
   
 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
 

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske  

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-

postadresse: 

 
Sundhedsforvaltningen (SUF) 

Mental Trivsel og Sundhedsfremme 

Odense Kommune 

Ørbækvej 100 

5220 Odense SØ 

Chef for Mental Trivsel og Sundhedsfremme; 

Anette Stensgaard 

+4530304927 

aste@odense.dk 

Administration: 

24879521 

E-mail: sundhedsplejen@odense.dk 

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen 

 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 
Praktikkoordinator Vibeke Stage  

Mail: vst@odense.dk 

Mobilnummer: 21470271 

 

Uddannelsesansvarlig leder: 

 
Lotte Opstrup Christensen fra sundhedshus Syd er ledelsesmæssig uddannelsesansvarlig for hele 

sundhedsplejen i Odense Kommune, dvs. både Nord, Syd og Vest. 

Lotte Opstrup Christensen 

23657270 

loch@odense.dk 
 

 

Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 
Aktuelt 53 Sundhedsplejersker fordelt på tre matrikler – 
Nord, Syd og Vest 
Der er nogle vikaransættelser af varierende længde, hvilket 
gør det svært at give et konkret antal af fuldtidsnormeringer. 
 

Præsentation af klinisk uddannelsessted.
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Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

Odense Kommune har 7 forvaltninger med hver sin politisk 
valgte rådmand i spidsen. To af disse forvaltninger er relativt 
nyetablerede, og pr. 1/9 2022 blev sundhedsplejen flyttet fra 
Børne- Ungeforvaltningen til den nystartede 
Sundhedsforvaltning (SUF), som består af 5 afdelinger: 
Center for tandpleje – Det nære sundhedsvæsen – Mad og 
måltider – Mental trivsel og sundhedsfremme – 
Sundhedsstab. Den kommunale sundhedstjeneste hører ind 
under Mental trivsel og sundhedsfremme sammen med: 
Center for sundhed og forebyggelse – Center for Mental 
Sundhed/Forebyggende hjemmebesøg – 
Alkoholbehandlingen – Psykologteam – Røgfrit Odense. 
 

Sundhedsplejerskerne er fysisk forankret i tre sundhedshuse 
hhv. Nord, Syd og Vest, hvor de har base sammen med 
regionalt ansatte jordemødre. 
 

Hvert Sundhedshus har tilknyttet en leder, der på gruppens 
vegne refererer til chefen for Mental Trivsel og 
Sundhedsfremme. Desuden har de tre ledere hver især 
forskellige bydækkende ansvarsområder. Eksempelvis har 
Lotte Opstrup Christensen, der er leder i sundhedsplejen Syd, 
et bydækkende, ledelsesmæssige ansvar i forhold til alle 
sundhedsplejerskestuderende i kommunen. 
 
I kommunen er der ansat 5 Børne- Ungelæger, som ikke hører 
til i samme forvaltning som sundhedsplejerskerne. 
 
Yderligere oplysninger om SUF kan findes på hjemmesiden: 
https://www.odense.dk/om-
kommunen/forvaltninger/sundhedsforvaltningen 
 

https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/sundhedsforvaltningen
https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/sundhedsforvaltningen
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3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

Alle kommende forældre, uanset om det er første- eller 
flergangsforældre, får tilbudt graviditetsbesøg, hvor begge 
parter får mulighed for at gennemføre en screening for 
fødselsdepression. 
 
Efter barnet er født, får alle familier med almene behov 
tilbudt 2- 3 hjemmebesøg samt 3 - 4 konsultationer i 
sundhedshus. Disse kontakter kan suppleres med ekstra 
besøg/konsultationer ved behov, fx hvis der er udfordringer 
med amning, eller hvis barnet er i dårlig trivsel. 
 
Alle nybagte familier, som er udskrevet inden 72 timer efter 
fødslen, får tilbud om barselsbesøg på 4. - 5. dagen. Dette 
betyder, at lørdage og visse helligdage inddrages som 
arbejdsdage. 
 
Desuden tilbydes der telefonrådgivning og etablering af 
forældregrupper. Sundhedsplejersken deltager ikke selv i 
disse grupper. 
 
