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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege.  

Ledende sundhedsplejerske Vibeke Fogh tlf. 29 65 82 75 . vifo@vordingborg.dk  

 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 

Anne Grete Kamilles angk@vordingborg.dk   30603812 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
Revideret juli 2014 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

13 fastansatte ( i alt 437 timer ) 
1 projektansat ( 20 timer) 
10 timer administrativ medarbejder. 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Sundhedsplejen i Vordingborg Kommune er organiseret under 
Social- og Arbejdsmarkedesdirektør Helle Linnet og med 
reference til Sundhedschef Dorrit Guttman.  
Sundhedsplejen er en del af Sundhed, der består af 
Tandplejen, Center for rusmidler, Træningsenheden og 
Sundhedsplejen. 
Sundhedsplejen ledes af Ledende sundhedsplejerske Vibeke 
Fogh. 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Forældregrupper 

Sundhedsplejen og de regionale jordmødre tilbyder 

forældregrupper til kommende forældre, ”Familie på vej”. Det 

er et forløb, der samler fødselsforberedelse og sundhedspleje i 

et`, sammenhængende tilbud. Gruppen starter når der er ca. 5 

uger til fødslen og forløbet slutter, når barnet er ca. 18 

måneder. Der er i alt 8 mødegange, hvor de to første er i 

samarbejde med jordmødre. På de efterfølgende mødegange 

vil der udover den faste sundhedsplejerske være psykologer, 

tandplejer eller fysioterapeuter. 

Barselsbesøg: Det tilbydes barselsbesøg på 4-5 dagen til 

mødre, der har født hjemme, eller er udskrevet indenfor 72 

timer efter fødslen. 

Hjemmebesøg: 

Sundhedsplejen tilbyder udover barselsbesøget, 5 

hjemmebesøg fra umiddelbart efter fødslen til barnet er ca. 9 
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måneder. Herefter er der tilbud om hjemmebesøg ved behov. 

1. besøg ( Etableringsbesøget) 

Familien kontaktes indenfor den 1 uge efter udskrivelsen. Der 

tilbydes et hjemmebesøg senest 7 dage efter udskrivelsen til 

de familier, der ikke har modtaget barselsbesøg. Familier der 

har modtaget barselsbesøg tilbydes hjemmebesøget, ud fra en 

faglig vurdering og i samarbejde med forældrene, dog senest 

når barnet er 14 dage gammel.   

Besøget har fokus på: amning/ernæring, forældre/barn 

relation, omsorg for barnet, fysisk undersøgelse af barnet med 

vægt, længde og cranieomfang. Identificering af forældre der 

har behov for hjælp for at kunne varetage forældrerollen. 

2. besøg (senest 4 uger efter fødslen) 

Der er særlig fokus på barnets trivsel, amning/ernæring, søvn, 

forældre/barn relationen, mors psykiske habitus og Forældres 

oplevelse af at være en familie. Der er undersøgelse af barnet 

med obs. på evt. gulsot, vægt og længde og cranieomfang. 

Helbredsundersøgelser med  vaccinationer. 

3. besøg (2 måneders alderen) 

Her er fokus på: amning og ernæring, søvn, motorik, og 

undersøgelse af barnet med vægt, længde og cranieomfang. 

Forældretilknytning og forældres mentale tilstand med henblik 

på at opsporer fødselsreaktioner og henvise til diagnosticering 

og behandling af fødselsdepression. 

 Ved besøg screenes alle mødre, der ønsker det, for en 

efterfødselsreaktion. Edinburgscalaen anvendes som 

screeningsmetode.  Sundhedsplejen har i samarbejde med 

psykolog et gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion.  

4. besøg (4 -6 måneders alderen) 

Fokus på amning/ernæring, søvn, motorik, sprog, relationer i 

familien og undersøgelse af barnet med vægt, længde og 

cranieomfang. Tænder, Sikkerhed. 

5. besøg (8-10 måneders alderen) 

Fokus på opmærksomhedstesten BOEL, motorik, relationer, 

sprog, sikkerhed, mad og måltider samt undersøgelse af 

barnet med vægt, længde og cranieomfang. Spørgeskema med 

udviklingsfokus. 
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Kulturkufferten: 

Ved 8-10 måneder besøget udleveres en lille kuffert med 

barnets navn. Kufferten indeholder et dyr, en bog, en video 

samt info om børnekulturtilbud i Vordingborg Kommune. 

