vores
produkter

@MAMDanmark

mambaby.com/dk/babytalk

@mambaby_nordic
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ældre og søskende er adskilt – og bortgang
af nær familie med ringe mulighed for at sige
farvel.
Ens for alle lande er det særlige opmærksomhedspunkt om værnemidler og mangel
på samme. Generelt har der været utryghed
med mange divergerende udmeldinger fra
regeringer og offentlige institutioner. Sundhedsplejerskerne har mange steder oplevet,
at de ikke følte sig tilstrækkeligt påklædt med
værnemidler, og der er konstateret smitte
hos Public Health nurses i Nordamerika og
Afrika efter kontakt med familier.

Global
temperatur måling
på Covid-19
CHRISTINA LOUISE
LINDHARDT
Sundhedsplejerske Ph.d.
og suppleant i bestyrelsen
for Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker
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En temperaturmåling på Global Health og
sundhedspleje optog det virtuelle møde med
komiteen for Global Network Health Nurses
International (GNPHN), afholdt i begyndelsen
af juni måned 2020. Med deltagere fra Norge,
England, Wales, Nordamerika, Japan, Kenya
og Danmark.
En generel tilbagemelding fra de fleste
lande var, at der var mere ro i familierne efter

fødslerne, amningen blev etableret, og flere
babyer fortsatte amningen efter den første
måned. Dog manglede mange nybagte forældre den tætte kontakt til bedsteforældre
og anden familie. Ensomhed og mangel på
netværk som nybagt forældre er et problem.
Mental sundhed er et opmærksomhedspunkt i forhold til den enkelte og familien,
men også i forhold til, at familier, bedstefor-

Fagligt Selskab
Sundhedsplejersk for
er
Christina Lindhar ved
overdrager GNP dt
quilten til værtsla HN
ndet
Kenya 2020

En særlig gruppe,der får opmærksomhed, er de unge og den mentale sundhed
under Covid-19. Isolationen og mangel på
samvær med venner og netværk samt
konflikter i hjemmet er et gennemgående
problem på tværs.

Forbud mod salg af alkohol
modvirker vold
I flere af de afrikanske lande syd for Sahara
oplever man, at der i forbindelse med Lock
Down, blev forbud mod salg af alkohol. Dette
medførte en nedgang i ”domestik violence”
samt banderelaterede optøjer med knivstik
og skuddrab. Fra Kenya oplever man, at
fædrene deltog mere i det huslige arbejde
og i undervisning af børnene. En ulighed i
samfundet bevirker, at mange mennesker
ikke fik løn og dermed ikke kunne forsørge
familien, som også inkluderede de ældre
familiemedlemmer. Det konkluderes desuden, at man vil se mange børn med fejlernæring de næste år fremover.

Tidligere katastrofer
opruster Public Health
Det Japanske sundhedsberedskab indenfor f.eks. skoleområdet
har lagt vægt på opsporing.
Det vil sige, at man ved hjælp af
mund til mund metode får fat i de
personer, der er eller kunne være
smittede. I skolerne er høje hygiejnestandarder og værnemidler på plads fra
begyndelsen. Japan er et af de lande der oplevede et lavt smittetryk. De japanske sundhedsprofessionelle mente, at pga. de mange
jordskælv, som er forekommet i landet de
sidste år, var de godt forberedte på opståede
katastrofer som pandemien Covid-19.

Opsporing af mental sundhed
I England lavede man fra starten nye retningslinjer omkring sundhedsplejerskernes
arbejde og Covid-19 for at imødekomme den

