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Dette notat beskriver, hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen vil 

tilbyde børn, der er fordrevet fra Ukraine, en undersøgelse hos 

sundhedsplejen. Dette er i overensstemmelse med 

sundhedslovgivningen og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.  

 

 

Forpligtelser efter lovgivningen på sundhedsområdet 

Lovgrundlaget for Sundhedsplejen ligger i Sundhedsloven kap. 36 

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Heri er det beskrevet, 

at det er lovpligtigt for kommunerne at tilbyde alle børn og unge 

vederlagsfri sundhedsvejledning, og at børn og unge med særlige 

behov skal tilbydes en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør. 

Konkret skal kommunerne tilbyde en sundhedsmæssig ind- og 

udskolingsundersøgelse i grundskolen. Derudover indeholder 

vejledningen til Sundhedsloven anbefalinger for indhold, frekvens og 

organisering af sundhedstilbuddet til børn i 0-1 års- og 

dagtilbudsalderen og skolebørn. 

 

Udover de generelle anbefalinger til Sundhedsloven har 

Sundhedsstyrelsen i maj 2022 også udarbejdet særlige anbefalinger til 

kommunerne i forhold til håndteringen af ukrainske fordrevne. Disse 

anbefalinger lægger bl.a. op til, at sundhedsplejen i grundskoler skal 

have særligt fokus på de ukrainske børns mentale/psykiske tilstand og 

deres trivsel i hjemmet og i skolen (ud over at have fokus på barnets 

vækst, generelle trivsel og psykiske sundhed, som normalt). Desuden 

fremhæves det, at børn generelt betragtes som særligt sårbare i en 

flygtningesituation. Børn fra Ukraine betragtes således som børn med 

særlige behov. 

 

Sundhedsfaglige undersøgelser af ukrainske børn  

I håndteringen af de fordrevne børn fra Ukraine vil Børne- og 

Ungdomsforvaltningen følge bestemmelserne i Sundhedsloven (kap. 

36 § 121 og §122) og de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har 

udarbejdet hertil – herunder anbefalingerne vedr. ukrainske fordrevne. 
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Det betyder i praksis, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vil lave 

følgende sundhedsfaglige indsatser:  

 
1) 0-1-årige børn tilses af sundhedsplejerske i forbindelse med 

hjemmebesøg. 

2) 1-5-årige børn tilses af sundhedsplejerske. Jf. Sundhedsloven er 

kommunen forpligtiget til at tilbyde børn med særlige behov 

sundhedspleje. I tråd med Sundhedsstyrelsens betragtning om, 

at ukrainske børn skal anses som særligt sårbare, vil Børne- og 

Ungdomsforvaltningen iværksætte, at alle 1-5-årige børn 

tilbydes besøg af sundhedsplejerske.  

3) Ukrainske skolebørn tilses af sundhedsplejerske efter opstart i 

modtagerklasse. 

4) Ukrainske børn og unge under 18 år indgår i det normale tilsyn 

af børne- og ungdomstandpleje. 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil således tilbyde en undersøgelse 

hos sundhedsplejen til alle børn op til den skolepligtige alder i tråd med 

lovgivningen og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som forvaltningen 

sædvanligvis følger.  

 
Økonomi  

Forvaltningen har estimeret, at udgifterne til undersøgelserne ved 

sundhedsplejen vil medføre en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. for de 

ukrainere, der pr. 28. august har søgt om opholdstilladelse i Danmark, 

og som forventes at blive visiteret til Københavns Kommune. 

Udgifterne konteres som Ukraine-udgifter. 
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