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Forebyggelsesvifte 
I nærværende forebyggelsesvifte kan du som fagprofessionel i Vejen Kommune læse 

mere om de forebyggende indsatser, som Vejen Kommune tilbyder børn og unge fra 

0-18 år og deres forældre samt kommende forældre. Samtlige tilbud har til hensigt at 

skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn og unge møder verden fulde af gå-

på-mod, selvværd, selvtillid og tillid til andre, jf. intentionerne i den 

sammenhængende børne- og ungepolitik. Du kan læse politikken her 

https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-

ungepolitik/.  

 

Det primære formål med forebyggelsesviften er at skabe overblik over de 

forebyggende indsatser. Håbet er derfor, at forebyggelsesviften gør det nemmere for 

dig som fagperson at orientere dig og få kendskab til de forebyggende indsatser, og 

dermed nemmere finde og henvise til den indsats, som passer til det enkelte barns -, 

unges – og familiens livssituation.  

 

 

Forebyggelsesviften er opbygget således, at der ved hver indsats er beskrevet: 

o Målgruppen  

o Formålet med indsatsen  

o Hvorvidt det er en individuel - eller gruppeindsats  

o Antal forløb (serviceniveauet)  

o Hvilke faggruppe(r) som er udførende  

o Lovgrundlaget 

o Kontaktpersonen/indgang  

 

 

I indholdsfortegnelsen er der listet alle forebyggende indsatser. Såfremt der ikke står 

beskrevet en specifik målgruppe for indsatsen, tilbydes den i udgangspunktet til alle 

børn, unge og deres familier. Nogle af indsatserne tilbydes også til børn og unge, som 

enten er yngre eller ældre end, hvad der er beskrevet. Derfor opfordres du til at 

henvende dig til den oplyste kontaktperson(er) for at høre nærmere.  

Forebyggelsesviften bliver løbende opdateret efter behov, og det anbefales derfor, at 

du altid anvender den nyeste version, som du finder på MedarbejderIntra og på 

Læring for alle. 

 

Er der rettelser til forebyggelsesviftens indhold, er du velkommen til at henvende dig 

til os på boernogfamilie@vejen.dk. 

 

https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik/
https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik/
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Aktiv Barsel (etniske mødre) 

Målgruppe Etniske mødre 

Formål 

At understøtte og udbygge netværk for etniske kvinder på 

barsel. Herunder en introduktion til det danske sundhedsvæsen 

og de tilbud der findes her 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats 

Serviceniveau Hver fredag 

Udførende faggruppe(r) 

Frivillige fra Huset  

IUC-medarbejder  

Integrationsambassadør 

 

Gæstedeltagere: 

Sundhedsplejerske  

Børnefysioterapeut  

Børneergoterapeut  

Ad hoc fra andre faggrupper  

Lovgrundlag §§ Forankret i samarbejdet mellem Huset, IUC og integrationen  

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske  

Hanne E. Fjordvang 

3017 0881 

hef@vejen.dk  

 

Babysimulator  

Målgruppe Unge og forældre 

Formål 
At være undersøgende på forældrekompetencer ift. ønsket om 

graviditet eller i forbindelse med en afbrydelse af graviditet 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuelt og som par  

Serviceniveau Individuelt tilrettelagt tilbud  

Udførende faggruppe(r) Sundhedsplejerske 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126  

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske  

Tine Skov-Carlsen  

3017 0884 

tsc@vejen.dk  

 

mailto:hef@vejen.dk
mailto:tsc@vejen.dk
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Behovsbesøg 

Målgruppe Børn, unge og familier som har behov 

Formål 
At understøtte og vejlede omkring mangfoldige sundhedsforhold, 

for at få den/de berørte parter tilbage i trivsel 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuelt 