ændrede situation. I store dele af England
blev sundhedsplejerskerne i begyndelsen
taget ud til beredskab i hjemmesygeplejen
og på Out patient Clinics, hvor de efter hurtig
oplæring blev omfordelt. Kontakten til de
nybagte forældre foregik via telefon eller
virtuelt. I de beretninger, de har opdateret
blandt andet gennem IHV (Institute of Health
Visiting, oplevede man, at forældrene fik
mere ro i starten af barselsperioden, flere
vellykkede amninger (0-1 mdr) samt mere ro
i familierne. Bagsiden ved den manglende
fysiske kontakt har været opsporing af den
mentale sundhed hos begge forældre samt
en tendens til stigende vold i hjemmet både
fysisk og psykisk. Et af de punkter, man kigger på fremadrettet, er de mange skolebørn,
der pga. pandemien har rørt sig mindre, og
hvor kosten ikke har været sund. I England
er overvægtsproblematikken hos børn og
voksne et af de fokusområder, man fremadrettet vil sætte ind overfor. Dels fordi man
ser, at børn har øget deres BMI under Lock
Down og ikke mindst, da Covid-19 rammer
hårdere hos overvægtige borgere.

Ulighed i sundhed
I Nordamerika, hvor der ikke er tradition for
opsøgende hjemmebesøg, oplever sygeplejerskerne med Public Health baggrund, at
der er pres på de klinikker, forældrene kommer til for at få råd og vejledning om deres
barn. Sygeplejerskerne har mange kontakter
fra forældre til skolebørn om børnenes trivsel
og ængstelse omkring hele situationen.
Mange familier bor sammen, og der
kommer kontinuerligt forskellige politiske
retningslinjer for adfærd, hvilket kan være
svære at følge og implementere. Ulighed i
sundhed er forværret, og især fattige
familier er blevet taberne under pandemien. Generelt forventer man at se store
årgange, hvor skolesundhedsplejen ikke har
fået set børnene og vaccinationsprogrammer
er tilsidesat.
Online ekstraudgave
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Ensomhed blandt unge
på 8.-9. klassetrin
Når unge føler sig ensomme i en social verden
Corona-pandemien skyller i foråret 2020 ind over verden som en flodbølge med
isolation og adskillelse fra venner og familie til følge. Det sociale liv, som mange har
været vant til at leve og finde glæde i, er forandret. Situationen normaliseres på sigt
igen, men hvad med vores samfunds børn og unge, der både før og efter coronakrisen ikke føler sig som en del af et fællesskab og lever et stille liv med ensomhed?

SIGNE SKAMRIS PEDERSEN
Nyuddannet
sundhedsplejerske juni 2020
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I 2. klinikperiode på sundhedsplejerskeuddannelMed vor tids uanede muligheder for at tilgå og
sen fik jeg til opgave at udskole en 8. klasse på en
deltage i aktiviteter og fælleskaber kan det virke parastor skole i København. Under gennemgang af
doksalt, at så mange danskere lider af ensomhed.
elevernes svarresultater fra BørnUngeLivs spørgeDet svære ungdomsliv
skema fremkom det, at 6 ud af 25 elever i klassen
Ungdomslivet beskrives oftest som socialt, dynafølte sig ensomme af og til. At mere end 1/5 af
misk og fuldt af muligheder, men ikke desto mindre
eleverne kæmpede med ensomhed, vakte min
opleves samværet for flere unge som tomt eller
nysgerrighed og skabte interesse for at dykke ned i
meningsløst. Forskere har argumennetop dette problemfelt.
teret for, at det er særligt alvorligt at
Mennesket har et grundlæggende behov for at knytte bånd til
AT LYKKES SOCIALT OG føle sig ensom i ungdomsårene, da
andre og høre til. Det at føle sig soOPLEVE SAMHØRIGHED adgangen til jævnaldrende kammecialt forbundet har en positiv effekt
MED ANDRE KAN DOG rater i ungdomsårene har en anden
såvel følelsesmæssigt som kognitivt
VÆRE EN UDFORDRING betydning end i barndommen
(Baumeister & Leary, 1995). At lykkes LIVET IGENNEM OG SÆRLIGT (Lasgaard, m.fl., 2019). Ifølge Mathias
socialt og opleve samhørighed med
I VISSE LIVSPERIODER Lasgaard, psykolog og førende
dansk forsker i ensomhed, er ungandre kan dog være en udfordring
Signe Skamris Pedersen
domsensomhed et mistrivselstegn,
livet igennem og særligt i visse
der skal tages alvorligt. Det sociale
livsperioder. Det fremgår af tallene
samspil er væsentligt for den unges udvikling af
fra temaanalysen Ensomhed blandt befolkningen
sociale kompetencer såsom det at opbygge
– forekomst og metodiske overvejelser fra 2015,
relationer og fastholde nære venskaber. Desuden
som viser, at op mod 210.000 danskere føler sig
spejler den unge sig i sine jævnaldrende og lærer
ensomme. Hårdest ramt er de unge mellem 16-29
herigennem sig selv og egne værdier at kende.
år og de ældre over 80 år (Lasgaard & Friis, 2015).
Isolation eller udelukkelse fra fællesskabet kan
Folkebevægelsen mod Ensomhed læner sig
være en direkte trussel for identitetsudviklingen
opad analyser, der anvender UCLA-3 skalaen; en
(Lasgaard, 2010).
international anerkendt måde at spørge ind til
ensomhed på. Disse analyser peger på, at tallet
Konsekvenser ved ensomhed
er steget yderligere til op mod 350.000 ensomme
Udover det psykiske og sociale aspekt kan ensommennesker i Danmark (FME, 2020).