Fædrene tilbydes Fars Legestue, som er et uforpligtende, 
gratis tilbud, der er åbent for alle fædre med børn i alderen 0-
5 år, og som afholdes af sundhedsplejen i samarbejde med 
”Far på barsel - Far for livet”. 
 
Der tilbydes indskolingsundersøgelse til alle elever på 0. 
klassetrin. 
 
Forældre til elever i 0. klasse udfylder sundhedsprofiler på 
deres børn. Profilerne kan bruges individuelt i forbindelse 
med indskolingsundersøgelsen, og de kan samtidig bruges på 
klasse- skole eller kommunalt niveau i forbindelse med 
forebyggende og sundhedsfremmende tiltag 
 
På 5. klassetrin foretages måling af højde, vægt og talje på 
hver enkelt elev.  
 
På 6. klassetrin foretages synsprøve af hver enkelt elev. 
 
På 8. klassetrin tilbydes en udskolingsundersøgelse bestående 
af et sundhedspædagogisk oplæg på klasseniveau som 
danner udgangspunkt for en individuel kontakt med hver 
enkelt elev. Denne kontakt består af en sundhedssamtale 
samt måling af højde, vægt, syn, hørelse og farvetest. 
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Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 

I 8 klasse udfylder eleverne sundhedsprofiler, men disse kan 
kun tilgås på klasse-, skole eller kommuneniveau. 
 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

Gravide med særlige behov kan tilbydes ekstra hjemmebesøg 
af sundhedsplejersken. 
 
Børnefamilier med særlige behov tilbydes ekstra kontakt med 
sundhedsplejersken i det omfang, der er behov for i forhold 
til den konkrete familie. 
 
Sundhedsplejen er også en del af tilbuddet ”God start”, hvor 
målgruppen fortrinsvis er førstegangsgravide under 24 år, 
som i hold af 10 mødes en gang om ugen fra sidst i 
graviditeten og ca. et år frem.  
 
Sundhedsplejen er ydermere en del af FAMKO, som er et 
samarbejde mellem Odense Kommune, Odense 
Universitetshospital, Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd samt forskellige frivillige 
organisationer. Projektet er målrettet meget unge forældre, 
forældre med stof- og alkoholproblemer eller forældre med 
psykiske problemer. Ordet FAMKO er en sammentrækning af 
familieambulatoriet og kommunen. 
 
Sundhedsplejen deltager endvidere i projekt Face-it, som er 
målrettet gravide med diagnosticeret graviditetsdiabetes.  
 
På skoleområdet tilbydes alle elever med særligt behov ekstra 
kontakt til sundhedsplejersken.  
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Beskrivelse af den 

kommunale sundhedsordning 
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

Konsulentfunktionen i forhold til daginstitutioner og dagpleje, 
som er omtalt i ”Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge”, er organiseret på den måde, at den generelle og 
overordnede del af funktionen, som omfatter alment 
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejledning, 
varetages af en konsulentgruppe på tre sundhedsplejersker, 
en fra hver af de tre enheder Vest, Syd og Nord. 
 
Desuden er hver enkelt sundhedsplejerske i kommunen 
tilknyttet et x antal institutioner, hvor hun både yder 
telefonrådgivning samt aflægger regelmæssigt besøg med 
henblik på at give rådgivning og vejledning til personalet i 
forhold til mere specifikke problemstillinger 
 
Ud over det fører sundhedsplejerskerne hygiejnetilsyn i de 
daginstitutioner, hvor de hver især er tilknyttet.  
 
Konsulentfunktionen på skolerne, både den generelle og den 
specifikke del, varetages af skolens sundhedsplejerske. 
 
Sundhedsplejerskerne er en del af det tværfaglige 
samarbejde, som består af bl.a. psykologer, ergo/fys, 
talesprog konsulenter og familiebehandlere på småbørns- og 
skoleområdet, hvor institutions- dagpleje- og 
skolemedarbejdere har mulighed for at få at komme i dialog 
om forskellige problemstillinger, som opleves svære i det 
daglige arbejde.  
 

