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Præsentation af klinisk uddannelsessted   
Beskrivelse af den kommunale 
sundhedsordning Sundhedsplejen i Tårnby kommune.  

Sundhedscenter Tårnby. Kamillevej 4, 1 th. 2770 Kastrup. 
 
Sundhedsplejen er fysisk placeret i et stort og flot 
Sundhedscenter med eget sundhedsplejerske lokale. I 
sundhedscenteret tilbydes mange forskellige sundhedsfaglige 
tilbud fx genoptræning efter udskrivning fra sygehus, kurser 
og forløbsprogrammer i forbindelse med forebyggelse af 
livsstilssygdomme, og sundhedsplejen har fx tilbud om Åben 
konsultation, Amme-klinik, mødregruppe- tilbud mv. 
 
I sundhedsplejen har vi en særlig fokus på sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse og med det for øje, at kunne 
understøtte til en tidligere, tættere og mere effektiv indsats 
til opsporing af mistrivsel hos børn og unge fra 0-16 år. 
 
Uddannelsesansvarlige sundhedsplejersker: Susanne Gude 
og Henriette Vilandt 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

 

11 sundhedsplejersker og en ledende sundhedsplejerske, 
Lisbeth Svanholt , samt en administrativ medarbejder. 

2. Den kommunale 
sundhedsordnings organisering 

 
 
 

 Organisatorisk hører sundhedsplejen under 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.  

 

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

 

Se: www.sundhedscentertaarnby.dk 
 
Sundhedsplejen i Tårnby tilbyder til spæd- og småbørns 
familier: 
• Graviditetsforedrag  
• Barselsbesøg og 5 hjemmebesøg første leve år  
• Etablering af mødregrupper  
• Mor/barn grupper for mødre med 
efterfødselsreaktioner  
• Åben konsultation –  
• Amme konsultation 
• 1½ års foredrag. 
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  På skoleområdet:  
• Indskolingsundersøgelse i 0. klasse  
• 1.klasse: Sundhedscirkus og højde og vægt.  
• 4 og 5 klasse: Pubertets undervisning. 
Højde/vægt.  
• 6. klasse: Individuelle samtaler o g synsprøver. 
Undervisning i emnet: Mental sundhed. 
• 8. Klasse: udskolingsundersøgelser 

 

 

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

 
 
 
 
 

  
Småbørn:  
Som alment tilbud samt  
• Graviditetsbesøg (til svangre niveau 3-4) 
 • Behovsbesøg  
• Tværfaglige netværksmøder  
• Mødregrupper for sårbare/ udsatte mødre og børn 
(Mandagsgruppen) 
 
Tidlig Indsatsgruppe:  
Tværfaglig gruppe repræsenteret af psykolog/ 
familiekonsulenter, socialrådgivere og sundhedsplejerske 
hvor bekymrings-børnesager kan drøftes, og der besluttes 
hvilke indsatser den enkelte familie/barn 0-1 år/ gravide kan 
tilbydes.  
 
Skolebørn:  
- behovssamtaler for skolebørn  
- specialklasser får særligt tilbud 
- Netværkssamtaler 
 

5. Konsulentfunktionen i 
kommunen 

 
 
 
 

 Til dagpleje og daginstitutioner: 
• Der tilbydes at en sundhedsplejerske kommer ud 2 
gange om året i den enkelte vuggestue, hvoraf den ene 
gang drøftes emnet hygiejne / smitte spredning mm, og 
den anden gang kan det være konkrete nye vejledninger 
og emner om fx mad, søvn. Det kan drøftes enkelte børn 
hvis de respektive forældre har givet samtykke til det.  
• Besøg med tværfaglige samarbejdspartnere.  
• Hygiejnetilsyn.  

6. Andre tilbud 
 
 
 
 

 Børnevægttabsklinik for aldersgruppen 0-16 år. 
Varetages af en sundhedsplejerske og en 
sundhedskonsulent 
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Uddannelses- og 
læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 
kompetencer blandt 
sundhedsplejerskerne  

 
 
 
 
 

Marte Meo uddannelse 
IBCLC uddannelse 
Holbæk modellen til vægttab 
PUF metoden (anvendes i 9-11 mdrs. besøgene) 
ADBB metoden (anvendes i 2, 4-6 og 9-11 mdrs. besøget) 
Sårbare/udsatte mødre 

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

 
 
 
 
 

Socialrådgivere fra familieafdelingen 
Forebyggende rådgivere 
Psykolog / familiekonsulenter fra Familiehuset Tårnby 
Jordemødre / Sårbart Team på Hvidovre hsp. 
Lærere 
Pædagoger  
Fysioterapeuter (motorisk screening i 0 klasser) 
Praktiserende læger 
Personale fra B290 (børnepsyk.) 
   

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

 
 
 
 
 

  Kollegial supervision. Sundhedsplejerskemøde hver anden 
uge. Sundhedsplejerske fagdage- 6 gange pr. år. 

4. Aktuelle projekter i kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Socialstyrelsen: opsporing af mistrivsel hos børn fra 

0-6 år.  
 

• Deltager I PUF projekt med udvikling og 
kvalitetssikring af metoden.  

 
 
 
 
 
 

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

 
 

  
Børnevægttabsklinik efter Holbæk modellen 

  

 


	Sundhedsplejen i Tårnby kommune. 

