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Børneliv i sund 
balance



Målsætninger:

• Leg og bevægelse sammen

• Sund mad og drikke sammen

• Oplevelser og nærhed sammen



Bygger på bedste viden og erfaringer –
Social ulighed og lokalsamfundstilgang

Kilde: Amsterdam Healthy Weigth Programme, review 2012-2017

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6ffClvriAhUMTcAKHQQwC0IQFjAAegQIAxAC&url=https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/847273/review_2011-2017_amsterdam_healthy_weith_programme.pdf&usg=AOvVaw1FZWNfq8ojlneDmeJFrjVP


Social ulighed tidligt i livet

Blandt mødre med kort uddannelse ses en højere 

andel af børn, der er dødfødte og dør tidligt i livet

Lav fødselsvægt og kort fosterliv er prædiktorer for 

helbred senere i livet

• En større andel af børn af mødre med kort uddannelse 

har lav fødselsvægt og fødes for tidligt

Prof. Anne-Marie Nybo Andersen
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Andel skolebørn, efter forældres uddannelse (%)

Social ulighed i overvægt, fysisk aktivitet og 
usunde (kost)vaner hos skolebørn

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019
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Kommunernes rolle ift indsatser mod 
social ulighed ift. børns tidlige udvikling

• Sundhedspleje med fokus på opsøgende indsatser 

og fastholdelse af socialt sårbare familier

• Dagtilbud med ressourcer og kvalitet tilpasset 

behovene i lokalområdet

Et review af ny interventionsforskning og epidemiologisk viden om 

ulighed i sundhed. Sept. 2020. Gadeberg AK, Andersen I, Brønnum-

Hansen H, Christensen U, Diderichsen F. Københavns Universitet



Indsatser rettet mod alle børn 'rammer' også 
sårbare børn og børn i socialt udsatte positioner

• Alle børn: Sunde rammer mhp. at fremme 

sundhed og trivsel og reducere udsættelse for 

risiko

• Særligt sårbare (20%): Forløb og indsatser - et 

puf i ryggen - til børn og familier i risiko

• Børn i socialt udsatte positioner (2-5%): Særlige 

- ofte komplekse og håndholdte - indsatser
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Indsatser i sundhedspleje 
og dagtilbud i projekt 
Børneliv i sund balance



En sund start for alle nye børnefamilier

Indsats i sundhedsplejen

En proaktiv indsats til udvalgte familier

• 6 telefonopkald om amning (0-6 mdr.) 

• Telefonopkald (1 år) og ekstra besøg (1½ år) om et børneliv i 

sund balance

Kilde proaktiv ammeindsats: Telephone-based

support prolongs breastfeeding duration in obese

women, Am. J. Clin. Nutr. 2013

En styrket indsats til alle familier ved 4-6 måneders besøget

• Amning, overgangsmad og mad og måltider i familien

• Sanser, motorik og bevægelse 



Legebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling 

hos børn i 3-4 års alderen i dagtilbud

Fokus på børnegruppen og styrket 

samarbejde mellem sundheds-

plejen og dagtilbud

Foto: Henrik Frydkjær, Fysioterapeuten



Fælles principper udviklet i 

samarbejde med ledere og 

pædagoger fra projektets 3 

kommuner

Bevægelse, sund mad og drikke og oplevelser 

i dagtilbud





Projektstatus: Tæt samspil med kommunale aktører og 

snart borgerne



Tak for i dag


