Evaluering af oprindeligt projekt
Evaluering af opstarts- og afslutningsmøde
På trods af ihærdig indsats har der ikke været repræsenteret et stort antal kommuner på de to møder. På
opstartsmødet var der tilmeldt 11 deltagere og 25 på afslutningsmødet. De fremmødte var meget engagerede og
bidrog særdeles konstruktivt til processerne. Især afslutningsmødet bidrog til forståelsen af, at det tager tid at få et
netværk til at få værdi.
Der har været tilbagemeldinger fra de jyske kommuner, at selv om dagen var gratis at deltage i, så koster det dem
fortsat penge og mange timer at rejse til København. Der er derfor ønske om, at der også etableres ERFA-møder i
det jyske.
Hvor opstartsmødet havde fagligt indlæg om de europæiske guidelines for allergiforebyggelse, var der til
afslutningsmødet udover fokus på status og fremtiden for Netværket, faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen om
publikationen "Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale" og oplæg fra en
"Børneafdeling med højt specialiseret funktion i allergi i Region H -hverdagen på afdelingen, hvor udredning og
behandling af allergi er vigtige funktioner".
Virtuelt netværk
Den virtuelle netværksgruppe blev startet op kort tid efter opstartsmødet, men har vist sig at være lidt af en
udfordring med kun 10 medlemmer og sparsom aktivitet fra gruppens medlemmer.
På afslutningsmødet var der dog enighed om at lade gruppen fortsætte, da den giver mulighed for faglig
opdatering og vidensdeling på en enkel måde, men at den slags tager tid. Der bør være flere opslag med mulighed
for debat, og der er behov for flere deltagere. Det vil derfor være vigtigt med løbende information om gruppen via
andre kanaler, som fx bladet Sundhedsplejersken.
Nyhedsbreve
Der er sendt nyhedsbreve til ca. 340 sundhedsplejersker. Det er meget tilfredsstillende. Deltagerne på
afslutningsmødet gav udtryk for stor glæde af de faglige informationer, som har omhandlet emner som: "Grøn
recept", indeklima, Sundhedsstyrelsens publikation "Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for
sundhedspersonale”, MI i maling, opstart af pollensæson, vådservietter, solcreme, information af lærere og
pædagoger ved skolestart og information om medicingivning i dagtilbud.
Konklusion
Der er et ønske hos målgruppen for, at projektet fortsætter, men de udtrykker behov for, at der er en god styring.
Der var blandt de fremmødte på afslutningsmødet ingen, der udviste interesse for at være frivillig tovholder, og
Astma-Allergi Danmark vil derfor afsøge mulighederne for at kunne forankre projektet i organisationen og/eller
søge supplerende midler til videre udvikling.

