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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

 

Roskilde kommunes sundhedspleje, Gormsvej 9, 4000 Roskilde. tlf. 46314636 

sundhedsplejen@roskilde.dk 

 

 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

Pia Blinkenberg 

 

 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

26 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 sekretær 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Sundhedsplejen er organiseret  i  Velfærd, sundheds - og 
forebyggelse. 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Graviditetsbesøg til førstegangsfødende 
Familieforberedelse   
Tidligt hjemmebesøg 4-5 dag 
Fem besøg i første leveår til førstegangsfødende, fire til 
flergangsfødende. 
Et besøg når barnet er 1½ år 
Et besøg når barnet er 3½ år 
Mødre-og fædregrupper 1-2 gange 
Åbent hus 
Skoletilbud: Undersøgelser, åbent hus og pædagogiske 
indsatser 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Gruppetilbud til: 
Unge, sårbare mødre 
Præmature 
Adopterede børn 
Svømning til: Fædre, handicappede mv. 
Sorggrupper 
Mødre med efterfødselsreaktioner 
Livstilsbesøg til overvægtige børn 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 
To årlige besøg i kommunens dagtilbud, heraf er det ene et 
hygiejnebesøg. 
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6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Se www.sundhedsplejen.roskilde.dk 
 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

Generel en gruppe med mange kompetencer: master i 
voksenuddannelse, sygeplejefaglig vejleder, flere marte meo 
terapeuter, flere sorg- og krise terapeuter, to IBCLC 
ammeuddannede, to sundhedsplejersker med 
motorikuddannelse, familieterapeut, gruppeterapeut, 
svømmeinstruktør. 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Lærere, pædagoger, UU-vejledere, dagpleje, tandplejen, 
sundhedscenter ,inclusionscenter, familie og børn center,SSP, 
fysioterapeuter, psykologer, praktiserende læger, 
sagsbehandlere, tværfaglige teams, misbrug- og alkoholcenter, 
psykiatri og sygehus. 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Undervisning på personalemøder, vejledning i distriktsgrupper 
og supervision pt. i en af distriktsgrupperne. 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien på vægten 
Familieforberedelse 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 
Aktive vurderinger 
Den motiverende samtale 

http://www.sundhedsplejen.roskilde.dk/


   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Gruppetilbud 
Temaforedrag 
Marte Meo 

 

 


