
 

 

 

 

”Tidlig indsat for sårbare familier” 
 
Som led i satspuljeaftalen for 2017- 2020 på sundhedsområdet udpeges følgende 17 

kommuner til at deltage i projekter, der skal mindske ulighed i sundhed og negativ social 

arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier: 

 

Model A: Model B: 

Brønderslev Kommune (2.250.000 kr.) Faxe Kommune (4.950.000 kr.) 

Favrskov Kommune (3.670.000 kr.) Fredericia Kommune (5.900.000 kr.) 

Furesø Kommune (4.320.000 kr.) Frederikssund Kommune (4.800.000 kr.) 

Halsnæs Kommune (2.960.000 kr.) Hedensted Kommune (3.700.000 kr.) 

Herning Kommune (4.600.000 kr.)  

Horsens Kommune (7.237.000 kr.)  

Lyngby-Tårbæk Kommune (5.167.000 kr.)  

Ringkøbing-Skjern Kommune (4.256.000 kr.)  

Ringsted Kommune (5.650.000 kr.)  

Skanderborg Kommune (4.437.000 kr.)  

Sønderborg Kommune (4.670.000 kr.)  

Vejen Kommune (4.788.000 kr.)  

Vordingborg Kommune (2.705.000 kr.)   

 

Det overordnede formål med puljen er 

 At udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers 

behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen 

 At styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen 

 At målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på 

udsatte og sårbare børn og familier. 

 

Med satspuljeprojektet introduceres en niveauinddeling af sundhedsplejeydelser på fire 

forebyggelses- og sundhedsfremmeniveauer, sådan som det er kendt fra 

svangreomsorgen.  

 

Niveau 1 er de universelle tilbud fra sundhedsplejen til alle familier med henblik på tidlig 

opsporing af såvel sundhedsfaglige som psykosociale vanskeligheder.  

 

Niveau 2 er monofaglige, sundhedsplejefaglige behovsydelser til familier med problemer 

af sundhedsfaglig karakter. Ydelserne har til formål at understøtte forældrenes egne 

kompetencer i et sundhedsfremmeperspektiv, hvor de universelle tilbud på niveau 1 ikke 

rækker og der er brug for ekstra støtte fra sundhedsplejersken.  

 

Niveau 3 er tværprofessionelle, målrettede og konkrete ydelser på enten individ- eller 

gruppeniveau, som involverer andre professioner end sundhedsplejen fx socialrådgivere, 
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Side 2 

PPR, tandplejen, den praktiserende læge eller andre fagpersoner. Ydelserne gives på et 

rådgivende niveau eller i konkrete, afgrænsede indsatser. Det drejer sig om familier, hvor 

der er behov for såvel sundhedsfaglig som socialfaglig og/eller pædagogisk støtte i en 

kortere eller længere periode.  

  

Niveau 4 er indikerede, specifikke indsatser på individniveau, hvor højt specialiseret viden 

er nødvendig, og kan fx blive givet med hjemmel i serviceloven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden for hver model udvikles indsatser i forhold til såvel de universelle indsatser som de 

målrettede ydelser. 

 

Yderligere information om satspuljeprojektet kan findes her (LINK til   

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017/tidlig-indsats-for-saarbare-familier) 

 

Spørgsmål til satspuljeprojektet af sundhedsfaglig karakter kan rettes til 

Sundhedsstyrelsen, Annette Poulsen, anp@sst.dk, 7222 7597.   
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