
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning for:  
[Herlev Kommune] 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

Vi er 9 sundhedsplejersker og en leder i sundhedsplejen. Gruppen består også af 4 

børnefysioterapeuter og en børneergoterapeut  

  

Vi har ca 7,5 fuldtidssundhedsplejerskestillinger.   
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen og Børnetræningen er organiseret i Center for Børn, Unge og Familie 

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

 

Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i 

daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.  

  

Sundhedsplejerskerne tilbyder gravide med særligt behov for støtte og vejledning et besøg ca. en 

måned før forventet fødsel.  

Sundhedsplejen tilbyder 5 besøg, indenfor de første 8-10 måneder, til alle første og 

flergangsfødende.  

Der er endvidere tilbud om barselsbesøg 3.-5. dagen til familier, der udskrives fra barselsgangen 

indenfor 72 timer.  

Åbent hus afholdes 1 gang om ugen.  

  

Etablering af almene mødregrupper. Sundhedsplejerskerne deltager ikke længere ved 1. møde  

  

Kostoplæg på biblioteket ca. hver anden måned  

Tilbud om motorik i Åbent hus 1 gang om måneden.  

  

Skolebørn i klassetrinene 0., 1., 5. og 8. klasse får alle tilbudt undersøgelse, sundhedssamtale 

og/eller sundhedspædagogisk undervisning af sundhedsplejersken. Efter behov har 

sundhedsplejersken også kontakt til elever på de øvrige klassetrin.  

Undersøgelserne afhænger af klassetrinet og af den enkelte elevs behov. Det kan være 

undersøgelse af synet, hørelsen, højde-vægt og motorik. Sundhedssamtalen kan omhandle alt, 

hvad der har med sundhed at gøre. Forældrene orienteres om undersøgelsen og dens resultat. 

Sundhedsplejersken har samarbejde med de andre faggrupper, ligesom der også på skolerne 

findes et tværfagligt kompetenceteam  
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4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov 

 

Familier med yderligere behov for sundhedspleje får tilbud om flere besøg.  

  

Unge gravide og mødre tilbydes mødregruppe hver anden uge med deltagelse af 

sundhedsplejerske og ressourcepædagog.  

  

Tvillingemødregruppe når der er familier nok til det.  

  

Gruppe for kvinder der taler engelsk  

  

Udvidet tilbud til familier med præmature.  

  

Vi er ved at ændre vores tilbud til familier med overvægtige børn, der tidligere var 

Børnesundhedscenteret. (BørneSundhedsCenteret er/var Herlev Kommunes tilbud om at 

forebygge og behandle bekymrende vægtudvikling/ overvægt hos børn.   

Tilbuddet henvender sig til familier med børn i alderen 4-15 år, der oplever, at deres barn viser 

tendens til overvægt. Tilbuddet er bygget op omkring individuelle familiesamtaler og 

familiegrupper. BørneSundhedsCenteret tilbyder 6-10 samtaler med 1-3 måneders interval.  

Skolebørn tilbydes behovssamtaler)  

  
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Sundhedsplejerskerne deltager i kommunens tværfaglige kompetencecentermøder, der blandt 

andet består af lærere, pædagoger, psykologer, talehørekonsulenter, sundhedsplejersker, 

sagsbehandlere og forældre.  

  

I Herlev Kommune afholdes tværfaglige kompetencecentermøder for gravide, nyfødte, i 

dagplejen, på institutionsområdet og på hver skole.   

  

Sundhedsplejerskerne udfører alle hygiejnebesøg i de daginstitutioner, de er tilknyttede som 

konsulenter  

  

2 sundhedsplejersker deltager i kommunens tilbud for familier om Åben Anonymrådgivning.  
 
 

 
6. Andre tilbud 

 

Vi laver EPDSscreening af alle mødre og Gotlandscreening af fædre.  

Vi bruger ADBB og PUFog deltager i det nye VIPP-PUFprojekt   
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Vi er uddannet i metoden ” Aktive vurderinger”  

4 sundhedsplejerske er uddannet til IBCLC/ammevejleder og vi er ved at starte en ammeklinik.  

1 sundhedsplejerske er søvncoach  

1 Sundhedsplejerske har motorik-uddannelse  

Gruppen er ADBB-certificerede  

2 Sundhedsplejersker har kursus i circle of security   

Vi har specialviden om præmature  

Vi er i centeret uddannet i tilgangen Åben dialog, og FIT.  

Vi er uddannet i og bruger PUF 

 
 

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

 

Center for Børn, Unge og Familie består af: Børnefamilierådgivningen for de 0-15 årige, 

Tandplejen, Døgninstitutionen Dildhaven samt Familiecenteret Kernen, der bl.a. har et 

spædbarnsteam af familiebehandlere.  

Vi samarbejder meget med Center for Dagtilbud og Skole, der også indbefatter Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning (PPR) der rummer psykologer, talepædagoger, ressourcepædagoger mm 

 

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

ordning 
 

Vi har supervision af superviser fra PPR ca 8 gange om året, og deltager i diverse kurser og 

temadage.  

Vi har intern sparring.  
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Vi deltager i projekt Sårbare Gravide.  

Hele centeret har lige deltaget i et 5-årigt projekt i Åben Dialog og evalueringsmetoden FIT.  

1 sundhedsplejerske er med i udviklingen af VIPP-PUF 

 

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

 

Elektronisk journalføring, vi bruger Solteq-sund og er med i Børnedatabasen 
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