Serviceniveau Individuelt tilrettelagt tilbud 

Udførende faggruppe(r) Sundhedsplejerske 

Lovgrundlag §§ Sundhedslovgivningen §120-126 

Kontaktperson/indgang 
Sundhedsplejen og Børnetrænings postkasse 

Sundhedsplejen@vejen.dk 

 

Børnegruppen (7-14-årige med én eller begge forældre med en psykisk sygdom) 

Målgruppe 7-14-årige med én eller begge forældre med en psykisk sygdom 

Formål  

At møde ligesindede børn samt udveksle erfaringer i trygge 

rammer for derigennem at blive klogere på egen familiesituation 

og lettere kan handle i eget liv 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats 

Serviceniveau 10 ugentlige møder med mulighed for forlængelse 

Udførende faggruppe(r) 
Socialpædagog  

Socialpsykiatrisk Center i Brørup 

Lovgrundlag §§ 
Serviceloven §11, stk. 3 

Serviceloven §52, stk. 3, nr. 6 

Kontaktperson/indgang 

Faglig leder 

Louise Due Preston  

2452 5701 

lpres@vejen.dk 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sundhedsplejen@vejen.dk
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Børnefysio-og ergoterapi - råd og vejledning  

Målgruppe 
0-18-årige børn og unge, med motorisk og/eller sansemotoriske 

udfordringer 

Formål 
At sikre de bedst mulige udviklingsforhold for barnet, samt 

støtte og vejledning til forældrene i fx lejring  

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel  

Serviceniveau Individuelt tilrettelagt tilbud 

Udførende faggruppe(r) 
Børnefysioterapeut 

Børneergoterapeut   

Lovgrundlag §§ Serviceloven §86  

Kontaktperson/indgang 
Sundhedsplejen og Børnetrænings postkasse 

Sundhedsplejen@vejen.dk 

 

Cool Kids (8-14-årige med angst) 

Målgruppe 8-14-årige med angst 

Formål 
At lære børn/unge og deres forældre metoder til at håndtere og 

dæmpe/reducere graden af angst 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats (5-6 børn/unge inden for samme aldersgruppe) 

Serviceniveau 10 sessioner á 2 timer 

Udførende faggruppe(r) 
Psykolog 

Børn- og ungekonsulent   

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Administrativ medarbejder  

Dorthe Thuesen 

7996 6357 

doth@vejen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sundhedsplejen@vejen.dk
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De Utrolige År (DUÅ) (udfordrende børn og forældre) 

Målgruppe Udfordrende børn og forældre 

Formål  
At understøtte forældre, der oplever, mange konflikter og 

udfordringer i hverdagen med barnet  

Individuel/gruppeindsats Gruppeindsats 

Serviceniveau 
Basic (3-8 år): Ét ugentligt møde i 20 uger 

Skole (6-12 år): Ét ugentligt møde i 13 uger 

Udførende faggruppe(r) Børn- og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ 
Serviceloven §11, stk. 3 

Serviceloven §52, stk. 3, nr. 2 og stk. 3, nr. 3 

Kontaktperson/indgang 

Børn- og Ungekonsulent 

Katja Mandrup Philipsen 

2323 8773 

katph@vejen.dk 

 

Fars eftermiddag (fædre med børn fra 0-2 år)S 

Målgruppe Fædre med børn fra 0-2 år 

Formål 

At skabe bevidsthed om indtrædelsen i far-rollen, blive vejledt i 

at læse og forstå barnets behov og signaler, deling af viden, 

forventninger og oplevelser med andre fædre samt at skabe 

sociale netværk blandt andre fædre 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats  

Serviceniveau 3 mødegange  

Udførende faggruppe(r) 
Sundhedsplejerske 

Ad hoc andre faggrupper  

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske 

Winnie Guldbjerg Andersen  

3017 0875 

wga@vejen.dk 

 

 

 

 

 

mailto:katph@vejen.dk
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Forældregruppe (psykisk sårbare forældre) 

