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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161, Charlottenlund 2920, 39984130 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 

Susanne Carlsen, Kirsten Gottschalck-Hansen 

Rikke Mossing Marcussen, Nanna Sloth Friis & Vibeke Westphall  

 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

 
Vi er en gruppe på 20 sundhedsplejersker og en 
børnefysioterapeut.  
Der er 11 kommuneskoler og 7 privatskoler, heraf er to 
engelsksprogede.  

 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

  
Sundhedsplejen er organiseret i Børn, Skole, Kultur, Unge og 
Fritid (BSKUF) 
 

 
3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 
forældre med almene behov 

 
 
 
 

Spædbørn: 

 Graviditetsbesøg  
 Barselsbesøg  
 Hjemmebesøg fra fødslen til barnet er 8-10 mdr.  
 Screening for efterfødselsreaktioner af begge 

forældre 
 Deltagelse i mødregruppe  
 Hjemmebesøg til forældre der adopterer barn  
 Undersøgelse og samtaler til børn og unge i den 

undervisningspligtige alder  
 Telefonrådgivning  
 Aftalt konsultation  

Skolebørn: 

 I 0., 2., 4., 6. og 8. klasse får alle elever tilbudt 
sundhedssamtale og undersøgelse af 
sundhedsplejen. 

 Der laver sundhedsprofiler udfra skolesundhed.dk i 6. 
og 8.klasse. 
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 Der tilbydes pædagogisk aktivitet i indskolingen, 
omkring pubertet, rygning og seksualitet. 

 Sundhedsplejerskerne deltager i udviklingsprojekter 
og i skolernes sundhedsundervisning.  

 
4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 
forældre med særlige behov 

 
 
 
 
 

 

 Særlige tilbud til for tidligt fødte børn (præmature) 
 Tilbud om hjemmebesøg ved behov til skolealderen. 
 Særligt tilbud om tidlig koordineret indsats til gravide 

og familier med børn op til 1 år med særlige behov. 
 Særligt koordineret tilbud til flygtninge 
 Mor / barn gruppe til sårbare mødre 

 

 

 
5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 
 
 
 
 

 

 Sundhedsplejerskerne tilbyder hygiejnebesøg til alle 
daginstitutioner.  

 

 
6. Andre tilbud 

 
 
 
 

 Sundhedsplejen tilbyder konsultative samtaler i 
samarbejde med PPR. i dagtilbud. 

 

 

Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

 

 
1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 
sundhedsplejerskerne  

 
 
 
 
 

 3 sundhedsplejersker er uddannet IBCLC  - 
internationalt certificeret ammekonsulenter. 

 5 sundhedsplejersker er uddannet i Marta Meo. 

 Alle har været på mentaliseringskursus. 

 Flere sundhedsplejersker har kompetencer i 
vejledning/voksenundervisning. 

 1 sundhedsplejerske har taget master i 
sundhedspæd. 

 
2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af 
betydning for uddannelses- 
og læringsmuligheder 
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3. Undervisnings-, vejlednings- 

og supervisionstilbud til de 
ansatte I den kommunale 
sundheds-ordning 

 
 
 
 
 

 

 Der gives supervision til sundhedsplejerskerne 

 Sundhedsplejen i Gentofte er en del af 4K 
samarbejdet, og deltager med 2 halvårlige udd. 
eftermiddage. 

 
4. Aktuelle projekter i 

kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 COS –circle of security 
 Flygtninge styrker integrationen 
 Antibiotika 
 Elektronisk barnets bog 
 Astma opsporing ved indskoling 
 Familien i centrum 
 Fællesskab og God Opvækst 
 Ungepolitikken 
 ADBB-Certificering af alle sundhedsplejersker. 

 

 
5. Andre læringsmuligheder 

(for eksempel anvendelse af 
metoder i kommunen) 

 
 
 
 
 
 

 

 Arbejder med metoden ”Aktive vurderinger” i de 
pædagogiske aktiviteter 

 

 


