
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning for:  
Bornholmsregions kommune 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

Vi har 8 fuldtidsstillinger som pt er fordelt på 9 sundhedsplejersker.   
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen er organiseret i Center for Børn og familie og leder af teamet referere direkte til 
Centerchefen. Teamet består udover sundhedsplejen også af to børnefysioterapeuter og en 
børneergoterapeut samt af fire familiebehandler. 

 
3. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med almene behov 

 

Graviditetsbesøg til 1. gangs fødende. 
Mødregruppe opstart 
6-7 besøg i det første leveår og 1½ års besøg til førstegangsfødende. 
I regi af de små børns Bornholm tilbydes overgangsbesøg til dagtilbud. 
 
I skole har vi undersøgelse og samtale i 0. 1. 4. 7. og 9. klasse 

 
4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov 

 

Graviditetsbesøg derudover tilbyder vi fælles konsultation med jordemødrene i regi af De små Børns 
Bornholm. 
6-7 besøg i det første leveår, 1½ års besøg til førstegangsfødende samt nødvendige behovsbesøg. 
I regi af de små børns Bornholm tilbydes overgangsbesøg til dagtilbud til alle. 
COS-forløb 
I skole har vi undersøgelse og samtale i 0. 1. 4. 7. og 9. klasse samt enkelte behovssamtaler 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Skoler og dagtilbud kan kontakte den sundhedsplejerske de er tilknyttet.  
Vi deltager til TOPI konference x 1 årligt og er med på tværs møder på de fleste skoler. 
 

 
6. Andre tilbud 

 

Har sårbar mødregruppe sammen med familiebehandler 
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Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Tre med Martha Meo uddannelse 
To søvn coach uddannet.  
Ammevejleder og yderligere en der skal på uddannelse til efteråret 
Far ambassadør 
De fleste har NBO, ADBB og småbørnskonsulent uddannelsen 

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

 

Familiebehandler som har familier med børn i alderen 0-5 år 
Børnefys og ergo. 
PPR 
Barnets blå hus 

 
3. Undervisnings-, vejlednings- og supervisionstilbud til de ansatte I den kommunale sundheds- 

ordning 
 

Supervision fast hver måned 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

De små børns Bornholm, projekt rettet mod alle børn i 0-6 års alderen 
I gang med udarbejdelse af Børneliv i balance sammen med Center Sund 

 
5. Andre læringsmuligheder (for eksempel anvendelse af metoder i kommunen) 

 

Vi anvender NBO, ADBB, screening for fødselsdepression, sprogtrappen ift sprogvurdering 
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