hed blandt børn og unge øge risikoen for at
an på relativt kort tid at skabe en god, tryg
udvikle adfærds- og sundhedsrelaterede
og tillidsbaseret kontakt, der ansporer den
problemer. Studier peger på, at ensomunge til at fortælle om sin ensomhed? Enhed øger risikoen for depression, forringet
somhed blandt unge er forbundet med tabu
søvnkvalitet og lavt selvværd.
og således ikke noget, sundDen yderste konsekvens ved
hedsplejersken kan forvente,
ensomhed er en for tidlig død ENSOMHED BLANDT UNGE den unge åbent fortæller om
ER FORBUNDET MED TABU (Børns Vilkår, 2019). John T.
(BV, 2019). Det understøttes
OG SÅLEDES IKKE NOGET, Cacioppo, amerikansk forsker
i Caspi m.fl.’s artikel Socially
SUNDHEDSPLEJERSKEN indenfor ensomhed, udtalte
Isolated Children 20 Years
KAN
FORVENTE, DEN UNGE i 2011 til avisen Information, at
Later, som konkluderer, at
ÅBENT FORTÆLLER OM der er en tendens i kulturen
ensomhed og isolation i
Børns Vilkår, 2019
børne- og ungdomsårene
til at forbinde ensomhed med
øger risikoen for et svækket
svaghed. Det medfører, at
helbred som voksen i form af
signalerne om social smerte
bl.a. hjertekarproblemer, forhøjet blodtryk
ofte ignoreres pga. skamfuldheden, hvilket
og overvægt (Caspi, m.fl., 2006). Der ses desi sidste ende kan føre til kronisk ensomhed
uden en øget tendens til selvskadende admed store konsekvenser for individet, fælfærd og selvmordstanker blandt ensomme
lesskabet og samfundet (Richter, 2011).
unge (Madsen & Lasgaard, 2014).
På baggrund af den alvorlige mistrivsel,
I november 2019 blev en ny rapport fra
ensomhed kan føre med sig, var formålet
Børns Vilkår offentliggjort. Rapporten sætter
med min afsluttende opgave først og
fokus på ensomhed blandt børn og unge og
fremmest at undersøge ensomhedens
baserer sig på 850 beskrivelser af samtaler
udtryk hos de unge i udskolingen, så vi
om ensomhed på BørneTelefonen samt en
som sundhedsplejersker får en viden
spørgeskemaundersøgelse blandt 2.465
om, hvordan vi kan skærpe blikket
børn i 5. og 8. klasse. Undersøgelsen peger
på de unge, der føler sig ensomme
på, at hver 4. barn og ung føler sig ensom, og
og udenfor. Dernæst var formålet
at følelsen af ensomhed optræder tit eller
at se på, hvordan sundhedsplemeget tit for 7% og engang imellem for 19%.
jersken i sundhedssamtalen kan
Størstedelen af de børn og unge, som føler
støtte den unge til et øget selvsig ensomme, går alene med følelsen. Adværd og tro på egen formåen, så
spurgt angiver de, at det er svært at tale om,
den unge oplever at blive set som
at de er bange for ikke at blive taget alvorligt,
et betydningsfuldt menneske og
og at de ikke vil belemre forældrene med
deres problemer. Andre føler sig slet ikke
tætte nok på forældrene til at kunne betro sig
til dem (Børns Vilkår, 2019).

forhåbentlig, via bl.a. støttende relationer og
positive mestringsoplevelser, kan genfinde
modet til at møde verden med fornyet tro på
sig selv.

