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Klyngepakke 3: Udeblevne børn fra børneundersøgelser, sårbare fa-
milier - Samarbejdet med sundhedsplejen og tværfagligt team. 

 
Indledning 
Dele af indholdet i klyngepakke 3 er også på dagsordenen i en tværsektoriel arbejdsgruppe med delta-
gere fra Region Nordjylland, PLO-K Aalborg og Aalborg Kommune. På møde her den 11. september 
2019 skal det planlægges, hvordan samarbejdet om udeblevne børn fra børneundersøgelser kan blive 
styrket. Der vil formodentligt blive tale om et pilotprojekt, der efterfølgende kan udbredes til praktise-
rende læger i hele Aalborg Kommune – og regionens øvrige kommuner om muligt. Formålet med at be-
gynde med et pilotprojekt er at få modnet den fælles tankegang, også før data inddrages i dialog med 
kvalitetsklyngerne. Ligesom der er behov for at indgå et samarbejde med Region Nordjylland om deling 
af regionale data (udeblevne børn + vaccinationer), såfremt der er et ønske om at præsentere data 
samlet for kvalitetsklyngerne. 

 
  

Kvalitetsdata 
Kommunale data: 

• Antal korrespondancemeddelelser sendt fra Sundhedsplejen til almen praksis (i alt) 

• Antal korrespondancemeddelelser modtaget i Sundhedsplejen fra almen praksis (i alt) 

• Antal underretninger modtaget i Aalborg Kommune fra almen praksis (i alt) 
 

Regionale data (med forbehold): 

• Antal udeblevne børn fra børneundersøgelser fra almen praksis fordelt pr. praksis 

• Fordeling af de udeblevne børn fra børneundersøgelser fordelt på mors uddannelsesniveau. 

• Status på udeblevne børn fra børnevaccination (hvis regionen har adgang hertil via DDV) 
 

 
Eksempler på grafisk fremstilling af data 
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Korrespondancebreve til og fra praktiserende læger per kvartal 2018/2019 

  1. kvartal 

2018  

2. kvartal 

2018 

3. kvartal 

2018 

4. kvartal 

2018 

1. kvartal 

2019  

2. kvartal 

2019 

Modtaget i  

sundhedsplejen 

129 74 32 74 73 74 

Sendt fra 

sundhedsplejen 

141 182 86 184 179 151 

 
Kilde: Danmarks Børn trukket 06/09-2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.2 Underretninger fra praktiserende læger til Aalborg Kommune i 2018 
 
Figur 3.2.1: Underretninger børn 0-6 år fra praktiserende læger til Aalborg Kommune per kvartal 

 

 
Kilde: DUBU 
 
Figur 3.2.2: Underretninger børn 0-6 år - fordelt på alder 

 
Kilde: DUBU 
 

Figur 3.2.2: Underretninger børn 0-6 år - fordelt på alder 

 
Kilde: DUBU 
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Forslag til samarbejder 
Vi forventer at der bliver truffet en beslutning om at igangsætte et tværsektorielt projekt, som beskrevet 
ovenfor. Derefter kan følgende spørgsmål være aktuelle, som udgangspunkt for en fælles drøftelse: 

• Hvordan er udviklingen i antallet af korrespondancemeddelelser fra Sundhedsplejen?  

• Hvordan er udviklingen i antallet af korrespondancemeddelelser til Sundhedsplejen?  

• Hvad og hvornår er det relevant at kommunikere? Fx omkring 5 års status (j. samarbejdsaftale 
under Sundhedsaftalen vedr. elektronisk kommunikation) 

• Hvilke muligheder har almen praksis for videregivelse af bekymring for børns udvikling ud over 
fx underretning? Formen kan være en fælles dialog, hvor der bliver en givet information om ind-
satser/tilbud, der i Sundhedsplejen, de Tværfaglige teams eller andre aktører. Samt præsenta-
tion af muligheder for at information på fx sundhedstilbud.aalborg.dk 

 

 

Klyngepakke 3 kontaktperson:  

Anne Birgitte Jensen 
Konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Tlf. 9931 2834 
Mail: abij-fb@aalborg.dk 
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