
Sundhedstjenestens indsats i Flygtningefamilier 

 

1. Ved modtagelse sender integrationsteam besked ti l Sundhedstjenesten når der er 
tale om en familie med barn/børn i følgende situati oner: 

a) Gravide 
b) Spæd- og småbørn i alderen 0-skolealder 
c) Skolebørn 

 
 
Der er ingen særlig lovgivning omkring de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 
med flygtningebaggrund. Denne gruppe børn betragtes som ”Børn med særlige behov”, der 
skal tilbydes kontakt med Sundhedstjenesten. Helt overordnet kan indsatsen beskrives som 
nedenfor: 
Ad 1a Gravide/vordende forældre:  
 Tilbud om graviditetsbesøg af sundhedsplejerske 
 Er der behov for andre insatser? 
 Evt. etablere samarbejde med jordemoder, barselsafd. og egen læge 
 Evt. henvisning til Fødselssamarbejdet med henblik på: 
 Hvilke sårbarheder kan blive relevante ifm familieforøgelse 
 Hvilke aktører er der aktuelt omkring familien – tilrettelægge den første tid 
 Kontaktinfo : sundhedsplejen@rudersdal.dk / tlf.: 46114050 
 
Ad 1b Spæd- og småbørn i alderen 0-6 år/skolealder: 
 Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejerske 

Vurdere barnets sundhedstilstand, vaccinationsstatus, sundhedsvaner i familien, 
familierelationer, herunder styrker og svagheder ift. forældrerollen 
Efter behov samarbejde med Daginstitutionen om opstart  
Deltagelse i børnevaccinationsprogram og helbredsundersøgelser – der henvises til 
egen læge mhp. børneundersøgelse og vaccination. 
Danske standarder for vitaminer og ”børnepleje & udstyr” 
Info om diverse børnerelaterede emner/indkøb som ex. bleer, salver, babymad, 
legetøj osv. 
Forældrene er ofte pressede og har stor interesse i at drøfte, hvordan man er 
forældre i DK 

 Kontaktinfo:  sundhedsplejen@rudersdal.dk / tlf.: 46114050 
Ad 1c 
 Helbredsundersøgelse af eleverne i modtageklassen: 

Tilbud om helbredsundersøgelse af kommunallægen, hvor barnet og dets forældre 
indbydes til børneundersøgelse på enten lokal skolen eller i modtageklassen. 
Ved undersøgelsen deltager udover barnet og dets forældre en tolk. 
Syn, hørelse, højde og vægt undersøges og derudover spørges der til nuværende og 
tidligere sundhedsvaner- og eventuelle problemer, vaccinationsstatus og familiens 
generelle trivsel. Der henvises til egen læge mhp. vaccination. 
Skoleområdets tosprogskonsulent Pia Juhl Andersen tilsender sine journalnotater, 
der vedhæftes barnets journal.  
Kontaktinfo:  sundhedsplejen@rudersdal.dk / tlf.: 46114050 

 