Målgruppe Psykisk sårbare forældre  

Formål 

At understøtte forældre i, hvordan man bedst kan støtte sine 

børn i de udfordringer kan opleve ved at have et familiemedlem 

med en psykisk lidelse 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats  

Serviceniveau 
Hver fredag mellem kl. 10-12 (ca. 5 mødegange, dog er 

længden på forløbet tilrettelagt efter behov) 

Udførende faggruppe(r) Børn- og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11 

Kontaktperson/indgang 

Børn- og ungekonsulent 

Katja Philipsen  

2323 8773  

katph@vejen.dk 

 

Forældrekursus (alle vordende/nybagte forældre) 

Målgruppe 
Alle vordende/nybagte forældre i Vejen Kommune (førstegangs- 

og flergangsforældre) 

Formål 
At understøtte forældrekompetencen for derved at styrke børns 

udvikling og trivsel 

Individuel -

/gruppeindsats 

Gruppeindsats (10-15 familier, som har et terminsspænd på 4 

uger) 

Serviceniveau 5 mødegange (2 inden termin og 3 efter fødsel) 

Udførende faggruppe(r) 

Børn- og Ungekonsulent (som gennemgående faggruppe) 

Pædagogisk psykologisk konsulent/psykolog  

Sundhedsplejerske 

 

Ad hoc deltagelse: 

Børnefysioterapeut og børneergoterapeut   

Tale-hørekonsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11 stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Leder af Sundhedspleje & Børnetræning  

Ditte Melsen 

2964 9994 

dime@vejen.dk 

 

 

 

mailto:katph@vejen.dk
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Fremskudt Funktion (4-17-årige i psykisk mistrivsel) 

Målgruppe 

4-17-årige i psykisk mistrivsel, hvor kommunale aktører, privat 

praktiserende læger og psykiatrien er i tvivl om, om der er en 

psykiatrisk problemstilling 

Formål 

At give børn, unge og deres familier et tilbud, hvor der er 

sammenhæng og kontinuitet i deres forløb, så de får den hjælp, 

de har behov for i feltet mellem psykiatrien og kommunale 

tilbud.  

 

Indsatsen er opdelt i 2 spor  

Spor 1, Fremskudte koordineringsmøder: Koordinering og 

samarbejde mellem ledere om børne- og ungesager. Formålet er 

at drøfte de sager, som lander i feltet mellem psykiatrien, 

privatpraktiserende læge og kommunale tilbud, og hvor der er 

tvivl om, om der er tale om en psykiatrisk problemstilling. 

Ligeledes er formålet, at børn, unge og deres forældre får den 

hjælp, de har behov for i feltet mellem psykiatrien og 

kommunale tilbud, så det ikke bliver forældrene, som skal løbe 

spidsrod mellem dem, der gerne skal hjælpe dem. 

 

Spor 2, Faglig sparring og rådgivning fra de regionale 

medarbejdere i Fremskudt Funktion til kommunale 

medarbejdere samt direkte indsatser til børn- unge og 

deres forældre: Formålet med faglig sparring og rådgivning 

samt direkte indsatser til børn, unge og deres forældre er at 

bringe psykiatrien og kommunen sammen, så der gives 

mulighed for at vidensdele samt give sparring og nuancere 

problematikker mhp. at styrke den lokale indsats for de psykisk 

sårbare børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem 

sektorerne. 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel 

Serviceniveau  

Udførende faggruppe(r) Psykolog-teamet i samarbejde med Psykiatrien 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Spor 1:  

Leder af PPU  

Rasmus Sartov Schmidt 

2479 5264 

rassc@vejen.dk 

 

Spor 2:  

Pædagogisk-psykologisk konsulent  

Ditte Foss Petersen 

2477 0134 
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ditpe@vejen.dk 

 

Gang i livet for familier (6-12-årige og deres familier, som søger fællesskaber med 

andre børn, unge og familier) 

