
   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen 

Platanbuen 1 
2750 Ballerup 
Tlf. 4477 3861        ml. 8 - 14 
sundhed-borger@balk.dk 

 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 

Isabel Steenbuch  

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

Sundhedsplejen består af 16 sundhedsplejersker, en 
gråzonesundhedsplejerske med souscheffunktion, en 
sekretær og en leder. 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

 
Sundhedsplejen er organiseret under Center for Social og 
Sundhed. 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Sundhedsplejen tilbyder: 
 
Graviditetsbesøg 
 
Barselsbesøg  
 
Etableringsbesøg 
 
3-4 ugers besøg 
 
2-3 måneders besøg 
 
4-6 måneders besøg 
 
8 -10 måneders besøg 
 
Mødregrupper  
 
Overleveringssamtale når barnet skal i pasningstilbud 
 
 
Sundhedsplejens tilbud til skolen omfatter følgende: 

Børnehaveklasse: Indskolingsundersøgelse og samtale  

1. klasse: Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser.  

3. klasse: Sundhedssamtale og funktionsundersøgelse. 
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6. klasse: Sundhedssamtale og funktionsundersøgelse. 

9. klasse: Udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale 

Sundhedspædagogiske aktiviteter: 

4.-6. kl. Pubertetsundervisning 

8. kl. Seksualundervisning 

8.-9. kl. Sundhedseksperimentarium 

Deltagelse i Sex og Samfunds ”UGE 6 kampagne” og ”kondom uger” 

Deltagelse i national hygiejneuge 

 
4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

 Graviditetsbesøg 

 Ung mødregruppe 

 Multietnisk mødregruppe 

 Gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion 

 Tværfagligt gruppetilbud til sårbare gravide og forældre 

Tilbud til skolebørn med særlige behov: 

Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser efter behov 

Skilsmissegruppe på nogle skoler 

Enuresis vejledning   

 
5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Sundhedsplejen tilbyder: 
 
Hygiejnebesøg til institutioner og skoler 
Konsulentteam til institutioner og skoler 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Tværfaglig indsats til børn og familier med overvægt og 
inaktivitet  
 
Åbent Hus 2 steder i Ballerup Kommune 
 
Tidlig tværfaglig indsats i forhold til både spæd- og skolebørn. 
Ballerup Kommune arbejder med Sverigesmodellen 
(Fællesskabsmodellen) i forhold til tidlig indsats. 
 
 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
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Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

 
- Alle sundhedsplejersker er uddannet i ICDP  

(International Child Development Program)  
- Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme 
- Projektlederuddannelse 
- Psykoterapiuddannelse 
- Familieterapeut studerende 
- Kliniske vejledere 
- Amme vejledere (IBCLC) 
- Motorikuddannelse 
- Pædiatrisk efteruddannelse 
- Inklusionsformidler 
- Hygiejne specialister  
- Enuresis 
- Præmature 
- Skilsmissegruppe 
- Rygeforebyggelse 

 
 

1. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

- Familiehuset (Ballerup Kommunes tilbud til 
børnefamilier, der oplever problemer i familien) 

- Sagsbehandlere 
- Forebyggende rådgivere 
- Psykologer 
- Fysioterapeuter  
- Motorikkonsulent 
- Lærere 
- Pædagoger 
- Ressource- og special-pædagoger 
- Pædagogisk rådgiver 
- Logopæder 
- Diætist 
- Kommunal læger 
- Praktiserende læger 
- Rusmiddelcenter 
- Distriktspsykiatrien 
- Spædbarnspsykiatrisk afsnit  

 
2. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Supervision/sparring hver anden måned 
 
Tværfaglig konference en gang månedlig: Tidlig tværfaglig 
indsats i sundhedsplejen 
 
Koordineringskonferencer i daginstitutioner og skoler i 
forhold til tidlig indsats (Fællesskabsmodellen)  
 
Fællesmøder, fagligt udviklingsmøder samt gruppemøder i 
Sundhedsplejen 
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Temadage i Sundhedsplejen  
3. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  ”Børn og Unge i bevægelse” 
 
Præ-diabetes projekt med Herlev Børneafdeling 
 
 

4. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

Aktive vurderinger 
 
Klikker 

 

 