Opgavens afgrænsning
Opgaven afgrænser sig til at fokusere på de
unge i 8.-9. klasse, hvor de er omkring 14-15
år gamle. Det er på disse klassetrin, at sundhedsplejersken officielt ser de unge sidste
gang til udskolingsundersøgelsen, inden de
forlader skolen. Med viden om, hvilke negative konsekvenser ensomhed kan have for
identitetsdannelsen og det faktum, at risikoen
for ensomhed i befolkningen er særlig høj
blandt de 16-29-årige, må det betragtes

Opgavens formål
Det er lovpligtigt, at alle børn i den undervisningspligtige alder som minimum får
tilbudt en ind- og udskolingsundersøgelse
(Sundheds- og Ældreministeriet, 2010).
Undersøgelserne inkluderer en sundhedssamtale omkring barnets og den unges
trivsel (Bramsløw, m.fl., 2015). Men hvordan
griber sundhedsplejersken udfordringen
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m
o
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som væsentligt for skolesundhedsarbejdet at have et forebyggende
og sundhedsfremmende fokus på ensomhedsproblematikken.

Opgavens struktur
Opgaven er baseret på en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang og bygger dels på egen indsamlet empiri fra et kvalitativt
semistruktureret interview med en skolesundhedsplejerske med
flere års erfaring fra en stor udskolingsskole. Derudover blev
udvalgte unge-citater fra den nyeste rapport om ensomhed fra
Børns Vilkår inddraget for at få børne- og ungdomsperspektivet
inkluderet.
Til teoretisk underbygning anvendtes psykolog Ida Kock, socialrådgiver Tine Bryld og forsker Mathias Lasgaard om ensomhed,
teoretiker Kari Martinsen samt teolog Iben Damsgaard om mødet
via samtalen og psykolog Albert Bandura om begrebet self-efficacy
i forhold til selvværd og tro på egen formåen. To forskningsartikler
understøtter ungdoms- og sundhedsplejerskeperspektivet på
selve sundhedssamtalen og supplerer med viden om, hvilke
værdier der er væsentlige for den gode sundhedssamtale.

Hvordan handler vi?
Konklusionen på opgavens analyse er, at ensomhed kan komme til
udtryk på forskellige måder.
Ofte har den dog et subtilt udtryk, som fordrer, at sundhedsplejersken kigger indgående rundt om hele den unge såvel fysisk,
psykisk og socialt. Måden, der bliver spurgt til ensomhed på, viser
sig desuden ikke at være helt ligegyldig. Drenge kan have en tendens til at underrapportere, når de spørges direkte til ensomhed.
Undersøgelser peger på, at det er mere socialt accepteret
at være ensom som pige end som dreng (Lasgaard, 2007). Så
selvom der i spørgeskemaet BørnUngeLiv spørges direkte ind til
ensomhed, og det kan være et udmærket redskab til opsporing af
ensomhed, må sundhedsplejersken forholde sig kritisk hertil, da
nogle unge qua emnets sårbarhed vil undlade at svare ærligt og
således gå under radaren.
Opgaven konkluderer derudover, at sundhedsplejerskens anerkendende måde at møde den unge på, kan have en afgørende
betydning for den unges selvværd og håndtering af ensomhed.
Den 20. juni kunne man på forsiden af Kristeligt Dagblad læse
om en ny måling, foretaget af Røde Kors, der viser, at antallet af
danskere, der betegner sig selv som svært ensomme, er fordoblet
under coronakrisen. Igen er her også de unge ramt. Vi kan kun
gisne om, hvilke følger og reaktioner coronakrisen afføder på den
lange bane for vores børn og unge, men uanset hvad, er der al mulig
grund til for skolesundhedsplejersken at have et skærpet blik på
de unges mentale trivsel og oplevelse af ensomhed, når de vender
tilbage til skolen efter sommerferien.
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Forebyg bleudslæt fra
første bleskift
Når forældre får indarbejdet en naturlig tilgang til rens, pleje og
beskyttelse af bleområdet, kan bleudslæt hos babyer helt undgås.
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Olívy - diaper change er den unikke blanding af olivenolie og kalk,
som efterlader huden ren og opretholder hudens naturlige pH, fedtlag
og barrierefunktion. Ved at erstatte vand, sæbe og vådservietter med
Olívy forebygges rødme og irritation effektivt – fra barnet er nyfødt.
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Baseret på ekstra jomfruolivenolie og kalk