6. Andre tilbud 

 
I boligområdet Vollsmose drives ”Freja”, som er et tilbud til 
gravide og nybagte forældre, der har behov for ekstra 
omsorg. Sundhedsplejerskerne, som er tilknyttet, arbejder 
tæt sammen med jordemødrene fra regionen. 
 
Sundhedstjenesten driver i samarbejde med Odense 
Universitetshospital en astmaskole, hvor der er to 
sundhedsplejersker tilknyttet. Denne skole er dog p.t. på 
stand by, efter sundhedsplejen har skiftet forvaltning, og 
fremtiden er uafklaret. 
 

 



   
 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
 

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske  

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 

De enkelte sundhedsplejersker har hver især 
interesseområder, som de varetager og videreformidler til 
kollegaer. De deltager i arbejdsgrupper, hvor de er med til at 
udvikle metoder og materiale, som implementeres i 
sundhedsplejerskearbejdet.  Det kan f.eks. være: 
Konsulentfunktionen, hygiejne, amning, fødselsdepressioner 
og præmature, eller det kan være udvikling af 
skolesundhedsarbejde, sundhedsplejens hjemmeside eller 
drift af det elektroniske journalsystem NOVAX. 
Desuden har hver enkelt sundhedsplejerske qua det 
lokalområde hun arbejder i, særlige kompetencer i forhold til 
den befolkningsgruppe, der karakteriserer området. 
Eksempelvis kan nævnes socialt udsatte familier eller familier 
med anden etnisk baggrund. 
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdspartnere af 

betydning for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

Interne i SUF: 
Administrativ medarbejder 
Den kommunale tandpleje 
Eksterne fra BUF: 
Børn- og Ungelæger 
Fysio- og ergoterapeuter 
Psykologer 
Tale- sprogkonsulenter 
Familiebehandlere 
Dagplejere og dagplejepædagoger 
Daginstitutionspersonale 
Skolelærere og skolepædagoger 
Børn og familie socialrådgivere 
Ungerådgivningen 
Familiebehandlere i familiehuse 
Eksterne fra Regionen og private tilbud 
Jordemødre 
Personale på barselsgang 
Praktiserende læger 
Medarbejdere i boligsociale tilbud 
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Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 

Sundhedstjenesten arbejder kontinuerligt med at sikre en høj 
kvalitet og ensartethed. På den interne hjemmeside findes en 
database med anvisninger og retningslinjer for 
sundhedstjenestens forskellige ydelser, som jævnligt tages 
op til diskussion og revision i takt med udviklingen. 
 
Det er desuden muligt for den enkelte medarbejder at søge 
temadage og kurser eller efter- og videreuddannelse. 
 
I 2018/19 var samtlige sundhedsplejersker på kursus og blev 
certificeret i ADBB arrangeret af KU-BabyLab i forbindelse 
med implementeringen af metoden i kommunen. Nyansatte, 
der ikke har certificeringen, tilbydes samme kursus.  
Der afholdes løbende ADBB supervision for alle 
sundhedsplejersker internt i kommunen. 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

FAMKO (se pkt. 4) 

Forhold af betydning for 

ansættelse som sundheds-

plejerskestuderende i 

kommunen (eks: ansøgere med 

bopæl i kommunen, transport 

(bil/cykel)) 

 

Odense kommune modtager både studerende, som er bosat 
og som ikke er bosat i kommunen.  
Det er en fordel, at den studerende har mulighed for at 
medbringe en cykel. 
Det er evt. også muligt at få stillet en kommunal elcykel til 
rådighed, som må anvendes i arbejdstiden. 
Der stilles ikke bil til rådighed, men den studerende er 
velkommen til at benytte privatbil. Der ydes kørselspenge i 
henhold til gældende kilometertakst for kørsel i egen bil, når 
kørslen er forbundet med arbejdsopgaver i arbejdstiden. Det 
vil med andre ord sige, at der ikke ydes kørselstilskud for 
transport til og fra arbejde. 
Det forventes, at den studerende er selvtransporterende 

og har mulighed for at møde op de forskellige steder i 

byen, som de konkrete arbejdsopgaver kræver. 

 