Formålet er at have fokus på sprog, identitetsudvikling og 

brobygning mellem dagpleje / institution og hjemmet, barnets 

vigtigste arenaer for udvikling i denne livsperiode. Kufferten 

udleveres til alle børn. 

Sundhedsplejersketelefonen: 

Råd og vejledning vedrørende f.eks. amning, kost, 

gylp/opkastning, sygdom/feber, barnets afføring, 

hudproblemer, børns reaktioner som gråd, søvn eller uro, 

brystbetændelse, blødning eller smerter. 

Der kan ringes i weekend og helligdage, hvor tlf. er åben 
mellem 17-20. 

Åben Konsultation: 

Sundhedsplejen har åben konsultation til forældre med 

spæd- og småbørn. Det er en mulighed for at få 

rådgivning og undersøgelse af barnet, udover 

hjemmebesøgene. Der er efter aftale også muligheder for 

en konsultation hos en børnefysioterapeut. Der er Åbent 

Konsultation 3 steder i kommunen Præstø, Stege og 

Vordingborg. 

Skolesundhedsplejen 

Alle skoler i Vordingborg Kommune har tilknyttet en 

sundhedsplejerske, som tilbyder funktionsundersøgelse, 

sundhedssamtaler og sundhedspædagogisk aktiviteter. 

Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 

En forebyggende individuel helbredsundersøgelse, når barnet 

går i 0. klasse, ved en sundhedsplejerske med deltagelse af 

barnets forældre. Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i 

spørgeskema, som forældrene sammen med barnet har 

udfyldt på forhånd og den motoriske screening barnet har 

deltaget i inden helbredsundersøgelsen. 
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Undersøgelsen omfatter: 

Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve.  

Måling af højde og vægt.  

Delvis anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og 

eventuelle sygdomme).  

Vurdering af barnets generelle udvikling, fysisk og psykisk 

almentilstand samt sociale tilpasning.  

Stillingstagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning 

hertil, herunder drøftelse af henvisning til den tværfaglige 

gruppe.  

Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. 

udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold. 

Sundhedsplejen tilbyder udover indskolingen samtaler med 

alle elever gennem deres skolegang. Det kan være individuelt 

eller i grupper. Samtalerne omhandler helbredsforhold, 

udvikling, trivsel, sundhedsvaner/livsstil mm. 

1. klasse 

Individuel samtale samt synsprøve, måling af vægt og højde 

med deltagelse af barnets forældre. 

5. klasse  

Eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema, inden den 

individuelle sundhedssamtale. Denne sundhedsprofil, vil 

danne baggrund for, den efterfølgende individuelle 

sundhedssamtale og funktionsundersøgelse, af syn, højde og 

vægt.  

Der er sundhedspædagogisk aktivitet i grupper eller i klassen. 

Indhold pubertet. 

7. klasse 

Sundhedseksperimentarium - Tjek din sundhed 

Herefter er der en individuel sundhedssamtale. Der vil blive 

foretaget synsprøve, højde og vægt måling. Høreprøve efter 

behov. 
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8. klasse 

Spasmager undervisning (Varetages af specielt uddannede 

sundhedsplejersker) Indhold: seksualitet. 

Udskolingsundersøgelse (9. klasse)  

Eleverne udfylder elektronisk spørgeskema der danner 

grundlag for en sundhedsprofil. Besvarelserne indgår i den 

forebyggende og opsporende helbredsundersøgelse. 

Undersøgelsen er individuel og omhandler helbredsforhold (fx. 

allergi). Der laves synsprøve, høreprøve samt måling af højde 

og vægt. Sundhedssamtalen er individuel. 

Besvarelserne fra klassens samlede sundhedsprofil, analyseres 

og danner baggrund for en sundhedspædagogisk aktivitet på 

klasse/ gruppeniveau. Dette sker i samarbejde med klassens 

lærer. 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Graviditetsbesøg 

Graviditetsbesøg ved behov: 
Familier tilbydes hjemmebesøg i graviditeten og gerne senest 
8 uger før forventet fødsel.  
 
Behovstilbud  
Sundhedsplejens behovstilbud henvender sig til alle børn og 

unge med særlige behov samt deres forældre, pædagoger, 

lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet/den 

unge. 

