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Forbeholdt Sundhedstjenesten
Dato

KLE 29.12.04G01 • Sagsidentifikation

Spørgsmål til hjemmet til brug for
vurdering af dit barns
sundhedssituation

5 708410 043222

Forældrenes navn og adresse

For at sikre børn og unge en sund opvækst, tilbyder Sundhedstjenesten i kommunen at vurdere
samt give råd og vejledning vedrørende dit barns sundhedssituation.
Til brug for vurdering af dit barns sundhedssituation, samt i tilfælde af behov for kontakt til hjemmet, bedes spørgsmålene på side 2 og 3 besvaret.
Skemaet returneres til Sundhedstjenesten.
Uddrag af Sundhedsloven
Kapitel 36
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
§ 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge
en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund
voksentilværelse.
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes
en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels
en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt
en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige
behov.
§ 121. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse
ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den
undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske.
§ 122. Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle
børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør, herunder øget rådgivning samt yderligere
forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejerske eller læge.
Stk. 2. Personer, for hvem undervisningspligten er ophørt,

kan, når særlige forhold gør sig gældende, tilbydes ydelser
som omtalt i stk. 1 efter kommunalbestyrelsens beslutning.
§ 123. Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe,
der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab.
§ 124. Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede
dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende foranstaltninger.
§ 125. Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end
bopælskommunen, skal tilbydes de forebyggende ydelser i den
kommune, hvor skolen er beliggende.
§ 126. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte
nærmere regler om de kommunale forpligtelser efter
§§ 120-125.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende,
at opgaver, der efter loven er henlagt til en sundhedsplejerske,
varetages af en sygeplejerske.

Registrering af oplysninger
Sundhedstjenesten registrerer de modtagne oplysninger.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Med venlig hilsen Sundhedstjenesten
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Spørgsmål til hjemmet
Pige
Dreng

Bor sammen med

Personnummer

5 708410 043222

Barnets/elevens navn (kaldenavn understreges)

Forældremyndighed

Begge forældre

Mor

Far

Fælles

Mor

Far

Mors navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer privat

Stilling/arbejdssted

Telefonnummer arbejde

Sprog (skriv alle talte sprog med det vigtigste først)

Nationalitet

Evt. samlevers navn

Personnummer

Fars navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer privat

Stilling/arbejdssted

Telefonnummer arbejde

Sprog (skriv alle talte sprog med det vigtigste først)

Nationalitet

Personnummer

Evt. samlevers navn

Søskende
Navn

Pige Dreng Skole (evt. daginstitution)

Personnummer

Klasse

Dit barns læge
Navn

Telefonnummer

Sidste helbredsundersøgelse - årstal

Dit barns fødsel
Var der problemer under graviditeten

Nej

Var der problemer under fødslen

Nej

Beskriv evt. problemer

Ja
Beskriv evt. problemer

Ja
Fødselsvægt i gram

Fødselslængde i cm

Dit barns fødselsvægt og længde
Var der problemer den første måned efter fødslen

Nej

Beskriv evt. problemer

Ja
Husk spørgsmål på side 3

Dit barns udvikling
Har der været problemer med barnets talefærdigheder

Nej

Beskriv evt. problemer

Ja

Har der været problemer med barnets motoriske udvikling Beskriv evt. problemer

Nej

Ja

Er der problemer med barnets evne til at koncentrere sig Beskriv evt. problemer

Nej

Ja

Evt. andet
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Dit barns trivsel og sundhed
Hvordan vurderer du dit barns trivsel og sundhed

Dit barns helbred
Er der sygdomme i familien

Nej

Hvis ja, hvilke

Ja

Har dit barn haft problemer med ørerne/hørelsen

Nej

Hvis ja, beskriv

Ja

Har dit barn haft problemer med øjnene/synet

Nej

Hvis ja, beskriv

Ja

Bruger dit barn briller

Nej

Hvis ja, er det hele tiden eller som læsebriller

Ja

Lider dit barn af eksem, bronkitis eller astma

Nej

Evt. bemærkninger

Ja

Har dit barn andre symptomer på allergi

Nej

Hvis ja, hvilke

Ja

Hoster eller bliver dit barn forpustet efter løb eller lign.

Nej

Hvis ja, beskriv

Ja

Har dit barn kronisk sygdom eller handicap

Nej

Hvis ja, beskriv

Ja

Har dit barn haft andre væsentlige sygdomme/været indlagt

Nej

Hvis ja, beskriv

Ja

Får dit barn regelmæssig medicin

Nej

Hvis ja, skriv medicinens navn og art (fx mikstur, piller, inhalationsspray)

Ja

Har dit barn ufrivillig vandladning

Nej

Hvis ja, er det

Ja

om dagen

Nej

om natten

Hvis ja, er det

Har dit barn ufrivillig afføring

Ja

om dagen

om natten

Har dit barn andre klager som fx

Hovedpine

Ondt i maven

”Vokseværk”

Andre klager

Hvis andre klager, beskriv

Er der rygere i hjemmet

Nej

Ja

Vaccinationer (sæt X)
Di-Te-Ki-Pol-Hib

1:

MFR*

2:

3:

Pn (ved 3 mdr, 5 mdr., 12 mdr.)

1:

2:

1:

2:

Di-Te-Ki-Pol (5 år)

Hep-B

1:

1:

Har dit barn gået i vuggestue

Hvis ja, hvilken

Hvis ja, hvilken

Hvis ja, hvilken

Ja

Går dit barn i skolefritidsordningen

Nej

Hvis ja, hvilken

Ja

Deltager dit barn i fritidsaktiviteter uden for skoletid

Nej

* Pr. 1. april 2008 skal MFR foretages ved 15 mdr. og 4 år

Ja

Har dit barn gået i børnehave

Nej

4:

Ja

Har dit barn gået i dagpleje

Nej

3:

3:

Vuggestue, dagpleje, børnehave, skolefritidsordning, skole
Nej

2:

Evt. andre vaccinationer

Hvis ja, hvilke

Ja

Skolestart • årstal

Skole

Dato og underskrift
Forældre/værge

Side 1: Til hjemmet • Side 2 og 3: Returneres til Sundhedstjenesten
Udarbejdet af KL

KS 501 (05/2018)
Side 3 af 3

