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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Københavns Kommune 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

Ca. 230 Sundhedsplejersker fordelt på 5 bydele: 
Amager, Indreby/Østerbro, Nørrebro/ Bispebjerg, 
Vanløse/Brønshøj/Husum, Vesterbro/Vanløse/ Kgs Enghave 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

 Sundhedsplejen er en del af Købehavns kommunes Børne- 
og ungdomsforvaltningen.  
Sundhedsplejen er organiseret i 5 områder, hvert område 
har 2 teamledere i sundhedsplejen, dog kun en i 
Vanløse/Brønshøj. Sundhedsplejen i områderne organiseres 
ud fra tværfaglige teams. Der køres fortrinsvis i kombineret 
ordning.  
Områderne er geografisk opdelt, således at der kan cykles 
rundt  
Selvom ordningen er forankret i fem områder er den 
overordnede faglige ramme en politisk vedtagen fælles 
ramme for ydelserne til borgerne i hele København  

 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

 
 Der tilbydes graviditetsbesøg til familier med behov, 
aflægges 5 besøg i første leveår til førstegangsfødende og 4 
til flergangsfødende.  
Der arbejdes i bydelene med tværfaglig tidlig indsats, med 
overgangsbesøg ved start i institution Familier med særlige 
behov kan tilbydes 1 ½ års besøg  
Der tilbydes ligeledes målrettede gruppeaktiviteter samt 
åbent hus og nogle steder konsultationer. 
Sundhedsplejersken varetager ind og 
udskolingsundersøgelser, samt undersøger og har 
individuelle samtaler med 1 og 5 klasse. Derudover er der 
årlige sundhedspædagogiske aktiviteter på 2, 3, 4, 6, 7 og 9 
klasse. De sundhedspædagogiske aktiviteter varetages i 
tværfagligt perspektiv  
På alle skoler er der åben konsultation.  
Der arbejdes med overvægtsproblematikker i skolerne 

 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

 Københavns Kommune tilbyder behovsbesøg/samtaler og 
undersøgelser til alle familier og børn og unge med behov 
for særlig støtte.  
Derudover er der familiegrupper, unge-grupper, grupper for 
fødselsdepressioner, enlige mødre, sårbare kvinder,  
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5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Konsulentfunktionen er i Københavns Kommune en specialist 
funktion. Sundhedsplejersken deltager i klyngernes ressource 
teams i institutionerne, og varetager hygiejnetilbuddet på 
skoler og i dagtilbud. Kontakten med institutionerne foregår i 
tæt samarbejde med de pædagogiske konsulenter i 
Områderne.  

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Sundhedshuse, marte meo og mange projekter med fokus på 
udsatte boligområder. ”projekt Tidlig indsats” 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  

 
 
 
 
 

I gruppen af sundhedsplejersker er der alt fra 
sundhedsplejersker med masteruddannelser, faglige 
supervisorer, terapeuter, familiebehandler ect.  

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Sundhedsplejen samarbejder med skoler, institutioner, 
sagsbehandler, praktiserende læger, tandplejen, PPR, 
støttepædagoger, socialforvaltningen, hospitaler, børne og 
familieinstitutioner.  

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Alle sundhedsplejerskestuderende er tilknyttet to vejledere..  
Derudover tilbyder Københavns Kommune overordnet 
supervision hver 14. dag med uddannede supervisorer.  

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

Der henvises til det enkelt Områders teamledere i 
sundhedsplejen.  
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5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Den motiverende samtale, Du bestemmermetoden, Aktive 
vurderinger, Signs of Safety, ADBB screening 
 
Du kan læse mere om vores tilbud og ydelsesprofil på 
www.kk.dk  
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