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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

 

Sundhedsplejen i Guldborgsund kommune, 

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 

Telefon: 25 18 00 43 

Mail: sundhedsplejen@guldborgsund.dk 

 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 

Lene Skov, telefon: 25 18 00 40 og Lene Sembach, telefon: 25 18 00 50 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
Sundhedsplejen i Guldborgsund kommune 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

15 ansatte/521 timer 
Eksklusiv leder og sekretær 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Organiseret i Center for Dagtilbud & Forebyggelse sammen 
med 

 Pædagogisk/psykologisk rådgivning 

 Familiekonsulenter 

 Tandplejen 
 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Tilbud om graviditets besøg ved behov og til alle 1. gangs 
forældre 
Basistilbud til 0-5 år: 1 besøg ved tidlig udskrivelse 
                                       5 besøg, det sidste omkring 8 mdr. 
 
Mødregruppe tilbud til alle hvor sundhedsplejersken deltager           
 
”Ung mor” Mødregruppe til alle unge mødre< 21 år, hvor der 
tilbydes ugentlig gruppeaktiviteter under ledelse af en 
sundhedsplejerske og en familiekonsulent 
 
Basistilbud til skolebørn:  

 1 indskolingsundersøgelse 

 1 samtale/ eller Sundhedscirkus på indskolingstrinnet 

 1 samtale/ undervisning om krop-pubertet på 
mellemtrinet 

 1 samtale / eller Sundheds eksperimentarium   i 
udskolingen 

 1 udskolingsundersøgelse 
Åben konsultation til alle aldersgrupper 0-17 år. 
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Telefonrådgivning 3 gange ugentlig 1 time 
Telefonrådgivning fre-lør-og søndag, samt helligdag fra kl. 17-
20. 
Henvisning og samarbejde med andre faggrupper i 
kommunen og brobygning i dagtilbud.  
Henvisning og samarbejde med føde- og barselsafdelingen, 
samt Familieambulatoriet i Næstved. 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Tilbud om graviditets besøg til alle sårbare forældre 
  
”Ung mor” Mødregruppe til alle unge mødre< 21 år, hvor der 
tilbydes ugentlig gruppeaktiviteter under ledelse af en 
sundhedsplejerske og en familiekonsulent 
 
Cafe’ tilbud 1 gang om måneden til forældre, der får 
præmaturt barn, i samarbejde med ergoterapeut 
 
Børnecafe’ for etniske familier i samarbejde med 
tosprogspædagoger, samt forebyggende hjemmebesøg til 
alle etniske familier der tilflytter kommunen 
 
Særligt tilbud til etniske børn i indskolingen i samarbejde 
med tolk og lærer  
 
Tilbud om ekstra besøg ved behov, efter faglig vurdering 
Henvisning til andre faggrupper, tværfagligt samarbejde, 
brobygning til dagtilbud 
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 

3 Sundhedsplejersker har 2 årig Kempler uddannelse 
1 Sundhedsplejerske har 1 årig Kempler uddannelse 
2 Sundhedsplejersker har NLP 
 
2 Sundhedsplejersker er Marte Meo terapeuter 
2 Sundhedsplejersker er kliniske vejledere med efter- 
uddannelse i formidlings- og undervisningspraksis 
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 1 Sundhedsplejerske har uddannelse med fokus på 
spiseforstyrrelser  
 
Alle Sundhedsplejersker har i 2011 og 2012 gennemgået ICDP 
uddannelsen, en uddannelse med fokus på relation. 
 
Alle Sundhedsplejersker har gennemgået skolelægekursus 
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Det tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler  
I samarbejdet anvendes et fælles elektronisk                                                                                                 
samarbejdsredskab: ”GUSA” 
 
Samarbejde med børneergoterapeut  og familiekonsulent 
 
”ISIS” samarbejde med det lokale sygehus ang. sårbare 
gravide og familier 
 
Samarbejde med Familie- ambulatoriet i Næstved ang. 
sårbare gravide og familier 
 
 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 

 
 
 
 
 

 Sundhedsplejerskerne   er uddannede ICDP terapeuter. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotprojekt med fokus på efterfødselsdepression 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Der er stort fokus på det tværfaglige samarbejde, ”GUSA” er 
en samarbejdsmetode, der er udviklet i Guldborgsund 
kommune 
Sundhedscirkus en metode udviklet af Randers Kommune 

 

 


