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Præsentation af klinisk uddannelsessted   

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
Hvidovre kommunes sundhedspleje 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

 24 sundhedsplejersker=17,5 fuldtidsstillinger, en leder, en 
souschef, to administrative medarbejdere og 6 ergo/ 
fysioterapeuter 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Børne- og Velfærdsforvaltningen 
Familie og Dagtilbud 
Sundhedsplejen 
 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

Graviditetsbesøg 
Barselsbesøg,5-6 hjemmebesøg 
Screeninger: Tidlig ammeophør, Epds og Godtland til 
begge forældre, ADBB af baby og trivselsmåling Topi 
Åbent Hus 
Mødregruppe opstart 
FamilieLiv Hvidovre til alle førstegangs fødende 
(Leksand Modellen) 
 
Sundhedssamtaler 0.,1.,4.,6. og 7. klasser 
Udskolingsundersøgelse af alle 8. klasser  
Seksualundervisning 
Screeninger: motorik og astma i 1. klasse. 
 

 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Småbørn 
Behovsbesøg, Ammeklinik, Enghøj gruppen til sårbare mødre, 
Porten midlertidig ophold, Marte Meo forløb, Sund med Barn 
( kost og motion for familier med overvægt) 
Babyklinik, vurdering af spædbørns motorik,  
Oral motorisk Team til børn med spiseudfordringer 
Skolebørn: 
Behovssamtaler, POB projekt for overvægtige børn ( Holbæk 
modellen),Sorggruppe, Skilsmissegrupper, Ryge stop kurser. 
Astmaklinik, opfølgning på børn med astma. 
Anbragte børn sundhedsopfølgning årligt. 
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5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

  Hygiejnebesøg i alle dagtilbud 
Tværfaglige netværk i daginstitutioner og skoler 
Årlige indsatser i Ungdomsuddannelserne med kampagner 
fra SST og Sex og Samfund 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

 Henvisning til Poppelgården til terapeutiske samtaler ved 
efterfødselsreaktion eller traumatiske fødsel. 
 

 

 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

  2 sundhedsplejersker har ICBLC ammeuddannelsen, 5 
sundhedsplejersker er Marte Meo terapeuter, de fleste har 
en systemisk narrativ grunduddannelse, 1 rygestop 
instruktører, 5 er uddannet i Holbæk modellen, næsten alle 
er certificeret til ADBB screening og COS P ( Cirkle of Cecurity 
Parent) 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

  Sundhedsplejen holder til i Børnesundhedshuset, vi vægter 
et venligt og hjælpsomt samarbejdsklima, hvor den 
studerende har mulighed for at lære af mange forskellige 
sundhedsplejersker. 
Velfungerende samarbejde med jordemødre på KKHH 
Godt samarbejde med interne foranstaltninger. 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

  Sundhedsplejerskerne får ekstern supervision. 
Løbende temadage og faglig fokuspunkter. 
Den studerende deltager i møder og supervision. 
Den studerende har ugentlige reflektionssamtaler med den 
uddannelsesansvarlige. 
Deltagelse i team møder. 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 Er du for sød? Fokus på sundhed i indskolingen sammen med 
DTU 
Cos  P og Minding the Baby med Socialstyrelsen 
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5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

 Som studerende i Hvidovre bliver du en del af ADBB og Topi, 
ktidlig opsporing, derudover er der rig mulighed for at få 
undervisningserfaring til skolebørn og 1. gangsforældre. 
 

  

 


