
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning for:  
Faaborg-Midtfyn Kommune 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

Ledende sundhedsplejerske 
13 sundhedsplejersker 
1 skolesygeplejerske 
1 forebyggende sygeplejerske 
1 sekretær 
2 sundhedsplejersker og 2 psykologer (projekt) 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen er organiseret i Opvækst og Læring. 
Sundhedsplejen er fysisk placeret i Center for Opvækst og Læring i samme bygning som blandt andet 
pædagogisk psykologisk konsulenter, socialrådgivere, familievejledere, UU-vejledning, SSP, børnefysio- og 
ergoterapeuter, talehørekonsulenter og pladsanvisningen. 
 

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

 

• Graviditetsbesøg til alle i hjemmet 

• Barselsbesøg 4-5. dag efter fødslen (hjemmebesøg) 

• Etableringsbesøg når barnet er 10-14 dage gammel (hjemmebesøg) 

• 3 ugers besøg til førstegangsfødende (hjemmebesøg) 
• 2 mdr besøg til alle med screening for efterfødselsreaktion og ADBB screening (hjemmebesøg) 

• 4 mdr i sundhedsplejens konsultation til alle med ADBB screening 

• 6 mdr i sundhedsplejens konsultation til alle med ADBB screening 

• 8-10 mdr hjemmebesøg til alle med ADBB screening 

• I øvrigt tilbydes besøg efter behov 

• Opstart af mødregrupper, hvor sundhedsplejersken deltager 1. gang 

• Gruppetilbud for alle forældre med børn mellem 0-2 år i forhold til samspil og følelsesmæssig 
udvikling (familiekompasset, COS-P) 

• 3,5 års besøg til alle 

• Funktionsundersøgelse i 0. klasse 

• Indskolingsundersøgelse i 1. klasse 

• Sundhedspædagogisk aktivitet med emnet ”den glade krop” i 3. klasse + højde/vægt 

• Pubertetsundervisning 6. klasse + højde/vægt, synsprøve 

• Udskolingsundersøgelse i 8. klasse 

• I øvrigt tilbydes samtaler og undersøgelser efter behov 
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4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov 
 

• Tilbud som til børn og unge med almene behov + behovssamtaler og besøg vurderet på 
baggrund af det enkelte barn/familie. 

• Ka´ du knuse kilo – forløb til overvægtige børn fra 6-17 år. 

• Gruppetilbud for mødre med efterfødselsreaktion 

• Gruppetilbud for fædre med efterfødselsreaktion 

• Gruppetilbud for sårbare gravide (familiekompasset) 

• Gruppetilbud for familier med præmature børn 

• Tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, pædagogisk psykologiske konsulenter, fysio- og 
ergoterapeuter, skoler, dagtilbud, familievejledere og børnehuse. 

• Individuelle forløb for børn og unge med selvskadende adfærd. 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

• Sundhedsplejerskerne indgår i faste forebyggende teams med pædagogisk psykologisk 
konsulent og socialrådgiver til skoler og dagtilbud 

• Hygiejnetilsyn og sygdomsforebyggelse i daginstitutioner 
 

 
6. Andre tilbud 

 

• Sorggrupper 

• Uddannet ammerådgiver (IBCLC) 

• Oralmotorisk team 

• Fødselsforberedelse i samarbejde med jordemoder 

• Individuelle forløb til børn med enuresis 
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

• Alle sundhedsplejersker er ADBB-certificerede 

• Alle sundhedsplejersker er uddannet i COS-P  
• IBCLC certificeret sundhedsplejerske 

 

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

 

• Skoler 

• Dagtilbud 

• Opholdssteder 

• Specialskoler 

• Socialrådgiver 

• Pædagogisk psykologisk konsulenter 

• Børnefysio- og ergoterapeuter 

• Tale-hørekonsulenter 

• Jordemoder 

• Familieteamet på OUH 

• Praktiserende læger 
 

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

ordning 
 

• Ugentlige personalemøder i sundhedsplejen med mulighed for sparring på konkrete sager samt 
undervisning 

• Hyppige temadage i sundhedsplejen 

• Temamøder for forebyggende teams 1 gang om måneden. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

• Familiekompasset – gruppetilbud for sårbare gravide og alle forældre med børn 0-2 år, hvor der 
ikke er en aktiv social sag. 

 

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