
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Malene Lund Grindsted 
Min kommune Fredericia Kommune 
Mail Malene.grindsted@fredericia.dk 
Projektets navn  Sund Start 

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: Tobak, 

Mental Sundhed, Alkohol 
- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Tidlig opsporing 

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Sårbare gravide og deres partner 

Indsatsen målrettes gravide kvinder, som tilhører 
svangeromsorgens niveau 3. Der er tale om, sårbare gravide 
med eller uden partner. Unge piger og kvinder, som 
eksempelvis har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på 
sig selv. Kan have behov for hjælp til aktivt at varetage egne 
behov. Kan have stort behov for motivation, støtte og hjælp 
indenfor flere områder fysisk, psykisk eller socialt. 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

Forankret hos Sundhedsplejerskerne i tæt samspil med 
familieafdelingen 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

Jordemødrene, praktiserende læger, frivilligcentret 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

En tidlig forebyggende indsats, som forbedrer den gravide 
og barnets chancer for en sund start. Indsatsen er med til at 
forbygge fejludvikling hos børnene og øge trivslen i 
familierne 
 
Opsporing og henvisningsstrukturer 
Projektet har både fokus på at få opsporet de sårbare 
gravide, og få etableret en henvisningsstruktur fra 
praktiserende læger og jordemødre til kommunale tilbud. 
Sundhedsplejersken er ”afhængig af”, at andre opsporer 
den sårbare gravide (praktiserende læge, jordemoder, 
jobcenter eller andre). 



 
Der er gennem projektet opbygget et styrket samarbejde 
med jordemødrene, og der er opnået en 
henvisningsstruktur, der fungerer for både jordemoder og 
sundhedsplejerske. Herudover er sundhedsplejersken fysisk 
tilstede i jordemødre-konsultationen 1 ud af 2 dage om 
ugen. 
 
Tidlig kontakt til sundhedsplejersken 
Sundhedsplejersken får kontakt med den gravide i 12. uge, 
hvor de tidligere først har haft kontakt efter fødslen. 
Sundhedsplejersken har dermed mulighed for at iværksætte 
tidligt forebyggende indsatser. 
 
Gruppetilbud og individuelle tilbud 
Indsatserne består både af gruppetilbud og individuelle 
tilbud. Herunder både præ-og efterfødselscafeer med 
vejledning i præ-natal tilknytning samt forældredannelse. 
De får kompetencer i at kunne række ud efter hjælp, når 
der er behov for det. 
 
Effekt 
Omkring 50 % af de opsporede gravide rykker fra niveau 3 
til niveau 2. 
 
Økonomi 
Projektet har været finansieret af puljemidler. Fredericia 
Kommune har valgt at udvide nogle af indsatserne i 
projektet og har selv finansieret dette. 
Projektet går i drift, og der er afsat midler i budgettet til 
dette. 

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Projektet har både en række sundhedsfaglig formål – 
herunder at sikre barnets fysiske trivsel og mentale 
sundhed – og en række organisatoriske formål – herunder 
at styrke og udvikle det tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejde (internt i kommunen og på tværs af 
sundhedssektorer). 
Projektet har også affødt, at et lignende tilbud iværksættes 
til mødre i niveau 4. 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Helt overordnet om formålet med puljen samt 
midtvejsevaluering for samtlige kommuner på: 
https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2014/midler-
fra-sundhedspolitisk-udspil-til-saarbare-gravide 
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