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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

 

 
Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse:  

Gladsaxe Kommune 

Sundhedsplejen 

Rådhus Alle 7 

2860 Søborg 

Tlf: 39575471 

Mail: sundheds@gladsaxe.dk 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

Souschef Eva Falk Winther 
 
 
 

Beskrivelse af den kommunale 
sundhedsordning 

 

1.   Ansatte (antal/timer)  23 sundhedsplejersker, 2 børnefysioterapeuter, 1 
kommunallæge, 1 administrativ medarbejder, 1 souschef og 1 
leder 

2.   Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 
 Sundhedsplejen er organiseret i Børne- og kulturforvaltningen i 

afdeling: Familie og Rådgivning 

Sundhedsplejen er organiseret i 2 grupper der dækker hele 

kommunen 

3.   Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 Der tilbydes graviditetsbesøg til alle gravide familier 
Småbørn: 
Barselsbesøg 
Arbejder ud fra NBO metoden de første 3 måneder af barnets liv 
5 politisk godkendte servicemålsbesøg 
Åbent hus 2 steder i kommunen 
Etablering af almene mødregrupper, sundhedsplejersken 
deltager 1 gang 
Skole: 
Individuel sundhedssamtale og funktionsundersøgelse i 0. og 8. 
klasse 
Screening ved kommunallægen i 1. klasse 
Funktionsundersøgelse i 2., 4., 6. klasse 
Individuel sundhedssamtale i 5. 
Sundhedspædagogisk aktivitet 5. og 9. klasse 
 
Sundhedspædagogisk aktivitet 5. og 9. klasse 

4.   Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

Småbørn: 
Individuelle behovsbesøg 
Besøg af ammerådgivere 
Engelsktalende mødregruppe 
Tvilling mødregruppe 
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 Gruppe for kvinder med efterfødselsreaktion 
Gruppe for mænd med efterfødselsreaktion 
Udvidet tilbud til familier med præmature børn 
Udvidet tilbud til 2 sprogs familier 
Tilbud om Marte Meo besøg til behovsfamilier, familier med 
præmatur fødte børn og adoptivforældre 
Dagtilbud til forældre med børn under et år og tværfaglig ung 
mødregruppe – et tværfagligt samarbejde mellem 
sundhedsplejerske og familierådgivere forankret i ”Villaen” 
Tidlig indsats til børn med overvægt 3 – 5 år 
Sprogstimuleringsbesøg sammen med Talehørekonsulent i 
sproglig udfordrede familier 
Overdragelse til dagtilbud ved hjemmebesøg til familier med 
behov sammen med pædagog 
 Skolebørn: 

Behovssamtaler og ”Åben dør” 

Tværfaglige netværksmøder 

Trivselspaletten – tilbud til elever der ikke er normalvægtige 

Tilbud om overvægtsklinik (Holbækmodellen) 

Tilbud til elever der skal/har været på Julemærkehjem 
Undervisning om forebyggelse af rygestart til alle 7. og 8. klasser 

Tilbud til børn med ufrivillig vandladning/afføring 

Ungeenheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.   Konsulentfunktionen i 
Kommunen 

Hygiejnetilsyn hvert andet år 
Tværfaglig konsultativ vejledning hver 12. uge i dagtilbud 
Deltagelse i tværfaglige distriktsteammøder 

6.   Andre tilbud  

 

 
 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

1.   Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne 

5 sundhedsplejersker er Marte Meo terapeutuddannede 
4 sundhedsplejersker er uddannet ammerådgivere 
Aller er uddannet i metoden ”Aktiv vurdering” 
Alle er uddannet i ”Den motiverende samtale” 
Alle er uddannet i NBO-metoden (Newborn Bahavioural 
Observation Systems 
Alle er uddannet i PUF (Psykisk udvikling og funktion) 

2.   Interne og eksterne  
samarbejdsparter af betydning 
for uddannelses- og 
læringsmuligheder 

 
 
 

Der er et tæt samarbejde med socialrådgiver, psykolog 
ressourcekonsulenter og talehørelærere. 
Der er samarbejde med Familiecentret, hvor vi henviser familier 
og unge til samtale eller til nogle af deres aktiviteter. 
Vi henviser til og samarbejder med Familiesupporten 
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  3.   Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds- 

ordning 

Der tilbydes supervision til alle sundhedsplejersker i 
grupper 
 
Der holdes faglig Forum 1 x pr måned med 
sundhedsfaglige eller tværfaglige temaer. 
 
Der holdes fælles faglige møder 1 x pr måned 

4.   Aktuelle projekter i kommunen Deltager i forskning og implementering af PUF-VIPP 

5.   Andre læringsmuligheder (fx 
anvendelse af metoder i kommunen) 

 Sundhedsplejersker er efteruddannet i systemisk teori og 
metode – ét årigt internt uddannelsesforløb 
 
Aktiv brug af metoden: ”Aktiv vurdering” på skoleområdet 
 
Alle bruger ”Den motiverende samtale” 
 
Alle bruger BørnUngeLiv.dk 
 
Alle bruger NBO de første 3 måneder af barnets liv 
 
Alle bruger PUF i 9-10 måneders alderen 

 