Allergicertificeret / Dermatologisk testet / Klinisk dokumenteret effekt

Fakta om prisen Årets
Sundhedsplejerske
Prisen til Årets Sundhedsplejerske
bliver uddelt en gang om året til en
sundhedsplejerske, der er medlem
af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker under Dansk Sygeplejeråd.

Årets
Sundhedsplejerske

Bedømmelseskomitéen består af
en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråds formand og et medlem af bestyrelsen
for det faglige selskab for sundhedsplejersker.

er fra Viborg Kommune

Sundhedsplejerske Hanne Jørgensen, der er ansat i Viborg Kommune,
er blevet valgt som Årets Sundhedsplejerske og modtager prisen til august
ved Årskonference for Sundhedsplejersker.
Er der noget sværere end at holde på en fantastisk god hemmelighed?
Nej vel, men det er sundhedsplejerske
Hanne Jørgensen god til. For siden den 2.
marts, hvor hendes kolleger overraskede
hende med den glade nyhed, at hun er blevet Årets Sundhedsplejerske, har hun ikke
sagt noget til nogen – og kollegerne har også
holdt tæt. Men nu er titlen endelig officiel.
Den officielle overrækkelse af prisen skulle være sket i maj, men på grund af Covid-19
blev det aflyst. Så nu sker prisoverrækkelsen
først ved Årskonference for Sundhedsplejersker i Kolding den 17. og 18. august.
– Jeg er meget glad og også stolt over
prisen. Det er da dejligt, at mine gode kolleger har indstillet mig – det er måske det, der
glæder mig allermest. Men jeg ser også frem
til at møde op på årskonferencen og få prisen. Det bliver da stort, siger en glad Hanne
Jørgensen.
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Kollegerne, der har indstillet Hanne Jørgensen til prisen, har blandt andet indstillet
hende, fordi hun er en meget vellidt, inspirerende og positiv kollega og samarbejdspartner, der gennem de seneste år har gjort en
enestående forskel på overvægtsområdet
for børn og familier i Viborg Kommune.
I indstillingen til Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har de blandt andet skrevet:
”Hanne Jørgensen formår på sin humoristiske og meget imødekommende facon
at tale med familier fra alle socialklasser. På
trods af det meget udfordrende og meget
følsomme emne formår Hanne at italesætte
overvægt på en etisk og menneskelig
respektfuld måde, og det uden at gå på
kompromis med et højt fagligt niveau. Dette
har givet Hanne en virkelig stor respekt, ikke
blot blandt egne kolleger, men også blandt
pædagoger i institutionerne og i forældregruppen.”

Kriterierne for
at få prisen er:
•	En ekstra og speciel indsats i det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde til gavn for børn og unge i
Danmark.
•	En indsats som dokumenteret kan eller
har givet større trivsel og/eller en eller
flere oplevelser til en gruppe børn og
unge samt deres familier.
•	Det skal være en indsats, der er realistisk planlagt og ønskes gennemprøvet
eller en indsats, der er gennemført.

