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hklar@naestved.dk 

 

 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

1 ledende sundhedsplejerske 
19 sundhedsplejersker 
1 kommunal læge 
2 sekretær 
 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

Center for Børn og Unge 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

 Småbørns området: 
Graviditets besøg  til alle 
Barselsbesøg 
Etableringsbesøg 
1.levemåned besøg 
2.levemåned besøg 
Mødre gruppe tilbud 
 5 måneders gruppe 
8-10. måneders besøg med Boel- prøve 
Åbent Hus tilbud 
 

Skole området: 
Indskoling: 

0. klasse; indskolingsundersøgelse 
1. klasse; gruppe 2-3 børn, evt. forældre 
2. eller 3. klasse; sundhedspædagogisk aktivitet 
Mellemtrin: 

        4.klasse; Sundhedspædagogisk aktivitet 
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        5. klasse; Sundhedspædagogisk aktivitet 
        6. klasse; samtaler 
Udskoling: 
        7. eller 8. klasse; Sundhedspædagogisk aktivitet 
        9. klasse; Udskolingsundersøgelse 
 
Åben konsultation på skolen 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Specielt tilbud til præmatur 
Specielt tilbud til unge mødre 
Specielt tilbud til adoption 
Specielt tilbud til fødsels depression  
Tværfagligt samarbejde i team 
Tværfaglige visitations udvalg 
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

Konsulentfunktion i forhold til vuggestuer og børnehaver. 
Kommunallæge konsulentfunktion 
 

6. Andre tilbud 

 

 

 

Tæt samarbejde med kommunens børneergo-/ 
fysioterapeuter. 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

Amning 
Præmature 
Adoption 
Unge gravide/ unge mødre 
Anden etnisk baggrund end dansk 
Konflikthåndtering/ kommunikation 
Faglig vejledning 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Tværfaglige team ( sagsbehandler, psykologer, pædagoger og 
lærer) 
SSP medarbejder 
Sundhedscentret (sundheds konsulenter ) 
Familieværkstedet 
Næstved sygehus 
Praktiserende læger 
Dagtilbud - og skoleområdet 
Børneergo-/fysioterapeuter 
Kommunallæge for børn og unge 
Høre-/ talekonsulenter 
 
Psykologer 



   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Special pædagogiske vejledere 
 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 

Faglig vejledning af sundhedsplejerskerne 
Udviklingsdage 
Kursus muligheder 
Faglige eftermiddage 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

Eksempelvis: 
Overvægt 
Bydelsmødre 
PHD stilling ift. ”Sundhedsfremme” 
Projekt vedr. erhvervede hjerneskade 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

Familie værkstedet: DUÅ 
Marte Meo 
LP – modellen ( anvendes i de tværfaglige team ) 

 

 


