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Dagsorden

−Præsentation af jobbet i Sundhedsstyrelsen

− Aktuelle opgaver

− Ny vejledning på vej – præsentation af proces  
og faglige intentioner
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Præsentation af jobbet i Sundhedsstyrelsen 

Et arbejde i spændingsfeltet mellem det politiske, 
det sundheds(pleje)faglige og den enkelte familie –
og at kunne holde balancen

Det politiske

Familien                                              Det sundheds(pleje)faglige
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Aktuelle og kommende opgaver

−Revision af ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge” 
− Afslutning af satspuljen Tidlig indsats for sårbare familier
− Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og 

dagtilbud (finanslovspulje)
− Jordemoder på arbejdspladsen (finanslovspulje)
− Gode mad - og måltidsvaner (implementering – tværministerielpulje)
− Svangreomsorg – især vedr. sundhedsplejens opgaver og sårbare og udsatte 

kommende forældre
− National strategi for forebyggelse og behandling af fødselsdepression 
− Sundhedsplejerskeuddannelse – ny bekendtgørelse og kommende ny studieordning
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Aktuelle og kommende (mindre) opgaver

- Paneldeltager i CRUNCH temadag

- Følge - og styregrupper om ”Forstå din Baby”, amning og ulighed, forskning i 
skolesundhedspleje, tværsektoriel indsats for udsatte gravide (Region Nord)

- Virksomme indsatser ift ulighed i sundhed i indskolingsalderen (rapport SIF)

- Konference om de første 1000 dage 1/12

- Samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen om Den nationale Børnedatabase

- Samarbejde med STUK om ordblindhed

- Oplæg og parathed til  Finanslov 2022 (tidlig indsats)

- Kommende landsdækkende hygiejneindsats
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Revision af vejledning – proces 

−3 møder i skoletænketank i jan -marts 2021

− Udarbejdelse af kommissorium – fokus på reduktion af 
ulighed i sundhed og tidlig indsats

− Referencegruppe, 3 arbejdsgrupper - alle steder med 
deltagelse af både FS10 og FALS med mange flere
4. arbejdsgruppe nedsættes sidst på året
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Revision af vejledning – faglig intention

- Styrkelse af det tværfaglige og tværprofessionelle 
samarbejde 

− Niveauinddeling af sundhedsplejens ydelser

−Fokus på sundhedsplejens kernekompetencer og 
kerneopgaver ift kommissoriets opdrag

−Styrke systematikken i arbejdet
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