
 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

 
Sundhedstjenesten, 

 
Egedal Kommune, 

Dronning Dagmarsvej 

200 3650 Ølstykke. 

 
Tlf: 7259 6720.  
e-mail: www.sundhedstjenesten-egekom.dk 

 

 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske 

 

helle.brandt@egekom.dk  tlf 72596737 
 
 
 
 
 

 Beskrivelse af den kommunale  

 sundhedsordning  
    

1. Ansatte (antal/timer) 13 sundhedsplejersker/455 timer pr.uge, svarende til 12,29 
   fuldtidsstillinger. 

   En administrativ medarbejder 

   En motorik konsulent 
   En ledende sundhedsplejerske 

    
2. Den kommunale Vi er organiseret under Center for skole –og dagtilbud, 

  sundhedsordnings organisering sammen med skoler og SFOér, daginstitutioner og klubber, 
   

   tandplejen og PPR. 

    
3. Sundhedsplejens tilbud til 

Kvalitetsstandard for sundhedstjenesten til   gravide, børn, unge og deres 

  forældre med almene behov småbørn 

   Formål 

   Sundhedstjenesten vil bidrage til at sikre børn en sund 
   opvækst og skabe forudsætninger for en sund tilværelse. 

   Ydelsens omfang 

   Graviditetsbesøg: Tilbydes efter behov i de vordende 
   forældres hjem cirka 1-2 måneder før fødslen. 

   Efter en fødsel kontakter en sundhedsplejerske familien, 
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og der tilbydes 5 besøg, inden barnet er 8 måneder 
gammelt i barnets hjem. Sundhedsplejerskearbejdet 
tager sit udgangspunkt i familiens/ barnets ressourcer, 
understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens 
evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder 
forbundet med det at have børn. 

 
Besøgene vil ca. forekomme i følgende intervaller: 

 

1. besøg: Familien kontaktes inden 3 hverdage efter 
udskrivelse fra Hospitalet med henblik på et 
etableringsbesøg eller et barselsbesøg 

 
2. besøg: 1-2 uger efter etableringsbesøget 

 
3. besøg: Når barnet cirka er 7-9 uger gammel 

 
4. besøg: Når barnet er cirka 4-4 1/2 måned gammel 

 
5. besøg: Når barnet er cirka 8 måneder gammel 

 
Der tilbydes yderligere besøg til de småbørnsfamilier, der 
vurderes at have et behov 

 

Åbent hus: arrangementet foregår hver 14. dag 6 steder i 
Egedal kommune, undtagen i skolernes ferie. Tilbud til 
alle nye familier. Det giver mulighed for direkte kontakt til 
en sundhedsplejerske ved evt. tvivlsspørgsmål og 
bekymring. Der vil være relevante sundhedsfaglige 
emner på. Sundhedsplejersken bistår med hjælp til 
dannelse af mødregrupper. 

 

Gruppe for mødre med efterfødselsreaktioner: Der 
tilbydes åben gruppeforløb til mødre med 
efterfødselsreaktion. 

 

Børneteams: Der er etableret børneteams for alle 
daginstitutioner og dagplejen fordelt på 10 områder en 
gang månedligt, hvor en sundhedsplejerske deltager fast 
i gruppen. Sundhedsplejerskens opgave er her at sætte 
fokus på de enkelte børns sundhedsmæssige problemer 
og trivsel. Derudover er opgaven at fastholde handlinger 
og holdninger, der bidrager til, at alle børn kan lære at 
tage vare på deres egen sundhed som voksne i et 
samspil med andre. 

 

Tværfagligt udredningsteam: Der sidder en 
sundhedsplejerske med i det tværfaglige udredningsteam 
når en familie søger hjemmetræning, der har til opgave 
at undersøge forholdene og behovet for hjælp og støtte 
til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysiks og psykisk funktionsevne har et særligt 
behov for støtte, jf. § 32 i Lov om social service. 

 
Tværfagligt opfølgningsteams: Der sidder en 
sundhedsplejerske med i teamet for tilsyn. Der føres 
tilsyn med barnets udvikling og trivsel, når forældre 
træner barnet i hjemmet jf. § 32 stk. 2, i lov om social 
service. 
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Levering af ydelsen 
 

Alle besøg bliver tilbudt på ugens hverdage og i 
dagtimerne 

 

 

Kvalitetsstandard for sundhedstjenesten til 
skoleelever 

 

Formål 
 

Sundhedstjenesten vil bidrage til at sikre elever en sund 
opvækst og skabe forudsætninger for en sund 
voksentilværelse. 

 

 

Ydelsens omfang 
 

Indskolingsundersøgelse af børn i børnehaveklassen 
 

Klassen inviteres over i små grupper, hvor hver elev 
vurderes ud fra en motorisk screening, som udføres af en 
sundhedsplejerske og børnehaveklasselæreren. 

 
Efterfølgende inviteres eleverne individuelt op med deres 
forældre til en sundhedssamtale/ undersøgelse. Der 
gøres sammen med barn og forældre status over barnets 
helbredstilstand og opfanges sundhedsmæssige 
problemer af betydning for barnets almene trivsel og 
skolegangen. 

