
   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

 

Børnesundhed Odsherred Kommune 
Vesterlyngvej 8 
4500 Nykøbing S 
 
Hanne Lund Larsen 
Sundhedsfaglig leder af Børnesundhed 
hll@odsherred.dk 
tlf. 29 26 60 08 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 
Hanne Lund Larsen 
 
Klinisk vejledere: 
Mette Møller Olesen mmo@odsherred.dk tlf. 29 26 60 06 
Lone Frederiksen lofre@odsherred.dk tlf. 24 98 95 84 

 

Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

Den kommunale sundhedstjeneste har en 
sundhedsplejefaglig leder og der ansat 8 sundhedsplejersker 
med en normering på ca.  244 timer/uge 
Sundhedsplejerskernes anciennitet spænder fra 1 til 30 år.  
 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

Den kommunale sundhedstjeneste er organisatorisk placeret i 
afdelingen for Børnesundhed i Fagcenter dagtilbud og 
uddannelse  
 

mailto:mmo@odsherred.dk
mailto:lofre@odsherred.dk
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Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 
 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Se http://www.odsherred.dk/indhold/boernesundhed 
 
Den kommunale sundhedstjenestes tilbud  
Småbørn: 
Graviditetsbesøg ved behov og/eller ved henvisning 
Hjemmebesøg til førstegangsfødende: 
Etableringsbesøg 
3 ugers besøg 
2 mdr. besøg  med screening for efterfødselsdepression 
4 mdr. besøg 
8 mdr. besøg  
Besøg efter behov 
 
Hjemmebesøg til flergangsfødende:  
Etableringsbesøg 
3 ugers besøg 
2 mdr. besøg med screening for efterfødselsdepression 
6 mdr. besøg 
Besøg efter behov 
 
Hjemmefødsler:  
Ingen barselsbesøg i øvrigt som ovenstående 
 
Oprettelse af selvkørende mødre grupper 
 
Skolebørn: 
0.klasse - indskolingsundersøgelse 
2. klasse – måling af højde og vægt samt opfølgning på 
synsprøver fra 0. klasse 
5.klasse – funktionsundersøgelser 
8.klasse – udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale 
 
Skolesundhedsplejen er organiseret i teams – Nord og Syd 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Småbørn: 
Besøg efter vurdering af familiens/barnets behov 
Besøg sammen med tværfaglige samarbejdspartnere 
Spædbarnsteam til særlig udsatte forældre/familier  
 
Skolebørn: 
Sundhedssamtaler efter behov 
Klasseundervisning efter behov 
Specialklasser får et særligt tilbud  
Børnegrupper ”Sorg” 
Åben hus til familier med overvægtige børn 
 

http://www.odsherred.dk/
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Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Tværfaglig sammensat ”Netværksgruppe for sundhed og 
hygiejne i daginstitutioner og skoler” planlægger og 
koordinerer indsatsområder. 
Relevant ny viden formidles til dagtilbud og skoler 
Hver sundhedsplejerske er tilknyttet skoler og 
daginstitutioner, hvor vi bl.a. samarbejder om egenkontrol af 
hygiejne samt rådgivning og vejledning i sundhedsmæssige 
spørgsmål. 
 
 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Forældre på alle strenge opstart efterår 2019 
 
 
 
 
 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

Alle sundhedsplejerskerne har et eller flere 
udviklingsområder idet der er specialefunktioner indenfor: 
Amning, præmature, familier med anden etnisk baggrund, 
børnegrupper (sorg), konsulentfunktion i forhold til hygiejne, 
praktikvejledere, beredskabsgruppe overgreb på børn, 
overvægt hos børn 
 
 
 
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Tandplejen, psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, 
tale/høre konsulenter, dagplejekonsulenter, dagplejere, 
daginstitutionspersonale, lærere, ergoterapeut, 
praktiserende læger, social- og distriktspsykiatrien, småbørns 
- og skolekonsulenter, administrativt personale, SSP 
konsulent, jordemødre, sygeplejersker. 
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Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Faglig sparring 1 x månedligt i grupper  
Tilbud om diverse kurser fra kommunens kursusafdeling  
Temadage ca. hver måned 
1 dags seminar årligt 
Længerevarende uddannelsesforløb efter behov 
Ugentligt monofagligt møde 
 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

SST projekt under puljen ” Sundhedsplejebesøg de første 
1000 dage hos familier i udsatte positioner og dagtilbud. 
Uddannelse i COS-P efterår 2019 
 
Udvalgt til pilotkommune til ”Efteruddannelse af 
sundhedsplejersker” 2019  
 
Definition af Kerneopgaven, udvikling og implementering 
 
Tværgående målrettet forebyggelse mellem Region Sjælland 
og Odsherred kommune 
 
Odsherred kommune indgår som reference i Socialstyrelsen 
partnerskabs projekt. Projektet har afsæt i indsatstrappen 
der indebærer, at indsatserne anvenders tidligt og rettidigt 
og at der sættes ind på det trappetrin der matcher barnets 
problem  
 
NUSSA, Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret 
Social Aktivitet for dagtilbudsområdet 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

Spædbarnsteamets undersøgelsesenhed, interview, brug af 
videooptagelser  
Nau, ERFA gr. Vurdering af samspil via  videooptagelser  
 
Neuroaffektiv analysemodel  
 

 

 

Odsherred kommune d. 1/7-2019 

 