Målgruppe 
6-12-årige og deres familier, som søger fællesskaber med andre 

børn, unge og familier  

Formål 
At understøtte og forebygge mistrivsel hos børn og unges med 

en begyndende/opdaget overvægt 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats 

Serviceniveau Afhænger af ledige pladser  

Udførende faggruppe(r) 

Frivillige 

Koordinator for indsatsen  

Playmaker  

Lovgrundlag §§ Ingen lovgivning  

Kontaktperson/indgang 

Koordinator  

Conny Grøn 

2466 2144 

cogr@vejen.dk 

 

 

 

 

 

Graviditetsbesøg til alle familier (aflægges i 30. graviditetsuge) 

Målgruppe Alle familier (aflægges i 30. graviditetsuge) 

Formål 

At sikre alle børn/unge og familier en sundhedsfremmende og 

forebyggende indsats, herunder at rådgive kommende forældre i 

forældrerollen/familielivet 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel  

Serviceniveau 1 time til kommende familier 

Udførende faggruppe(r) Sundhedsplejerske  

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120 

Kontaktperson/indgang 
Sundhedsplejen og Børnetrænings postkasse 

Sundhedsplejen@vejen.dk 

mailto:Sundhedsplejen@vejen.dk
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Kriseintervention (børn og unge, som er berørt af en krise/traumatisk hændelse) 

Målgruppe Børn og unge, som er berørt af en krise/traumatisk hændelse 

Formål 

At give børn og unge redskaber til at håndtere deres 

umiddelbare krisereaktioner og efterreaktioner. Visitationen til 

Kriseinterventionen sker via Børne- & Ungeenheden 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuelt 

Serviceniveau Max 5 gange 

Udførende faggruppe(r) 
Psykolog 

Pædagogisk/psykologisk konsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Leder af PPU  

Rasmus Sartov Schmidt 

2479 5264 

rassc@vejen.dk 

 

Administrativ medarbejder  

Dorthe Thuesen 

7996 6357 

doth@vejen.dk 

 

Lær at tackle din angst (15-25-årige unge)  

Målgruppe 15-25-årige unge  

Formål 

At give unge konkrete redskaber til at arbejde med de 

udfordringer, man typisk kan få, når man har symptomer på 

angst og depression med henblik på større overskud, mere ro og 

en bedre hverdag                                    

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats    

Serviceniveau 1 gang ugentlig i 7 uger 

Udførende faggruppe(r) Børn-og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ 
Serviceloven §11, stk. 3  

Serviceloven §52 

Kontaktperson/indgang 

Faglig leder 

Louise Due Preston  

2452 5701 

lpres@vejen.dk 

 

mailto:rassc@vejen.dk
mailto:doth@vejen.dk
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Mestringsindsats til søskende i familier med handicaps (8-16-årige unge) 

Målgruppe 8-16-årige søskende til børn med handicap  

Formål 

At understøtte og forebygge, at søskende udvikler 

mestringsstrategier for at kunne tackle livet som søskende til et 

barn med handicap. Herunder at videreudvikle kommunikationen 

i familien.  

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats    

Serviceniveau 2 gange 

Udførende faggruppe(r) Børn-og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang  

Faglig leder 

Louise Due Preston  

2452 5701 

lpres@vejen.dk 

 

Overvægtsindsats/behovsbesøg 

Målgruppe Børn og unge, der har behov 

Formål 
At understøtte og forebygge, at børn og unge mistrives grundet 

en begyndende/opdaget overvægt 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel  

Serviceniveau Individuelt tilrettelagt tilbud 

Udførende faggruppe(r) Sundhedsplejerske 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske 

Birgitte Gaarde  

3017 0879 

bg@vejen.dk 
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Parrådgivning (forældre (før skilsmisse) med børn under 18 år) 

Målgruppe Forældre (før skilsmisse) med børn under 18 år 

Formål 

At hjælpe forældre/par med at forstå og håndtere udfordringer 

på en ny måde, med udgangspunkt i det der fylder hos parret. 

