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Præsentation af klinisk uddannelsessted    
 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning  
Hillerød Kommune  
ca. 50.000 indbyggere og ca. 500 fødsler pr.  
år.   
En kommune i vækst med mange nye boliger og mange 
tilflyttere og deraf voksende fødselstal.  
 
Uddannelsesansvarlige sundhedsplejersker:  
 
Winnie Gruby sundhedsplejerske   
7232 5674  
Mail: wigru@hillerod.dk   
 
Bente Søndergaard sundhedsplejerske   
7232 5694   
Mail: bens@hillerod.dk    
 
Vibeke Selch Laursen  
Sektionsleder Sundhedsplejen   
7232 5663  
Mail: vsla@hillerod.dk   
  

 Ansatte (antal/timer)  
  

  

16 sundhedsplejersker – i alt 546 tim./uge  
1 sundhedsplejerske leder – 37 tim./uge  
  

2. Den kommunale 
sundhedsordnings  
organisering  

  

  

  

 Sundhedsplejen er placeret i afd. ”Familier og sundhed”.   
I afdelingen er desuden PPR (bestående af psykologer, 
logopæd, børnefysioterapeuter, ergoterapeut og 
specialpædagoger), socialrådgivere i forhold til 
børnefamilier, unge og børn med handikap. 
Afdelingen er ledet af chef med socialfaglig baggrund. 
Afdelingen hører under direktørområdet, som også 
indeholder dagtilbud børn og skole. 
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Sundhedsplejen er organiseret i 3 distrikter.  
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3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres  
forældre med almene behov  

  

  
Tidligt besøg.  
Når barn og mor er udskrevet indenfor 72 timer efter 
fødslen eller har født hjemme, tilbyder 
sundhedsplejersken at aflægge et tidligt besøg på 5. eller 
6. dagen efter fødslen.  
  

  
Etableringsbesøg.  
Hvis tidligt besøg er aflagt, tilbydes dette besøg, senest 
når barnet er 14 dage gammelt.  
Hvis der ikke er aflagt tidligt besøg, tilbydes dette besøg, 
senest 7 dage efter at barnet er udskrevet fra hospitalet.  
  
3-4 ugers besøg.  
Tidspunkt for dette besøg aftales i etableringsbesøget 
ud fra behov og sundhedsplejerskens vurdering.  
  
2 måneders besøg.  
Besøg indeholder en vurdering af barns udvikling og  
”Sundhedspleje i billeder” tilbydes sundhedsfremmende, 
ved brug af Marte Meo metoden.  Screening for 
efterfødselsreaktion og samtale om begge forældres 
psykiske velbefindende tilbydes begge forældre.  
Samtale om forældres forhold til og forbrug af alkohol, 
set fra barnets behov, indgår senest i dette besøg.  
  

  
4-6 måneders besøg.  
Tilbydes når barnet er klar til at blive introduceret til 
overgangsmad.   
  
9-10 måneders besøg.  
Tilbydes som det sidste besøg.   
PUF spørgeskema anvendes i besøget.   
Besøget indeholder bl.a. samtale om barnets overgang til 
familiens mad, søvnmønstre og sprogudvikling og  
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forebyggelse af ulykker. Afklaring om der er behov for at 
fortsætte kontakten til sundhedsplejen.  
  
Behovsbesøg.  
Sundhedsplejersken har mulighed for at aflægge 
yderligere besøg, også efter 9-10 måneders besøget, ud 
fra sundhedsplejerskens vurdering og familiens behov.   
  

  
Familieiværksætterne.   
Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage i 
Familieiværksætterne forløb.   
2 mødegange i graviditeten og 8 mødegange fra barnet 
er ca. 1mdr. til 8.mdr.  
Familieiværksætterne har været et tilbud siden aug. 
2015.  
  
Mødre grupper.  
Flergangs mødre tilbydes at deltage i mødregruppe. 
Sundhedsplejen sætter grupper sammen, mødrene 
sørger for at gruppen starter.  
  
Åbent hus.  
Hver uge i 2 tim – afholdes skiftevis på to lokaliteter –”i 
hver sin ende af byen”.  
   