Kontaktinformation

Hanne Jørgensen, sundhedsplejerske i Viborg Kommune, T. 87 87 77 39 / hj1@viborg.dk
Karen Stenstrup, ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune, T. 87 87 77 30 / ks1@viborg.dk
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Vi har fokuseret på at udøve en sundhedspleje,
der var forsvarlig, og hvor vi ikke overså symptomer på sygdom eller mistrivsel hos børn eller
forældre.
I dag har vi hjemmebesøg som tidligere (efter
de hygiejniske retningslinjer og overholdelse af
afstand).
Vi har åbnet op for grupper for kvinder med
efterfødselsreaktioner, men har været nødt til at
fravælge, at de kunne have deres børn med til
gruppeforløbene. Det har givet meget mere ro, og
det har vist sig, at mødrene kommer alligevel. Det
har været positivt. Vi har ikke haft mange henvisninger til vores efterfødselsgrupper i ”Coronatiden”,
men de er begyndt at komme igen.
Vi er begyndt på skolearbejde, hvilket er dejligt.
Vi må erkende, at vi ikke får indhentet det tabte –
altså at se alle de børn, vi skulle have set – og det
er svært for alle os pligtopfyldende sundhedsplejersker.

I ”Coronatiden” har vi oplevet, at hjemmearbejde
giver ro til arbejdsopgaverne og er effektivt.
Skype fungerer til arbejdsmøder og kan bruges
i nogle situationer til familiekontakter.
Men mange sundhedsplejersker har savnet det
fysiske møde med deres kolleger. Vi har fortsat
behov for at mødes fysisk i forhold til den sociale,
sparring og udviklingen af hele sundhedsplejen.
Personligt har ”Coronatiden” givet mig tid til at få
lavet mange af de administrative arbejdsopgaver,
som jeg burde have lavet for længst, men som jeg
ikke har nået, fordi der altid lige er kommet noget
andet i vejen enten møder, besøg, eller afbrydelser
af den ene eller anden årsag. Jeg har haft tid til at
reflektere over vores arbejdsfelt, og hvor vi kan
blive mere effektive, men også hvad vi absolut har
behov for af tiltag i Sundhedsplejen. Så der er noget
at arbejde videre på, og det er jo spændende.
I Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er jeg
sikker på, at vi får travlt.

MANGE SUNDHEDSPLEJERSKER
HAR SAVNET DET FYSISKE
MØDE MED DERES KOLLEGER.
VI HAR FORTSAT BEHOV FOR AT
MØDES FYSISK I FORHOLD TIL
DET SOCIALE, SPARRING
OG UDVIKLINGEN AF HELE
SUNDHEDSPLEJEN
Tine Lohmann

Nedlukning af sundhedsplejen
i Coronatiden
TINE LOHMANN
Sundhedsplejerske i Esbjerg
Kommune, medlem
af bestyrelsen i
Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker
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I Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune etablerede
vi et nødberedskab med to og efterhånden tre
klinikker, hvor familier kunne få tilset deres nyfødte
babyer samt behovsbesøg i stedet for at tage på
hjemmebesøg. Her kunne vi leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. De sundhedsplejersker,
der ikke var hjemme på grund af helbredsmæssige
udfordringer i forhold til smitte med Covid 19, havde
vagt på skift i klinikken. Alle andre hjemmebesøg
klarede den enkelte sundhedsplejerske over telefon eller Skype fra sin hjemmearbejdsplads.
Efter nogen tid fik vi det lavet sådan, at var der
behov for at se et barn fysisk, kunne den enkelte

sundhedsplejerske aftale en tid med sin egen
familie i klinikken.
Udfordringen ved ikke at komme på hjemmebesøg har været, at det har været svært på den måde
at tale med familier, som man slet ikke kendte. Der
har været flere forskellige sundhedsplejersker inde
over en familie i begyndelsen, og det har betydet
en del for relationen med familien.
Det var en udfordring, at vi ikke kunne have
børnene i hænderne som ved et hjemmebesøg,
Vores mulighed for at iagttage samspillet mellem forældre og barn, har heller ikke været, hvad
den burde.
Online ekstraudgave
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Hvordan bør allergidisponerede
børn håndteres?

