
Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

 

 
Præsentation af klinisk uddannelsessted 

 

 
 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse:  

Høje Tåstrup Kommune 

Børne – og  ungerådgivningscentret 

Sundhedstjenesten 

Bygaden 2 

2630 Taastrup 

 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

Lone Dahlstrøm, leder af sundhedstjenesten, Klinisk vejledere Linda Jensen og Tine Baade Ringgaard 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 
sundhedsordning 

 

 
1.   Ansatte (antal/timer) 

 

Der er ansat 26 sundhedsplejersker, 3 ergoterapeuter, 

3 fysioterapeuter, pædiatrisk lægefaglig konsulent. 
 og 2 sundhedsplejerskestuderende. 

 
2.   Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

Sundhedstjenesten er organiseret i BURC – Børne- og 

Ungerådgivningscentret  i samarbejde med 

PPR(psykolog, talehørekonsulenter og 

specialpædagoger) , Familieafdelingen og 

Familiesporet. 
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3.   Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 
       Småbørn: 

 
      Graviditetsbesøg i 2. trimester til alle 
 
      Barselsbesøg på 4-5 dagen 

 
      Etableringsbesøg 7-10 dagen 
 
      3 ugers besøg 

 
       2 måneders besøg inkl. screening for fødselsreaktioner 

 
       4 måneders besøg 

 
       6 måneders besøg (ved behov) 

 
       8-10 måneders besøg 

 
       1½ års besøg til alle førstegangsforældre 
     
       3 års besøg til alle 
 
   
       Skolebørn: 

 
       Børnehaveklassen: Samtale og undersøgelse  
       (indskolingsundersøgelse) Forældrene inviteres.  

 
       1.klasse Samtale og undersøgelse.  
          
       2.klasse Sundhedspædagogisk aktivitet. 
 
       5.klasse Pubertetsundervisning. 
 
       6.klasse synsprøve højde og vægt. 
 
       7.klasse sundhedseksperimentarie. 
 
       8.klasse Sundhedspædagogisk aktivitet: seksualundervisning 
 
      9.klasse Samtale og undersøgelse(udskoling) 

 

 
4.   Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

             
     Behovsbesøg til alle småbørn og skolebørn. 
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5.   Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 
Er i dag tilrettelagt så sundhedsplejersken i samarbejde     
med tale-hørekonsulenter tilbyder besøg i dagpleje og 

vuggestuer x 4 årligt. 
 

    3 sundhedsplejersker er uddannet vejledere(SP) i forhold 
til institutionerne 

 
 

 
6.   Andre tilbud 

 
    Sundhedsplejerskekliniker  to steder i kommunen  
    henholdsvis x 1 ugl. og x2 ugl. 
 
    Ammeklinik x2 ugl. 
 
    Mødregrupper. 
 
    Engelsktalende mødregrupper. 
 
    Kvindecafé. 
  
    Café for præmature børn og deres forældre. 
    
    Efterfødselsreaktionsgruppe. 
 
    Marte Meo forløb. 
 
    Sorggruppe til børn 6-18 år. 
 
    Enurisis – behovs hjemmebesøg. 
 
    Telefonkonsultation: Alle har mulighed for at kontakte deres  
    sundhedsplejerske ved behov. 
 
    Forældrekurser: 
 

 Klar til fødsel og barn.  
 

 DUÅ baby 
 

 DUÅ småbørn 1-3 år. 
 

 DUÅ før skole 3-8 år. 
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Uddannelses- og 
læringsmuligheder 

 

 
1.   Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne 

 
8 sundhedsplejersker er uddannet ammevejledre (IBCLC) 
2 sundhedsplejersker er uddannet  Marte Meo terapeuter 
4 sundhedsplejersker har narrativ efteruddannelse 
2 narrative terapeuter. 
En Master i sexologi. 
En har en sundhedsfaglig diplom uddannelse. 
En er i gang med en diplomuddannelse. 
En klinisk vejlederuddannet. 
En er uddannet enurisis vejleder. 
En uddannet i  børnesamtaler. 
En er i gang med sexologi . 
I 2017 deltager alle sundhedsplejersker i uddannelsesforløb i 
ADBB-metoden (Alarm Distress Body Scale). 
  

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

 
 
 

 
Vi arbejder tæt sammen med børneterapien og Familiens hus 
og har to gange årligt fælles personalemøder. 
 
Vi er organiseret i BURC og samarbejder med familieafdelingen 
og PPR. 
 
På de kommunale skoler afholdes mødet i tværfaglige teams x 1 
mdr. Her deltager Skole, klub, socialrådgiver, psykolog og 
sundhedsplejerske. 
 
Der er også samarbejde på tværs af centre eks. Sundheds og 
omsorg, Fritid og kultur, skole og institution og Social og 
Handicap mv. 
 
Det er væsentligt med et godt samarbejde med jordmødre og 
praktiserende læger, samt i det hele taget overgange fra region 
til kommune. 
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3.   Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds- 

ordning 

 
   Vi har sundhedsplejerske møde 2 gange om måneden  
   med faglige input og afholder møde i distrikterne hver   
   14 dag. 
 
   Sundhedsplejerskerne deltager i diverse faglige 
   arbejdsteams. 
 
  Der er faglige eftermiddage for alle i BURC x 2 årligt. 
 
  Supervision med ekstern supervisor. 
 
  Den studerende tilbydes individuel  
  vejledning/supervision. 

 
4.   Aktuelle projekter i kommunen 

 
     Udarbejdelse af børne- og ungepolitik. 
 
     ADBB-metoden (Alarm Distress Body Scale). 
 

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

   
   Screening af alle i 2 måneders besøget ved anvendelse af  
   EPDS/Gotlans til både kvinder og mænd. 
 
   Anvendelse af Narrativ tilgang i familier med særlige behov. 
 
   Marte Meo. 
 
   Familiens hus - tilbud til alle gravide og mødre under 30 år. 
   
   Aktive Vurderinger. 
 
   Vi er med i databasen ”Børns Sundhed” 
 
   Vores elektroniske journalsystem er ”Tm-sund” 
 

 