Skoleelever.  
Sundhedssamtale og funktionsundersøgelser ved ind-og 
udskoling tilbydes elever og deres forældre i 0. kl. og 
elever i 8. kl.   
Derudover tilbydes sundhedssamtale og 
funktionsundersøgelser elever i 5. kl.  
  
Undervisning.  
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Ved forespørgsel fra lærere og hvis kapacitet er tilstede, 
tilbydes sundhedsfremmende undervisning i emner, 
som er aktuelle for den enkelte klasse.   
  

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres  
forældre med særlige behov  

  

  

  

  

  

   
Sundhedsplejen har meget stort fokus på tværfagligt 
samarbejde beskrevet i Hillerød Kommunes ”Fælles børn 
– fælles ansvar. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge 
og familier i Hillerød Kommune”. Bogen er kommunes 
sammenhængende børne- og ungepolitik og  
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er et fælles arbejdsredskab for alle medarbejdere, der 
arbejder med børn og deres familier.  
  
Gravide med et særligt behov, kan få besøg af 
sundhedsplejersken før fødslen.  
Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion, 
sygdom, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, 
psykiatriske eller sociale problematikker.  
  
Behovs besøg i spædbørns familier. Ramme med max. 
antal besøg, herefter sparring med ledelsen.  
  
Efter aftale indgår sundhedsplejersken med et afgrænset 
antal besøg i familier med spædbarn 0-3 mdr., som 
modtager foranstaltning fra familierådgiver og 
Familiehus.  
  
Mødregruppe for yngre mødre.   
Forløb på ½ år. Varetages af sundhedsplejerske og 
familiebehandler.  
  
Mødre grupper ad hoc: tvilling, præmatur, enlige samt 
ældre mødre.  
  
Sundhedsplejen har individuelle samtaler med skolebørn 
og deres familier: overvægt, psykosocial trivsel mm.  
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5. Konsulentfunktionen i 

kommunen  
  

  

  

  

  
Fremskudt rådgivning i alle daginstitutioner. Varetages 
tværfagligt og tilbydes ledelse og medarbejdere.  
  
Konsulentfunktion i daginstitutionerne/dagplejen ad 
hoc, inden for sundhedsfremmende temaer samt børn 
med særlige behov.  
  
Koordinerings konference på alle skoler. Varetages 
tværfagligt og tilbydes ledelse og medarbejdere.  
  

  
6. Andre tilbud  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Uddannelses- og 

læringsmuligheder  
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1. Særlige sundhedsplejefaglige 
kompetencer blandt 
sundhedsplejerskerne   

  

  

  

  

  

Sundhedsplejersketeamet er stabilt og består af 
sundhedsplejersker som har kortere erfaringer og meget 
lange erfaringer.   
  
15 sundhedsplejersker er uddannet Marte Meo terapeuter.  
  
Alle sundhedsplejersker er uddannet i PUF og deltager i 

forskning og udvikling af metoden ved Janni Ammitzbøll og 

Anne Mette Skovgaard; Statens Institut for Folkesundhed.   
  
Alle sundhedsplejersker (og tværfaglige kollegaer) har været 
på LØFT kursus (løsningsfokuserede tilgang) som er en 
ressourceorienteret tilgang.   
  
Flere har gennemgået kursus ”Tidlig indsats i udsatte 
småbørnsfamilier” (v. Familiehuset i Hillerød Kommune).  
  
Alle har gennemgået ”Hillerøduddannelse” - tværfaglig 
narrativ tilgang til familier.  
  
Næsten alle har gennemgået uddannelse i gruppe dannelse – 
bl.a. i forbindelse med børnegrupper (v. Ingelise Nordenhof, 
Terapi & Supervision) og opstart af Familieiværksætterne (v.  
erhvervspsykolog Cecilie Cornett)  
  
Næsten alle har gennemgået kursus i forhold til fokus på 
alkohol i familien og alkohols indflydelse på børn (v. Birgit 
Trembacz, Cand. psych.)  
  
Mange er uddannet i metoden ”Aktive Vurderinger”.  
  