Dette med henblik på at forbedre parforholdet og familielivet 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel (par) 

Serviceniveau Max 5 samtaler/mødegange 

Udførende faggruppe(r) Psykolog 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Psykolog  

Linnea Faxe 

23440978 

likf@vejen.dk 

 

Pigegruppe (13-16-årige piger) 

Målgruppe 13-16-årige piger  

Formål 

At afhjælpe og forebygge mistrivsel hos piger i alderen 13-16 år 

gennem sociale relationer samt arbejdet med nervesystemer, 

mindfulness og kropsbevidsthed 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppe 

Serviceniveau 1 gang ugentlig 

Udførende faggruppe(r) 
Børn-og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11 og §52 

Kontaktperson/indgang 

Faglig leder 

Louise Due Preston  

2452 5701 

lpres@vejen.dk 
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Præmatur (børn der er født før uge 37) 

Målgruppe Børn der er født før uge 37 

Formål 

At sikre bedst mulige udviklingsforhold til det præmature barn, 

samt råd, støtte og vejledning fra fagpersoner og fra familier i 

samme situation. Dele oplevelsen af en anderledes fødsel og det 

at få et for tidligt født barn, samt skabe netværk 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel   

Serviceniveau 

Tilbud om:  

• Besøg hver uge de første 2 måneder, 

• Besøg 1 gang om måneden til barnet er 1 år, 

• Besøg ved 15 måneder, 

• Besøg ved 2½ år 

Udførende faggruppe(r) 

Sundhedsplejerske 

 

Gæstedeltagere:  

Børneergoterapeut  

Børnefysioterapeut 

Dagplejepædagog 

Psykolog 

Talepædagog 

Børnetandplejen 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske 

Winnie Guldbjerg Andersen  

3017 0875 

 

Sundhedsplejerske 

Lene Schmidt Fræhr  

3017 0882 

isfr@vejen.dk 
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Screening af flygtninge (0-18-årige og deres forældre som flygtninge)   

Målgruppe 0-18-årige og deres forældre som flygtninge   

Formål 

At undersøge børn/unges helbredstilstand via fysisk 

undersøgelse og sundhedssamtale, i samarbejde med deres 

forældre samt tolk. Dermed skabes de bedste forudsætninger for 

at kunne igangsætte indsatser rettidigt ved behov. Herved øges 

muligheden for at kunne sikre målgruppens sundhed såvel 

aktuelt som at forebygge helbredsmæssige problemer på sigt og 

derved styrke borgernes mestring af egen livssituation 
 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel 

Serviceniveau 1-2 timer pr barn/ung 

Udførende faggruppe(r) Sundhedsplejerske 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Leder af Sundhedspleje & Børnetræning  

Ditte Melsen  

2964 9994 

Dime@vejen.dk 

 

Skilsmisserådgivning (forældre der står i eller har været igennem en skilsmisse, med 

børn under 18 år) 

Målgruppe 
Forældre der står i eller har været igennem en skilsmisse, med 

børn under 18 år 

Formål  

At hjælpe forældre til at få etableret et godt samarbejde og 

samtidig have øje for barnets/børnenes behov, herunder 

hvordan forældre fortæller om skilsmissen til børnene, samt 

hvordan forældrene støtter barnet/børnene i livet med skilte 

forældre 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel (par) 

Serviceniveau Max 5 samtaler/mødegange 

Udførende faggruppe(r) Psykolog 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Psykolog  

Linnea Faxe 

2344 0978 

Likf@vejen.dk 
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Skilsmissegrupper (skilsmisseramte børn og unge (indtil 18 år)) 

Målgruppe Skilsmisseramte børn og unge (indtil 18 år) 

Formål 

At hjælpe børn og unge med at håndtere tanker og følelser, man 

kan have ifm., at ens forældre er skilt samt understøtte 

børnene/de unges trivsel 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats  