idler,
Værnemomstillingsre og
procedu parathed

Information til sundhedsfagligt personale

En højthydrolyseret modermælkserstatning/specialernæring
kan anvendes til allergidisponerede børn, hvis det ikke er
muligt eller ønskeligt for moderen at ernære barnet
udelukkende med modermælk til barnet er fulde
4 måneder.1
Nutramigen er en højthydrolyseret specialernæring, og står på
Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte ernæringspræparater1

CORONATID
DORTE FISCHER
Sundhedsplejerske i
Rudersdal Kommune
og næstformand for
Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker

Men nu er det dejligt at være tilbage på helt
almindelige hjemmebesøg til alle igen, dejligt at
fornemme familierne fysisk og psykisk igen.
En anden ting, som har berørt mig her under
coronaen er, at jeg er meget imponeret over mine
sundhedsplejerske-familiers evner til at se det
positive ved Covid-19-krisen. De fleste fortæller, at
de faktisk har nydt den ro, nedlukningen har givet
dem – de har kunnet fordybe sig i baby og det
nye forældreskab og har lært deres større børn at
kende på en helt ny måde. Det har været legitimt
at sige nej til alle aftaler. Og det kan man håbe, at
familierne /samfundet tager med sig videre frem.
Men selvom jeg har oplevet, at det for mange,
har været et positiv stop-op , har det selvfølgelig
været hårdt for nogle familier. Der har været familier,
som har fået mange ekstra besøg og omsorg her
under Covid-19 – for vi skulle selvfølgelig ikke
glemme de sårbare familier.
Jeg håber, vi alle tager noget positivt med os fra
denne store krise, og at vi har lært noget af, at vi
alle blevet tvunget til at gøre tingene anderledes.

Referencer:
1. Sundhedsstyrelsen "Ernæring til spædbørn og småbørn"
2019, 4. udgave.
Astma-Allergi Danmark hjemmeside. Sådan forebygger du
www.allergiforebyggelse.dk/modermaelk1
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* varemærke tilhørende Mead Johnson & Company, LLC © 2020 Mead
Johnson & Company, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Vigtigt: Brystmælk er spædbarnets bedste ernæring.
Nutramigen er en fødevare til særlige medicinske formål
og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

ABIGO Pharma A/S
Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse
Tel: 4649 8676
www.nutramigen.dk

DK-NUT-2020-012

Onsdag d 11/3 kl. 20 lukkede Danmark ned. Den
aften husker vi nok alle tydeligt.
Jeg skulle dagen efter til møde i Novonordisk
fonden om deres fremtidige projekter og vores
ideer til samarbejde med sundhedsplejersker.
Mødet blev selvfølgelig aflyst, men i stedet skulle vi
afholde et skypemøde. Vi var fire deltagere til mødet.
Min første tanke var, at det nok var svært, jeg havde
behov for, at vi fysisk så hinanden, for det er jo
sådan, jeg arbejder bedst. Men jeg må jo ærligt
indrømme, at det gik rigtig fint, vi fik talt konstruktivt
sammen. Det var mit første skypemøde – men i
løbet af disse tre mdrs. nedlukning er jeg blevet
rigtig god til både Skype, Zoom og FaceTime , både
arbejdsmæssigt og privat. Jeg har brugt det til
møder, babybesøg, mødregrupper, lægesamtaler,
m.m.
Det har virkeligt været godt, når forholdene var
som de var... Og mine familier i sundhedsplejen har
været gode til at bruge det medie (de er selvfølgelig
også yngre end mig), de har faktisk ringet/skypet
mere til mig, end de plejer.

EN GOD OG
TRYG SOMMER!

For små maver
med komælksproteinallergi

Sikker og effektiv symptomlindring
ved komælksproteinallergi 1
Indholdet i Althéra® er i overensstemmelse med
de gældende behandlingsanbefalinger.2,3
Med renfremstillet laktose
Althéra® indeholder renfremstillet laktose, som
giver en god og mild smag og fremmer gavnlige
bifidobakteriers vækst i tarmen.4

Althéra® er en fødevare
til særlige medicinske formål
og skal anvendes i samråd
med sundhedsplejerske, læge
eller diætist.
VED SPØRGSMÅL
kontakt din produktspecialist,
eller ring til os på tlf. 35 46 01 67
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