
  

  

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen. Allerød Kommune. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. 48100100.  

sundhedsplejen@alleroed.dk 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

Sundhedsplejerske Astrid Skovgaard 20 66 48 40 

Sundhedsplejerske Louisa Kirstine Hyrdum 20 49 98 81 
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den 
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ng 

 

1. Ansatte 

(antal/timer) 

 

 

En ledende sundhedsplejerske 37 timer 
8 sundhedsplejersker på mellem 32 og 37 timer 
 

mailto:sundhedsplejen@alleroed.dk
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2. Den 

kommunale 

sundhedsor

dnings 

organisering 

 

 

 

Allerød kommune er beliggende på S-togs banen mod Hillerød og er en relativ 
lille kommune med ca. 26.000 indbyggere. Vi har omkring 280 fødsler om året og 
ca. 3500 skolebørn fordelt på seks folkeskoler og en privatskole. Vi har base på 
rådhuset i Allerød. 
 
Sundhedsplejen er en del af det tværfaglige kompetencecenter i afdelingen Skole 
og Dagtilbud i Forvaltningen, som ud over sundhedsplejersker består af 
logopæder, psykologer, konsultative pædagoger, konsulenter samt ledelse og 
administration. 
 
Vi arbejder ud fra et Fælles børne- og læringssyn på hele 0 – 18 års området. Det 
er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både 
faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Forældrene er de 
vigtigste aktører i deres børns liv, og vi inddrager derfor altid forældrene i 
samarbejdet med deres børn. Vi arbejder målrettet med tidlig indsats og 
inklusion. Du kan læse det Fælles børne- og læringssyn her: : 
https://www.alleroed.dk/Files/Files/Børn%20og%20unge/Børne%20og%20Lærin
gssyn%20221217%20_%20lb.pdf  
 
Vi arbejder i kombineret ordning med skole og tilhørende spædbarnsdistrikt. 
 
På både skole og dagtilbudsområdet deltager sundhedsplejerskerne i 
ressourceteamsmøder.  
 
Vi tilrettelægger selv vores arbejde og er alle på Outlook kalenderen. 
 
Det er ikke et krav at stille bil til rådighed. Arbejdet vil godt kunne udføres på 
cykel. Evt. vil en el-cykel eller bil kunne bookes fra rådhuset. 
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Spædbørnsområdet: 
Hjemmebesøg 
Hjemmebesøgene er udgangspunktet for de øvrige ydelser sundhedstjenesten 
fremadrettet tilbyder familien. Sundhedstjenesten tilbyder 5-6 besøg fra 
umiddelbart efter fødslen til barnet er ca. 9 mdr.: 
 

• Telefonisk kontakt (indenfor de første dage efter modtagelse af 

fødselsanmeldelse)  

• Barselsbesøg (4-6 døgn) 

• Etableringsbesøg (max. 7-14 dage efter fødslen) 

• 3-4 ugers besøg  ( Til førstegangsfødende) 

• 2 måneders besøg 

• 4-6 måneders besøg  

• Afsluttende besøg med Puf i 9-11 måneders alderen.  

• Screening for efterfødselsreaktion 2 mdr. efter fødsel.  

 

 Vi arbejder med ADBB og PUF for at fremme den tidlige opsporing, samt 

screening for efterfødselsdepression til forældrene. 

 

 

Mødregrupper 

Vi sammensætter mødregrupper lokalt i distrikterne og sundhedsplejersken 

deltager første gang.  

 

Fædrehold 

Alle fædre tilbydes et fædrehold. Holdet køres kontinuerligt – med en løbende 

vurdering af behov og antal hold. 

 

Telefonisk rådgivning og vejledning 

Vi har ingen fast telefontid. Beskeder på telefonsvaren besvares indenfor 24 

timer på hverdagen.  

 

Skoleområdet 
Indskolingsundersøgelse ( 0.klasse) 
 
En forebyggende individuel helbredsundersøgelse (sundhedsstatus), når barnet 
går i 0. klasse med deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager 
udgangspunkt i et spørgeskema, som barn og forældre har udfyldt på forhånd. 
Der udføres også en motorisk undersøgelse. 
Screening for astma. 
Ved behov for yderligere undersøgelser/indsats henviser vi til relevant 
samarbejdspartner.  
 