Serviceniveau 
6 mødegange á 2 timer (på skift ude på de enkelte skoler i 

skoletiden)  

Udførende faggruppe(r) Psykolog 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Psykolog  

Linnea Faxe 

2344 0978 

likf@vejen.dk 

 

Spædbarns Team (kommende forældre, som udviser mindst én risikofaktorer)  

Målgruppe 

Kommende forældre, som udviser mindst én af følgende former 

for risikofaktorer: Alkoholmisbrug, stofmisbrug, lav kognitiv 

funktion, psykisk sårbarhed/sindslidelse af svær karakter, 

begrænset forældrekompetence og/eller forældre med anbragte 

børn 

Formål 
At sikre de bedste mulige udviklingsforhold, trivsel og sundhed 

hos det udsatte barn, samt støtte og vejledning til forældrene 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel (forældre/forælder) 

Serviceniveau Hyppige hjemmebesøg 

Udførende faggruppe(r) Børn-og ungekonsulent 

Lovgrundlag §§ Serviceloven §52, stk. 3, nr. 2 og stk. 3, nr. 3 

Kontaktperson/indgang 

Faglig leder 

Louise Due Preston  

2452 5701 

lpres@vejen.dk 

 

 

 

 



Sag nr. 21/5925  

Side 17 af 18 
 

 

Unge familier - på vej  

Målgruppe Særligt tilbud til unge familier under 23 år 

Formål 

At styrke forældrekompetencer, således at forældrene har 

forudsætninger for at fremme trivsel og udvikling af deres børn. 

Derudover at støtte og vejlede unge forældre 

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppeindsats  

Serviceniveau 

Gruppeindsatsen starter op ca. 1-2 måneder før fødslen, hvor 

mødrene mødes hver 14. dag, og forløber til 6-7 måneder efter 

fødslen 

Udførende faggruppe(r) 
Sundhedsplejerske 

Familiekonsulent 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske 

Tine Skov-Carlsen 

3017 0884 

tsc@vejen.dk 

 

Åben rådgivning (alle forældre til børn og unge i alderen 0-18 år) 

Målgruppe Alle forældre til børn og unge i alderen 0-18 år 

Formål 

At give anonym rådgivning og vejledning til forældre, som kan 

støtte trivslen og det positive samspil i familien, når man som 

forældre oplever en usikkerhed eller bekymring ift., hvordan 

man skal håndtere situationer, som kan have indflydelse på 

barnets, den unge og/eller familiens trivsel 

Individuel -

/gruppeindsats 
Individuel (par) 

Serviceniveau  En samtale  

Udførende faggruppe (r) 

Psykolog 

Pædagogisk/psykologisk konsulent  

Medarbejdere fra Børne- & Ungeenheden  

Lovgrundlag §§ Serviceloven §11, stk. 3 

Kontaktperson/indgang 

Administrativ medarbejder  

Dorthe Thuesen 

7996 6357 

doth@vejen.dk 

 

 



Sag nr. 21/5925  

Side 18 af 18 
 

 

Åbent hus for forældre med præmature børn (forældre til præmature børn 

(født før uge 37)) 

Målgruppe Forældre til præmature børn (født før uge 37) 

Formål 

At give støtte, rådgivning og vejledning fra fagpersoner og fra 

familier i samme situation. Herunder dele oplevelsen af en 

anderledes fødsel og det at få et for tidligt født barn samt skabe 

netværk  

Individuel -

/gruppeindsats 
Gruppe 

Serviceniveau Åbent hus 1 gang om måneden 

Udførende faggruppe(r) 

Sundhedsplejerske  

Børnefysioterapeut 

Lovgrundlag §§ Sundhedsloven §120-126 

Kontaktperson/indgang 

Sundhedsplejerske  

Winnie Guldbjerg Andersen  

3017 0875 

wga@vejen.dk 

 

 