Mange har være på tværfagligt kursus i projektarbejde, da 
afdelingen arbejder projektorienteret.   
  
To sundhedsplejerske er uddannet småbørnskonsulent.  
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To sundhedsplejersker er uddannet kliniske vejledere.  
  
En sundhedsplejerske er IBCLC uddannet og tilknyttet 
professionelt netværk om amning.  
  
En sundhedsplejerske er narrativ uddannet (DISPUK).  
  
En sundhedsplejerske har minikursus ”Minding the Baby”, 
Yale Universitet.  
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2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og  
læringsmuligheder  

  

  

  

  

  

  
Sundhedsplejen arbejder i tværfagligt teams, svarende til 
skoledistrikter.   
  
Vi samarbejder med psykologer, familierådgiver, 
ungerådgivere, handicaprådgiver, logopæder, 
fysioterapeuter og ergoterapeut.   
Dagligdagen er præget af tværfaglige sparringer og 
samarbejde, da vi har fælles base på rådhuset – i åbent 
kontor landskab. Fysisk har sundhedsplejerskerne plads 
tværfagligt, så man sidder i skrivebordsgrupper sammen 
med tværfaglige kollegaer.  
  
Samarbejde med skoler og daginstitutioner/dagpleje i 
kommunen.   
  
Samarbejde med Nordsjællands Hospital – 
fødeafdelingen, barselsafdelingen og børneafdelingerne.  
  
Samarbejde med de praktiserende læger i Hillerød 
Kommune.    
  
Samarbejde med det frivillige område – Frivilligcenteret, 
Mødrehjælpen Hillerød og Kvindekrisecenter.  
  
Samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen – bl.a. 
dagpasningstilbud, ældre og sundhed og jobcenter.  
  
Medlemskab af databasen ”Sunde Børn”.  
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3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 
I den kommunale 

sundhedsordning  
  

  

  

  

  

  
Sundhedsplejen har monofaglige og tværfaglige 
temadage.  
  
Individuelle uddannelser og kursus.  
  
Mulighed for faglig sparring med monofaglig og 
tværfaglig med samarbejdspartner og Familiehuset.  
  
Udefrakommende supervision købes ind i perioder, men 
er ikke et fortløbende tilbud.  
  

4. Aktuelle projekter i kommunen  
  

  

  
• PUF i samarbejde med SIF.  

• 3 ½års besøg i to distrikter 

• Besøg, sammen med pædagog, i forhold til 
overgang mellem hjem og dagtilbud, i 
samarbejde med 2 vuggestuer, hvor der er flest 
sårbare og udsatte børn.  
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3½ år besøg af sundhedsplejersken.  
  
4-årig projektperiode 2018-21.  
Besøg tilbydes alle familier. Formålet er at reducere 
ulighed i sundhed - at understøtte børns sundhed, 
udvikling og trivsel i en tidlig alder.  
Inspirationsfolder til hvad besøget kan omhandle 
udleveres i daginstitutionerne.  
Sundhedsplejen samarbejder med 2 daginstitutioner i et 
udsat boligområde, hvor besøget tilbydes sammen med 
pædagog fra daginstitutionen.  
Udgangspunkt for besøget er de temaer, som 
forældrene er optaget af i forhold til barnet og i dialog 
med forældrene vurderes, om der er behov for en 
yderligere indsats fra sundhedsplejen eller andre... 
Ekstra besøg kan tilbydes ved behov.  
  
Sundhedsplejen arbejder på at få bragt far mere ind i 
vores tankegang og tilbud, bl.a. i samarbejde med 
”Forum for mænds sundhed” – Far for livet.  
  

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af  
metoder i kommunen)  

  

  

  

  

  

  

  
NOVAX elektronisk journalsystem benyttes. 
 
Marte Meo benyttes v. 2. mdr. besøget og som 
grundlæggende tankegang i observation af og vejledning 
i forhold til forældre-barn relationen.  
 
EPDS og Gotland benyttet til begge forældre v. 2. mdr. 
besøget. 
  
PUF metode benyttes v. 9-10 mdr. besøget   
  

   

  


