
Opdateret 1. april.  

Sundhedsplejen – nødberedskab er oprettet 

Sundhedsplejen er klar til at hjælpe familier med børn på 0-1 år, men der 
er lukket ned for opgaverne inden for forebyggelse og sundhedsfremme.  

For nybagte familier 
Sundhedsplejen vil fortsat hjælpe med, at jeres familie kommer godt fra 
start efter fødslen.  

Umiddelbart efter fødslen bliver alle nybagte familier ringet op af en 
sundhedsplejerske.  

To klinikker oprettet 
I Kirkegade 74, 6700 Esbjerg, og på Gredstedbro Skole, Kongeåvej 17, 
6771 Gredstedbro, er det muligt for familier at komme ind.  

Klinikken i Esbjerg er åben mandag-fredag, og klinikken i Gredstedbro er 
åben mandag og torsdag. Familierne må kun komme, når de i forvejen 
har lavet en aftale med Sundhedsplejen. 

Besøg i klinikkerne er relevant for disse børn:  

• Nyfødte, der er udskrevet fra sygehuset indenfor 72 timer efter fødslen. 
Her tilbydes besøg i klinik på 3.-6. dagen. 

• Nyfødte, der har været indlagt længere end 72 timer. 

• Nyfødte og børn, der ikke er i trivsel. 

• Nyfødte med gulsot. 

• Børn på 0-1 år, hvis de har behov, hvor telefonisk kontakt med 
forældrene ikke er tilstrækkelig. 

Familierne besøger klinikkerne enkeltvis og med mellemrum imellem 
besøgene, så smitterisikoen minimeres. 

Hvis der er mistanke om eller konstateret coronavirus i familiens 
husstand, eller familien er i karantæne, må de ikke komme i klinikkerne. 

Telefonisk vejledning 
De sundhedsplejersker, der ikke har vagt i klinikken, arbejder hjemmefra 
i deres sædvanlige arbejdstid. 

Alle de familier, der skulle have haft besøg af sundhedsplejen i den 
lukkede periode, tilbydes i stedet telefonisk vejledning.  

Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt et barn er i trivsel, tilbydes 
familien et besøg i klinikken. Kontakt endelig jeres sundhedsplejerske, 
hvis I har behov for vejledning i telefonen. 



Sædvanlig betjening 
Sundhedsplejens telefon 76 16 31 61 betjenes som sædvanligt på alle 
hverdage kl. 8.00-10.00. 

Telefonisk ammerådgivning 
Sundhedsplejens telefoniske ammerådgivning betjenes som sædvanligt 
tirsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 på 76 16 31 61. 

Sundhedsplejens åbent hus arrangementer aflyses 
Indtil videre aflyses arrangementerne.  

Aftalte graviditetsbesøg til sårbare gravide udsættes 
De gravide, der har termin inden for nær fremtid, tilbydes samtale i 
telefonen i stedet.  

Aflyste aktiviteter på skolerne 
Sundhedsplejen aflyser sine aktiviteter på kommunens skoler, så længe 
skolerne fungerer med et nødberedskab. Børn og forældre kan ringe til 
Sundhedsplejen, hvis de har brug rådgivning. 

 


