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Kære forældre 

Tillykke med jeres barn. 
Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune vil gerne byde jer og jeres barn 
velkommen, og ønske hele familien en god start i livet.  
Sundhedstjenesten vil støtte jer som forældre, i at give jeres barn de bedste 
muligheder for en sund opvækst.  
 
Til spæd- og småbørnsfamilierne tilbyder vi: 

 hjemmebesøg i barnets første leveår 

 mødregruppe 

 åbent hus 

 telefonrådgivning 

 hjemmebesøg når familiens førstefødte fylder 3 ½ år 
 
Antallet af besøg aftales mellem jer og sundhedsplejersken. Indholdet i 
besøgene tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov. 
Sundhedsplejerskerne samarbejder bl.a. med kommunens læger, 
talepædagoger, psykologer og socialrådgivere, derfor kan vi være med til at 
formidle kontakt til én eller flere fagpersoner, hvis der er behov for det. 
 
Sundhedsplejersken arbejder på skolen og i småbørnsfamilierne i det 
tilhørende skoledistrikt. 
Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske med videreuddannelse som 
sundhedsplejerske. 
 
I tilfælde af sygdom i familien, beder vi jer aflyse sundhedsplejerskens besøg, 
af hensyn til forebyggelse af smittespredning. 
 
Venlig hilsen   
 
Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune 
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I kan træffe jeres sundhedsplejerske telefonisk 

I er velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske telefonisk. Læg blot en 
besked på telefonsvareren og I vil blive kontaktet hurtigst muligt. 
 
Hvis barnet får feber og andre sygdomstegn, skal I i stedet kontakte jeres egen 
læge. 

Følg med i jeres barns udvikling via Sundhedsvejen.dk 

På www.Sundhedsvejen.dk har I automatisk adgang til en række oplysninger 
om jeres børn.  
 
På Sundhedsvejen kan I følge med i sundhedsplejerskens notater i barnets 
spædbarnsjournal, ligesom I kan se vækstkurver, datoen for den næste aftale, 
deltagerliste til mødregruppen med mere.  
I kan gå direkte ind på: www.sundhedsvejen.dk og logge ind med NemID. 
Første gang I logger ind på sundhedsvejen, bliver I bedt om at oplyse e-mail + 
mobilnummer. Det er nødvendigt for at I fx kan få invitation til mødregruppe 
tilsendt. 
 
Vi anbefaler, at I medbringer smartphone eller printer journalnotater og 
vækstkurver ud og medbringer dem til helbredsundersøgelserne hos jeres egen 
læge.  
 
 

Vaccinationer & Helbredsundersøgelser 

Der tilbydes vaccination og/eller helbredsundersøgelse hos egen læge, når 
barnet er 5 uger, 3 mdr., 5 mdr., 12 mdr. og 15 mdr. Husk at bestille tid hos 
lægen. 

Kort om vitamintilskud i første leveår: 

D-vitamin 10 mikrogram (400 IE) dagligt i alderen 2 uger til 2 år. Følg 
vejledningen på flasken 

http://www.sundhedsvejen.dk/
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Åbent hus    

Sundhedsplejen holder Åbent Hus, som du og dit barn er velkomne til at 
benytte, så ofte I har behov for det. Det foregår som en konsultation, hvor du 
kan få sundhedsplejersken til at undersøge dit barn og få svar på dine 
spørgsmål. 
 
Husk en stofble hvis du ønsker dit barn vejet 
 
Det foregår på flg. adresser: 

 I Birkerød på mandage kl. 14.00 – 15.00 
i Sundhedstjenestens lokale, Toftevangskolen, 
Teglporten 7-9, 3460 Birkerød (Indgang fra skolegården) 

 I Nærum på torsdage kl. 14.00 – 15.00 
på Nærum Bibliotek, Biblioteksalléen 3  
2850 Nærum 

Foredrag om aktuelle emner 

Sundhedstjenesten og bibliotekerne arrangerer foredrag for 
spædbørnsforældre om aktuelle emner.  
 
Følg med på www.rudersdal.dk, eller  på biblioteket samt du kan læse om 
foredragene under Nyheder på Sundhedsvejen. 
 

 

http://www.rudersdal.dk/

