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Tale ved uddeling af Årets Sundhedsplejerske Pris 2022 
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Tale til Årets Sundhedsplejerske 2022 
 
[INDLEDNING] 
Kære sundhedsplejersker, 
Mange tak for invitationen til at deltage på jeres landskursus.  
Jeg har glædet mig meget til igen at uddele prisen til Årets Sundhedsplejerske 2022.  
 
Temaet for konferencen i dag er - sundhed for børn og unge … set ud fra forskellige vink-
ler.  
Og det er et af de vigtigste fokusområder i det danske sundhedsvæsen, for hvis vi skal 
sikre sundhed for voksne, ja så må vi jo starte med børnene. 
 
Inden jeg uddeler prisen, vil jeg gerne løfte blikket lidt og se på hvad der er sket det sid-
ste års tid, som berører jer. 
 
[BÆREDYGTIG UDVIKLING] 
Danmark er heldigvis kommet godt ud på den anden side af Covid–pandemien, som be-
tød nye opgaver for jer og omlagte sundhedstilbud til familierne.  
Ligesom strejken også er overstået –  
I er vendt tilbage til mere almindelige tilstande i sundhedsplejen. 
Og dog -  
 Vi kæmper fortsat med en stor mangel på sundhedsplejersker. 
 Og der er en stigende andel af børn og unge med udfordringer – både fysiske – og ift 

deres mentale sundhed. Og vi ser en stigning i børn og unge, der får en psykiatrisk di-
agnose.  

 Og selvom det har været sådan i noget tid, må vi aldrig acceptere det som en ‘normal’ 
tilstand. Vi skal arbejde for at der er nok sundhedsplejersker, og for at børn og unge 
har det godt.  

 
Danmark har derfor hårdt brug for at investere og tænke i en bæredygtig udvikling - ikke 
blot i forhold til klimaet - men også af sundhedsvæsenet. Og derfor skal vi sætte tidligere 
ind med opsporing og forebyggelse – fremfor behandling. 
Sundhedspleje til alle familier, børn og unge er vigtigere end nogensinde. Vi har derfor et 
fælles mål om at synliggøre jeres faglighed og kompetencer – både til politikerne på Chri-
stiansborg og i kommunerne.  
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[REGERINGENS SUNDHEDSREFORM]  
Og der sker heldigvis noget nu –  
Regeringen er lige kommet med deres udspil til sundhedsform – ’Gør Danmark sundere’.  
Her har sundhedsfremme og forebyggelse endelig fået en fremtræden plads – allerede i 
indledningen af udspillet 😊😊  
Udspillet kan blive en krog til at få sundhedsplejens forebyggende arbejde endnu mere 
på den politiske dagsorden.  
Et citat lyder: 

” En tidlig indsats er vigtig. Ulighed i sundhed starter tidligt. Derfor skal sund-
hedsfremmende indsatser starte tidligt i barnets liv. Helst når barnet stadig er i 
mors mave. Den kommunale sundhedspleje er unik”. 

 
Graviditetsbesøget er, som – flere af jer tidligere har påpeget - en forholdsvis en lille in-
vestering, men med et meget stort potentiale.  
 
Sundhedsreformen fremhæver også jeres særlige rolle i indsatsen til sårbare familier  

”Det er sundhedsplejersken, der møder den enkelte familie, og som kan vurdere, 
om der er særlige problemstillinger. Det kan fx gælde mental sundhedsfremme. 
Den helt særlige relation skal vi værne om og bruge til at sikre en god start på fa-
milielivet”. 

 
Alle disse citater viser med al tydelighed den vigtige rolle som I spiller!! 
Og det er essentielt at bevare og udbygge den universelle sundhedsplejeordning – for fa-
milier, børn og unge fra alle sociale lag – kan have behov for en forebyggende indsats i en 
periode af livet. 
 
Vi kan med fordel bruge udspillet i dialogen med politikere. Og det gør vi også 😊😊  
Jeg vil gerne sige en stor tak til jeres faglige selskab for det gode og konstruktive samar-
bejde vi har.  
Ikke mindst, når vi i fællesskab har holdt møder med forskellige sundhedsordfører og 
sammen har talt jeres - og børnenes – sag.  Hvor omdrejningspunktet altid er vigtigheden 
af jeres forebyggende indsats og behovet for en øget dimensionering til sundhedsplejer-
skeuddannelsen. 
 
 
[FAGLIGT OPLÆG OM 10 ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN OG FORSKNINGSUDSPIL] 
 
Det er ikke kun sundhedsreformen, der har fokus på sundhedsplejen. 
Sundhedsstyrelsen er kommet med to nye udspil,  
Fagligt oplæg til en 10-årsplan for udvikling af psykiatrien og et nyt forskningsudspil for 
kommunerne. 
 
I begge udspil spiller sundhedsplejen en essentiel rolle i forhold til tidlig opsporing af 
børn og unge, der er i risiko for at får en psykiatrisk diagnose – eller som bor med foræl-
dre, der er psykisk syge.  
Forskning peger på, at mistrivsel i barndom og ungdom l kan få store konsekvenser for 
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sundhed, udvikling og læring helt ind i voksenlivet.  
 
Den 31. marts holdt vi (DSR) et virtuelt aftenmøde for medlemmer om det faglige oplæg 
til 10-års plan for psykiatrien.  
Her deltog jeres FS formand Susanne Lücke med et oplæg 😊😊 
Susanne fortalte på mødet – at sundhedsplejen er i kontakt med alle børn og unge, der 
kommer i berøring med psykiatrien - både før, under og efter. Og efterspurgte også et 
bedre tværfagligt samarbejde med psykiatrien.  
 
