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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen, 

Stavnsholtvej 3, Kulturhuset indgang D 

3520 Farum 

Tlf. 72 35 56 95 

Sundhedsplejen@furesoe.dk 

Ledende sundhedsplejerske: 

Susanne Dal Gravesen  

Mobil:72 16 43 64 

E-mail: sdg@furesoe.dk 

 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 
 
Lisbeth Sander 
Mobil: 72164353 
lsa@furesoe.dk 
 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

• En ledende sundhedsplejerske 

• 18 sundhedsplejersker. 

• En adm. medarbejder. 

 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

• Center for BØRN og Voksne 

        Furesø kommune har ca. 41.000 indbyggere og ca. 400      

       fødsler om året. Desuden ca. 4800 skolebørn fordelt  

       på 8 skoler. 
       Sundhedsplejens kontor er placeret i Farum   
         Kulturhus. Vi er opdelt i 2 distrikter som mødes hver 14  
         dag. Desuden et ½ dags personalemøde hver 14 dag. 
    
          

 
 

 
3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

• Barselsbesøg 4-6 dag  

•  5 hjemmebesøg  

• Tilbud om graviditetsbesøg og 18 måneders besøg 
(projekt) til alle 

• Tilbud om screening til alle forældre ved Edinburgh og 
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 Gotlandsskema ved graviditetsbesøget samt ved 2 mdrs. 
besøget. 

• Forældreuddannelse: ”Familieliv Furesø ” 10 gange med 
tværfaglig undervisning. 

• Mødregruppeundervisning til alle flergangsmødre 1 gang  
med sundhedsplejerske.  

• Ind-( Bh.kl.) og udskolingsundersøgelser (9.kl.) ved 
sundhedsplejerske. Helbredsundersøgelse og 
sundhedsorienterende samtale i 1.kl, 3.kl og 6.kl. 

• Undervisning af 5.kl. om pubertet og 8.kl. ”Uge sex” 

• Hygiejneundervisning i uge 38. Her ”Håndvask” i 2. klasse. 

• Telefontid hver morgen kl 8-9. 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

• Marte Meo  

• Tilbud om særlig støtte i ”TRYG START” (tværfagligt) 

• Overvægtklinik 

• Mødregruppeundervisning for sårbare og unge mødre 

• Mødregruppeundervisning for multietniske kvinder 

• Behovsbesøg  

•  Sundhedsplejersken er repræsenteret i tværfaglige  teams 
på skole- og daginstitutionsområdet. 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

• Sundhedsplejersken er med i tværfagligt sparringsteam i 
institutionerne. Her også varetagelsen af konsulentrollen 
og hygiejnetilsyn.  

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

• Åbent hus til småbørnsforældre i ferieperioder 
 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

• Alle sundhedsplejersker er ansvarlige for specialområder 
indenfor pædiatrien/sundhedsplejen 

• Alle certificeret i ADBB-metoden  (Alarm Baby Distress 
scale) 

• 6 uddannet  Marte Meo terapeut og en supervisor 

• 6 uddannet i COS-P 

• 2 sundhedspl. uddannet i Inklusion 

• 2 sundhedspl. er psykoterapeuter 

• 3 ammerådgiver  IBCLC 

• 2 motorikvejledere 

• 2 har læst sidefag i Mellemøststudier på SDU 

• 2 har taget en Master i Sundhedsantropologi og Positiv 
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Psykologi 

• 1 har projektledelse 

• Flere har taget merkonom 
2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

• Ledere 

• Pædagoger 

• Skolelærere 

• Fysioterapeuter 

• Talepædagoger 

• PPR-pædagoger 

• Socialrådgivere 

• Psykologer 

• Medarbejder i Familiehuset 

• Jordemødre og dagplejere 

• Praktiserende læger 
3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

• Supervision på praksis til alle. 

• Særligt forløb omkring mentalisering. 

• Særlig supervision til sundhedsplejersker der er i  
Tryg Start  

• Kollegial supervision/fælles besøg 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ”En Tryg Start for alle” (januar 2018-juli 2021) 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

• Aktiv vurdering 

• Den motiverende samtale 

• Kollegial sparring 

• 2 shp. i hjemmebesøg 

 

 


