
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

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

1. Ansatte (antal/timer) 
 

I Rødovrekommune er der ansat 15 sundhedsplejersker på mellem 30-37 timer. 
Derudover har vi en leder og en administrativ medarbejder. 
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Vi er en del af social forvaltningen. 
Vores leder hedder Lene Møller, og hun er selv oprindeligt sundhedsplejerske. 
Rødovre er geografisk en forholdsvis lille kommune, derfor kan alle sundhedsplejersker betjene hele 
kommune, primært kører man dog i enten nord eller syd af kommunen. 
Der er 6 kommunal skoler i kommunen. Derudover er der en privatskole, en ungdomsskole og et par 
specialskoler. 
Vi samarbejder med alle vuggestuer og dagplejen. 
 

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

 

Vi tilbyder 7 faste besøg i barnets første leveår. Derudover har vi et fast 1½ årsbesøg, og vi starter i løbet 
af næste år op med 3½ års besøg. 
Snart bliver det også muligt, at tilbyde alle gravide et graviditetsbesøg. 
Vi ser alle skolebørn i 0,1,3,5,7, og 9 klasse. Derudover har vi sundhedspædagogiske tilbud på forskellige 
klassetrin, her under seksuel sundhed, rygeforebyggelse og pubertetsundervisning. 
Vi tilbyder mødregrupper, og har fast 1 gang om mdr fars legestue. 
Åbenthus hver fredag (åben konsultation). 
 

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

 

Der er god mulighed for ekstra (behovs) besøg i Rødovre kommune. Vi ser familier og børn, i det omfang 
som det kræver, for enten selv at støtte familien, eller for at udrede hvilken faggruppe der skal ekstra 
inde over, for at familierne og elever får støtte til, at udvikle sig i bedst mulig retning. 
Ung mødregruppe. 
Vægtenhed. 
Enurisis. 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Vi fungerer som standardiseret konsulenter i alle dagtilbud samt på alle skoler. 
Derudover står sundhedsplejen for hygiejne tilsyn på dagtilbud og på skolerne. 
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6. Andre tilbud 
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Alle sundhedsplejersker kan tilbyde ADBB samt PUF undersøgelser. 
7 er Marte Meo terapeuter. 
3 har IBCLC uddannelse. 
3 sundhedsplejersker har COS. 
2 har NBO. 
2 har diplomuddannelse. 
3 er tilknyttet vægtenheden (Holbæk modellen). 
1 kliniskvejleder samt 1 vejleder for de sundhedsplejestuderende. 
2 tager sig af de ungemødre. 
Vi har fædregrupper. 
2 hygiejnesundhedsplejersker. 
Vores leder har en masteruddannelse. 

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

 

Lærer og pædagoger. 
Læger og sygeplejersker. 
Ergoterapeuter 
Fysioterapeuter. 
Psykologer. 
Sagsbehandlere. 
Barsels og svanger gang. 
Jordemødre. 
Tale/hørepædagoger. 
Børnetandplejen. 
 

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

ordning 
 

Vi underviser og superviserer hinanden inden for gruppen, og dette prioriteres højt. 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartener, og dette gør at der altid er 
mulighed for enten sparring eller vejledning til hinanden. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Opstart af 3½ års besøg. 
Graviditetsbesøg. 
Videre udvikling af sundhedsplejerskernes kompetencer inden for ADBB og PUF. 
 
 

 
5. Andre læringsmuligheder (for eksempel anvendelse af metoder i kommunen) 
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I Rødovre kommune har vi journal systemet Solteq 
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