Og det er essentielt at få styrket det tværfaglige samarbejde med almen praksis, pæda-
goger, skolelærer, psykologer og psykiatrien fremover - for at kunne understøtte det 
gode liv for børn og unge - så ulighed i sundhed forebygges. 
 
Og her er forskning et vigtigt prioriteringsområde.  
I DSRs nye forskningsudspil: ”Forskning i sygepleje – en investering for livet”, anbefaler vi 
netop at der oprettes forskningsenheder med det formål, at alle kommuner - små som 
store – er tilknyttet forskningsmiljøer.   
Og vi vil i DSR arbejde for, at der skal være en fælles forpligtigelse til at bidrage med 
forskning i et samlet sundvæsen – det betyder at lovgivningen skal ændres så både regio-
ner og kommuner er forpligtet til sikre udviklings- og forskningsarbejde (Sundhedsloven § 
194) 
 
Det er meget positivt, at I allerede er i gang med at implementeret forskellige forsknings-
baserede metoder i sundhedsplejen, fx PUF1 (Psykisk Udvikling og Funktion) til opsporing 
af mental sårbarhed hos små børn.  Og de fleste af jeres sundhedsordninger screener for-
ældre for efterfødselsreaktioner. 
 
Men forskning kræver valide data. Derfor er der også behov for en national database til 
monitorering af børnesundheden.  
I dag er der forskellige mindre børne databaser og en børnekohorte i Odense, som alle 
giver gode og værdifulde data, men de giver ikke et samlet overblik. 
Derfor har vi behov for en national database, så vi kan bruge data til at forske i børns og 
unges sundhed og trivsel - samt få mere viden og evidens for hvilke indsatser der virker. 
 
 
 
[TALE TIL ÅRETS SUNDHEDSPLEJERSKE 2022] 
 
Men mistrivsel i barndom og ungdom – handler ikke kun om mental og psykisk sundhed. 
Den fysiske sundhed er også væsentligt at opspore. 
 Og det er netop det årets sundhedsplejerske har arbejdet intensivt med. 
Siden efteråret 2019 har hun, udover sit normale arbejde som småbørnssundhedsplejer-
ske i kommunen, haft et særligt fokus på tidlig opsporing af børn med astmatisk 

                                                      
1  
PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) PUF er udviklet af danske sundhedsplejersker i samarbejde 
med småbørnsforskere og folkesundhedsforskere.. PUF omfatter, en standardiseret undersøgelse 
af barnet ved 9-10 mdr., og guidelines for intervention og kommunikation med forældrene og an-
det netværk. 
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bronkitis. 
 
Det er en betydningsfuld indsats, da astmatisk bronkitis er den største børnesygdom – 
med ca. 5.000 indlæggelser om året. Og en del børn får ikke den optimale behandling, ef-
ter diagnosen er stillet.  
Det er afgørende for både for barnets udvikling og for familiernes generelle trivsel, at der 
sættes tidligt ind og den rette behandling sikres. 
 
Når sundhedsplejerskerne i Randers opsporer et barn med vejrtrækningsproblemer, triv-
selsproblemer og generelt udfordringer med luftvejene - henvender de sig Årets pris-
modtagen. 
Hun opsøger herefter familierne ved - enten hjemmebesøg eller telefonsamtaler.  
Derefter kortlægges hvordan både det enkelte barn og familien bedst hjælpes på vej til, 
at barnet får så frie luftveje som muligt og kan fungere med sin astma og udvikle sig på 
lige fod med sine jævnaldrende. 
 
Og årets prismodtager, når langt ud med sin viden –  
Hun har på fornemmeste vis fået implementeret en systematisk indsats målrettet børn 
med astmatisk bronkitis i Randers kommune. Indsatsen står af 
 Et øget fokus på astmatisk bronkitis fra barnets egen sundhedsplejerske i de obligato-

riske hjemmebesøg. 
 Samarbejde med personalet på børneafdelingen på RRA  
 Uddybende astma-hjemmebesøg til familier, hvor barnet for nyligt har fået stillet di-

agnosen astmatisk bronkitis, eller hvor familien har udfordringer med sygdommen el-
ler behandlingen. 

 Tværfagligt samarbejde: Med pædagogisk personale i dagtilbud og praktiserende 
læge. 

 Undervisning af både personalet – og forældre i de enkelte institutioner, i hvordan 
man bedst understøtter barnet med astma. 

 
Årets sundhedsplejerskepris 2022  
Går til sundhedsplejerske Tanja Kock fra Randers kommune  
 
Fordi du har formået at skabe 
 en helhedsorienteret forebyggende indsats for børn med astmatisk bronkitis. 
 en indsats som er innovativ, har fokus på tværfaglighed og kan være til inspiration 

for landets øvrige kommuner. 
 
Det er en indsats, som lever op til FNs verdensmål nr. 3 om bæredygtig udvikling – ’Sund-
hed og trivsel’.  
Du har gjort ’et verdensmål - til et hverdagsmål’. 
Derfor har du også tidligere modtaget DSR og Bautas - Athena pris 2021 - for denne ind-
sats 😊😊 
 
 
 
Stort tillykke til dig, Tanja  😊😊 
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