 
1. klasse: Der tilbydes individuel sundhedssamtale med 
eleven samt forældrene. 

 
2. klasse: Klassen tilbydes en 
sundhedspædagogisk aktivitet af ca. 2 
skolelektioner. 

 
3. klasse: Eleven tilbydes en individuel sundhedssamtale. 

 
4. klasse: Klassen tilbydes sundhedspædagogisk 
aktivitet a ca. 2 skolelektioner. 

 
5. klasse: Eleven tilbydes en sundhedssamtale med ca. 
3-4 andre elever fra sin klasse. 

 
6. klasse: Eleven tilbydes en individuel sundhedssamtale. 

 
7. klasse: Klassen tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet 
a ca. 2 skolelektioner 

 
8. klasse: SundhedsEksperimentariet: 

 

Det tilbydes til alle 8. klasserne a 2 timers forløb. 
Sundhedseksperimentariet foregår i klasselokalet og 
består af mange forskellige opstillinger, hvor eleven vil få 
mulighed for at teste sin egen sundhedstilstand med 
nogle sjove øvelser. 

 
 

 
Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 



 

   9. klasse: 

   Klassen tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet a ca. 2 
   skolelektioner. 

   Undersøgelsen udføres af sundhedsplejersken. Sammen 
   med den unge gøres der status over vedkommendes 
   sundhedstilstand. Det tilstræbes at opfange 
   sundhedsmæssige problemer før overgangen til 
   voksentilværelsen, som kan have betydning for valg af 
   uddannelse og erhverv. 

   Børn med særlige behov: 

   Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning 
   efter behov. Eleven udvælges efter konkret vurdering af 
   sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, 
   forældre eller lærere. 

   Der tilbydes et forløb efter Holbæk Metoden til de 
   overvægtige skoleelever af den sundhedsplejerske der er 
   tilknyttet skolen hvor eleven går. 

   Børneteams: 

   Der er etableret børneteams på alle de offentlige skoler. 
   Der deltager fast en sundhedsplejerske. 
   Sundhedsplejerskens opgave er her at sætte fokus på de 
   enkelte elevers sundhedsmæssige problemer og trivsel. 
   Derudover er opgaven at fastholde handlinger og 
   holdninger, der bidrager til, at alle elever kan lære at tage 
   vare på deres egen sundhed som voksne i et samspil 
   med andre. 

    
 4. Sundhedsplejens tilbud til Se ovenstående . 
  gravide, børn, unge og deres  

  forældre med særlige behov  

    
 5. Konsulentfunktionen i Konsulentfunktionen kan indebære: 
  kommunen  

   - Rådgivning om smitsomme sygdomme og 
   forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om 
   hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på 
   institutionen. 

   - Sundhedspædagogisk vejledning. 

   - Individuel konkret rådgivning vedrørende børn, som 
   personalet finder har særlige behov, efter aftale med 
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forældrene. 
 

 

Sundhedstjenesten tilbyder: 

 

- Konsulentbesøg, 1 time om året til daginstitutioner, 
dagplejen, SFOér og klubber. 

 

- Hygiejnetilsyn, 1 time om året til daginstitutioner. 

Derudover tilbydes daginstitutioner oplæg til 
forældremøder, personalemøder udfra et sundhedsfaglig 
emne som er relevant 

   

6.  Andre tilbud  Fædre tilbydes screening udfra Gotlandsskemaet når 
  barnet er 2 mdr. 

   Fokus på undervisning af personalet i 
  daginstitutionerne, SFOér og klubber, mhp. Generel 
  refleksion over sundhed . lære alle de nye SFO børn 
  om håndhygiejne 

  Undervisning ved åbent hus arrangement af en 
  sundhedsplejerske; 
  Børn og seksualitet 

  Parforholdet, intimitet og seksualitet 

  Børn og søvn 

   PREP kursus uddybes til småbørnsfamilierne og det er 
  en sundhedsplejerske og psykolog som står for 
  undervisningen. 

   3,5 års besøg af en sundhedsplejerske 

   De overvægtige skoleelever tilbydes forløb efter 
  holbæk metoden 
 
 
 
 
 
 

 

 Uddannelses- og   

 læringsmuligheder   

    
 1.  Særlige sundhedsplejefaglige  Alle sundhedsplejersker er uddannet efter Holbæk 
 kompetencer blandt  metoden til de overvægtige 
 

sundhedsplejerskerne 
 

  Kliniske sexologer 
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   Kognitiv terapeut 
   Ammespecialist 
   m.m. 
    

2. Interne og eksterne  CULT 
 samarbejdsparter af betydning  Motorikkonsulent 
 for uddannelses- og  Skoler og dagtilbud  

læringsmuligheder  
 m.m.   

   
3. Undervisnings-, vejlednings- og Der foregår løbende undervisningstilbud af forskellig art til 

 supervisionstilbud til de ansatte alle ansatte enten samlet eller enkeltvis. 
 

I den kommunale sundheds-    

 ordning   

   

4. Aktuelle projekter i kommunen Se ovenfor. 

   
5. Andre læringsmuligheder (for Vi arbejder bla. meget med Narrative samtaler og Aktive 

 eksempel anvendelse af vurderinger og implementerer løbende nye metoder. 
 

metoder i kommunen)    
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