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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune  

Næstvedvej 15  

4230 Skælskør.  

 

Mail: loten@slagelse.dk, tlf. 58 57 47 01 

Leder: Bodil Bahnsen, bobah@slagelse.dk 

 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 
Lise Mattesen: lisma@slagelse.dk   
Birgit Johansen: Hbijoh@slagelse.dk 
 
 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

22 fuldtidsstillinger fordelt på 25 sundhedsplejersker. 
Derudover 1 kostvejleder, 1 administrativ medarbejder, 1 
souschef og en leder. 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste er organiseret som en 
selvstændig virksomhed under Center for Børn og Familie. 
Sundhedstjenesten har base på Næstvedvej 15 i Skælskør. 
Sundhedstjenesten er opdelt i 2 lokale grupper. En nord 
gruppe der arbejder i Slagelse by og nord området og en syd 
gruppe der arbejder i syd området omfattende Korsør, 
Skælskør, Dalmose og vores 2 øer.  
Grupperne har gruppemøder ugentligt med souschef. Vi har 
P. møder en gang om måneden. 
Sundhedstjenesten har et Lokal MED udvalg bestående af 
tillidsrepræsentant for sundhedsplejerskerne, 
arbejdsmiljørepræsentant, medarbejderrepræsentant, 
souschef og leder for Sundhedstjenesten.  
Vi har  arbejdsgrupper der arbejder med vores speciale 
områder. 
Sundhedstjenesten har fokus på den kommunikative tilgang 
til hinanden og til vores borgere. Vi vægter vores arbejdsmiljø 
højt og vores værdier er tydelig, kompetent, modig og med 
glæde. Vi forklarer gerne, hvad det betyder for os i 
hverdagen. 
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3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Graviditetstilbud til alle 1. gangs fødende og gravide med 
behov.. 
Besøg hos eller samtale med kommende forældre omkring 8 
uger før termin. Formålet er med udgangspunkt i 
forældrenes spørgsmål og behov:  

• at støtte deres forberedelse (både praktisk og 

mentalt) 

• at understøtte forældrekompetencen 

• at etablere god kontakt til forældrene 

• evt. at vurdere forældreressourcerne.  
 
Tilbuddet er til alle 1. gangs fødende og øvrige gravide med 
særlige behov og tilbuddet præsenteres via jordemødre. 
Familier med særlige behov henvender Sundhedstjenesten 
sig også selv til på baggrund af henvisning fra fx jordemoder, 
rådgiver, egen læge og Jobcenter. 1. gangs fødende screenes 
for depression. 
 
Særlige graviditetstilbud. 
Sundhedstjenesten tilbyder hjemmebesøg ved 
sundhedsplejerske og socialrådgiver til familier, som har 
særlige udfordringer.  
 
Barselsbesøg. 
Sundhedstjenesten tilbyder barselsbesøg på 4.-5. dagen 
efter fødsel til alle familier der udskrives indenfor 72 
timer efter fødsel.  

Hjemmebesøg  
Hjemmebesøgene er udgangspunktet for de øvrige ydelser 
Sundhedstjenesten fremadrettet tilbyder familien. 
Sundhedstjenesten tilbyder 7 besøg fra umiddelbart efter 
fødslen til barnet er 3 år: 
 

• Telefonisk kontakt (indenfor de første dage efter 

modtagelse af fødselsanmeldelse)  

• barselsbesøg 

• Etableringsbesøg  

• 3-4 ugers besøg (max. 4 uger efter fødslen) 

• 2 måneders besøg (inkl. screening for 

forældreskabsreaktion)  

• 4 måneders besøg  

• Boel screening (i 8 måneders alderen)  

• 3 års besøg 



   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Orientering om sundhedstjenestens ydelser, 
skoleområdet. 

Sundhedsplejersken deltager ved et arrangement for 
forældre til elever i kommende 0. klasser på 
distriktsskolen. Her orienterer sundhedsplejersken om 
sundhedstjenestens tilbud, træffetider på skolen og 
kontaktmuligheder.  

Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 
En forebyggende individuel helbredsundersøgelse 
(sundhedsstatus), når barnet går i 0. klasse med deltagelse af 
barnets forældre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et 
spørgeskema, som barn og forældre har udfyldt på forhånd, 
og omfatter:  
 

• Syns - og høreprøve, måling af højde og vægt samt 

motorisk undersøgelse. 

• Anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og 

eventuelle sygdomme).  

• Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og 

psykiske almentilstand samt sociale tilpasning. 

• Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. 

henvisning hertil, herunder drøftelse af nedsættelse 

af en ad hoc gruppe. 

• Sundhedsorienterende samtale med barn og 

forældre vedr. udvikling, sundhedsvaner og 

helbredsforhold. 
 

Sundhedsorienterende samtaler  
Sundhedstjenesten tilbyder, udover ind - og 
udskolingsundersøgelse, 3 samtaler med alle elever gennem 
deres skolegang. Samtalerne omhandler helbredsforhold, 
udvikling, trivsel, sundhedsvaner/livsstil mm.  
 
1. klasse 
Individuel samtale og måling af vægt og højde med deltagelse 
af barnets forældre. (Syns- og høreprøve efter behov).  
 
3.klasse 
Tilbud under udvikling. Politisk bevilling i forhold til opsporing 
af overvægt. Tilbuddet igangsættes i kommende skoleår.  
 
5. klasse 
Sundhedsorienterende samtale individuelt eller i grupper, 
måling af højde og vægt.  
Sundhedspædagogisk aktivitet.  
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6. klasse 
Synsprøve og sundhedspædagogisk aktivitet, pubertet.  
 