Udskolingsundersøgelse (8.klasse)  
En forebyggende helbredsundersøgelse (sundhedsstatus) og 
sundhedsorienterende samtale med dialogkort. 
Screening for astma. 
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 Ved behov for yderligere undersøgelse, henvises eleven til relevant 
samarbejdspartner. 
 
 
 
Indsats i de mellemliggende år 
 
0. klasse 
Gode toiletvaner (klasseundervisning) 
 
1. klasse 
Måling af vægt og højde. Synsprøve. 
Undervisning om kost.  
 
3. klasse 
Måling af højde og vægt. 
Undervisning i håndhygiejne 
 
5. klasse 
Pubertetsundervisning 
Sundhedssamtale ”Mig og mit liv”. Måling af højde og vægt.  
 

9.klasse  

Seksualundervisning 
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Graviditetsbesøg  
Særligt sårbare familier henvist fra ”tidlig indsats” på Hillerød hospital tilbydes 
graviditetsbesøg. 
 
Marte Meo  
Familier der oplever problemer i samspillet med deres børn kan tilbydes Marte 
Meo forløb. 
 
Forældregruppe 
Tværfagligt gruppetilbud til familier i en sårbar periode med børn i alderen 0-2 
år. 
 
Præmatur tilbud 
Ekstra besøg og fælles besøg med børnefysioterapeut til præmature børn. 
 
Samtalegrupper for børn 
”Hele børn i delte familier” samtalegrupper for skilsmissebørn  
 
Holbækmetoden  

Vi arbejder efter Holbækmetoden og har også for tiden et projekt sammen med 

Familieafdelingen til familier med et overvægtigt barn eller ung. 

 
Yderligere undersøgelser og rådgivning 
Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til børn og unge med særlige 
behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til 
barnet. Tilbuddet omfatter yderligere undersøgelser og/eller rådgivning af 
barnet/den unge og dets forældre og/eller lærere og andre fagpersoner omkring 
barnet.  
 
. 
 

5. Konsulentfu

nktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

I dagtilbud og skoler tilbyder vi: 

• Hygiejnetilsyn på daginstitution og skoler 

• Vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning 

om hygiejne. 

• Generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel. 

• Konkret rådgivning vedrørende børn med særlige behov. 
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6. Andre tilbud 

 

 

 

 

 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

Sundhedsplejen har to faste praktikvejledere til den 
studerende, men alle sundhedsplejersker forventes at tage 
del i undervisningen. Vi lægger vægt på at den studerende 
bliver en del af fællesskabet i gruppen, fordi vi tror på at det 
giver det største læringsudbytte for alle parter. 
Alle sundhedsplejersker har kendskab til den narrative 
metode i arbejdet med børn og familier og arbejder med en 
anerkendende tilgang i forholdet til familierne og i forhold til 
hinanden. 
 
Sundhedstjenesten har to Marte Meo terapeuter.  
To sundhedsplejersker har særlige kompetencer til arbejdet 
med præmature og deres forældre. 
Flere sundhedsplejersker har særlige kompetencer til 
arbejdet med kvinder med efter fødselsreaktion og en 
sundhedsplejerske har forældregruppen sammen med en 
psykolog.  
Fire sundhedsplejersker har særlige kompetencer til at 
arbejde med børn, der oplever skilsmisse. ”Hele børn i delte 
familier”.   
Praktikvejlederne har praktikvejlederuddannelsen og/eller en   
diplomuddannelse i formidling og pædagogik. 
 
Vi har udarbejdet standarder for alle hjemmebesøg jf. 
vejledning om forbyggende sundhedsydelser til børn og 
unge. Vi dokumenterer efter kvalitetsstandarder i Novax og 
bruger bærbare computere i familierne og på skolerne.  
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2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

I Allerød Kommunes Sundhedstjeneste koordinerer vi vores 
indsats overfor børn og unge med henblik på at yde en 
sammenhængende, tidlig (hurtig) og tværfaglig indsats. 
Nøglepersonerne er typisk personale i dagtilbud, skole, 
børnefysioterapeut, medarbejdere fra familieafdelingen eller 
familiens egen læge. 
 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

 
Kollegial sparring på personalemøde, såvel mono som 
tværfagligt. Sparring i Tværfagligt spædbarnsteam. Et team 
med socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut, familiekonsulent 
og sundhedsplejersker. 
 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Løsningsfokuserede tilgang 
ADBB 
Puf 
Martemeo 
Dialogkort 

 

 