8. klasse 
Sexualundervisning. 
 
Generel sundhedspædagogisk indsats 
Sundhedstjenesten tilbyder en generel sundhedspædagogisk 
indsats vedrørende almen sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse. Tilbuddet består af 2 X 2 lektioners 
klasseundervisning og tilrettelægges i samarbejde med 
læreren. Tilbuddet placeres på baggrund af lærerens og 
sundhedsplejerskens vurdering af elevernes udvikling hhv. i 
4.-6. klasse og 7.-9. klasse. 
 
4.-6. klasse (2 lektioner)  
Pubertetsundervisning.  
 
7.-9. klasse (2 lektioner) 
Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab (jf. 
Undervisningsministeriets faghæfte nr. 21).  
 
I uge 6 tilbyder sundhedsplejersken at deltage i uge 6-
undervisningen i samarbejde med lærerne på skolen/8. 
Klasserne. 

Udskolingsundersøgelse (9. klasse) 
En forebyggende helbredsundersøgelse (sundhedsstatus) og 
sundhedsorienterende samtale, når den unge går i 9. klasse 
ved en sundhedsplejerske. Desuden foretager 
sundhedsplejersken individuelle høreprøver og måling af 
højde og vægt. 
 Ved behov for yderligere undersøgelse, henvises eleven til 
egen læge eller speciallæge. 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Børn og unge med særlige behov samt deres forældre 
tilbyder vi desuden: 

• Øget rådgivning og bistand. 

• Yderligere undersøgelser af barnet/den unge. 

• En koordineret indsats fra den tværfaglige gruppe. 

 
Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til børn og 
unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, 
lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet. 
Tilbuddet omfatter yderligere undersøgelser og/eller 
rådgivning af barnet/den unge og dets forældre og/eller 
lærere og andre fagpersoner omkring barnet.  
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 
Dagtilbud og skoler tilbyder vi: 
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• Generel rådgivning om børn og unges sundhed og 

trivsel. 

• Vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, 

herunder oplysning om hygiejne. 

• Konkret rådgivning vedrørende børn med særlige 

behov. 
Sundhedsplejerskerne deltager i dagtilbuds – og skolemøder 
med tværfaglige samarbejdspartnere. 
 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Mødregrupper igangsættes administrativt, gruppetilbud til 
unge mødre og præmature. 
Konsultationer på skolerne for spæd- og småbørnsforældre.  
Gruppetilbud til lille gruppe af forældre med psykisk sygdom.  
Marte Meo. 
Sundhedstjenesten har rejsehold i rygestop/rygeforebyggelse 
til alle 8. klasser og rejsehold i seksuel sundhed målrettet 
ungdomsuddannelserne. 
 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

Sundhedstjenesten har Marte Meo terapeuter. Alle 
sundhedsplejersker har kendskab til udviklingsstøttende 
samspil. 
Sundhedstjenesten har 2 uddannelsesansvarlige til 
studerende. 
Flere sundhedsplejersker har særlige kompetencer til 
arbejdet med psykisk syge forældre. Flere 
sundhedsplejersker har særlige kompetencer til arbejdet 
med præmaure og deres forældre. 
3 sundhedsplejersker er uddannede småbørnskonsulenter og 
varetager opgaver i samarbejde med socialfaglig afdeling og 
familiecentret.  
Flere sundhedsplejersker er tilknyttet sex og samfund og har 
særlige kompetencer på området. 
I 2018 blev sundhedsplejerskerne certificerede i NBO. 
I 2021 deltager alle i PUF.  
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

I Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste koordinerer vi vores 
indsats overfor børn og unge med hjemmet og andre 
nøglepersoner i barnets miljø med henblik på at yde en 
sammenhængende, tidlig (hurtig) og tværfaglig indsats. 
Nøglepersonerne er typisk personale i dagtilbud, skole, 
tandplejen, medarbejdere fra Center for Børn, Unge og 
Familie eller familiens egen læge.  
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Sundhedsplejersker udfører § 11 forløb i hverdagen og 
Sundhedstjenesten har et korps af sundhedsplejersker, som 
kan kaldes ind til § 11 forløb i weekender.  
 
Sundhedstjenesten arbejder ud fra barnets reform i det 
tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler omkring 
børn og unge med behov for særlig støtte. Det er muligt for  
fagpersoner i SSD-samarbejdet – socialforvaltning, skole, 
sundhedspleje og dagtilbud – at udveksle oplysninger i det 
tidlige forebyggende arbejde. 
 
Barnets reform betyder også, at det nu er mere tydeligt, 
hvornår der skal underrettes, og at man som fagperson kan 
få en tilbagemelding fra socialfaglig myndighed på sin 
underretning. 
 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Generel kompetenceudvikling, som planlægges via MED 
udvalget.  
Kollegial sparring på ugentlige gruppemøder med faglig 
koordinator. 
Alle sundhedsplejersker har supervision i små grupper 6 
gange årligt med ekstern supervisor. 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsplejerskerne medvirker i Boligsocial Helhedsplan 
2017-2021. Tilbyder ½ års og 1½ års besøg til familier i 2 
boligsociale områder samt medvirker i mødre grupper i 
områderne.  
Samarbejder med Bydelsmødre 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Aktive vurderinger, Marte Meo. 
 Trivselsvurderinger af alle børn ved 2 – og 8 måneder.  
Dagtilbud og skoler arbejder også med trivselsvurderinger.  
 

 

 