Supplerende besøg, undersøgelser og samtaler kan komme i 

stand ved, at barnet, den unge eller forældre henvender sig til 

sundhedsplejen. Sundhedsplejersken kan også på baggrund af 

egen faglig vurdering eller henvendelse fra fagperson tage 

initiativ til yderligere indsats. Dette skal altid foregå med 

forældres accept og inddragelse. 

Områdeteammøde i hvert område med sundhedsplejersker, 
sagsbehandlere, psykologer, §11 medarbejdere, 
høretalepædagog og koordinator (skoleledelse) hver uge. 
Børneteammøde på skift i områdets børnehaver med: 
Børnehaveledere, psykologer, høretalepædagog, 
dagplejepædagog og sundhedsplejersker hver anden måned. 
 
Dialogmøder ved behov. Deltagere er mor og far samt efter 
behov pædagoger, sundhedsplejersker, skolelærere, SFO 
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pædagoger eller andre. 
 
Hjemmebesøg i samarbejde mellem to sundhedsplejerske eller 

sundhedsplejerske og andre fagpersoner. 

Herudover har sundhedsplejen samarbejde med fødesteder, 

jordemoderkonsultationer og praktiserende læger. 

SSP (skole-social-politi) samarbejde.    

Præmaturgrupper: 

Sundhedsplejen etablerer gruppeforløb til nybagte forældre 

med fortidigt fødte børn. Der er 6 mødegange og grupperne 

etableres i samarbejde med børnefysioterapeut og 

ergoterapeut.   

 

Grupper for mødre med efterfødselsreaktion 

Kvinder tilbydes en screening for efterfødselsdepression ved 

det almindelige to måneders besøg.  

For de mødre der har en efterfødselsreaktion vil der bl.a. være 

tilbud om et gruppeforløb. Forløbene vare 4-6 måneder alt 

efter behov. Grupperne ledes af en psykolog og 

sundhedsplejersker. 

Projekt ung mor på vej   

Projektet er startet i 2012 og afsluttes som projekt ved 

udgangen af 2015.  

 Målgruppe: Mødre under 25 år                                     

Projektet indeholder: 

 Højskolen. Der er et gruppeforløb med ugentlige 

møder af 2 timer i en periode på 8 måneder. 

 Ekstra hjemmebesøg af egen sundhedsplejerske 

 Mentorforløb 

 Marte Meo forløb 

Højskolen er et gruppetilbud til mødre under 25 år og deres 
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børn.  

Højskolen indeholder emner som: søvn, kost, nærvær, samspil, 

motorik, børns selvværd, efterfødselsgymnastik, førstehjælp, 

sprogudvikling, sundhed for dig, forældreskabet og i 

samarbejde med jobcenteret, hvor tiden efter barsel er i 

fokus. 

Mentorforløbe er tænkt som personlig støtte for de mødre de 

ønsker dette. Det er suverænt den unge mor og mentor der 

bestemmer hvad samarbejdet skal omhandle. 

Marte Meo forløb er et udviklingsstøttende metode, der kan 

tilbydes til de mødre/ familier, der har behov for støtte til 

mestring af forældreskabet.   

Formål med projektet er: 

 Styrke mødrenes handlekompetencer og bevidsthed i 
forhold til valg af livsstil, herunder støtte op om 
muligheder for det sunde valg for mor og barn. 

 Bryde social isolation og ensomhed blandt de unge 
mødre således, at mental og social sundhed støttes 
gennem samvær og deltagelse i diverse tilbud. 

 
Delmål:  

 At skabe støttende netværk 

 Styrke sociale kompetencer 

 Bevidsthed om muligheder for det sunde valg 

 Bryde barriere i forhold til at lave fysisk aktiviteter, 
tage ansvar for egen sundhed, psykisk og fysisk. 

 Etablere gruppe af mentorer 

 Frivillige spil (’ung lærer af ung’, rollemodeller)  

  
Samarbejdspartnere: Jobcenter, psykolog, naturvejleder, 

tandplejen og motorikkonsulent mfl.  

Tilbud til familier med skolebørn, der har mistet 
forældre eller søskende 

Formål: 

 Give viden om og indsigt i børns sorgreaktioner. 

 Give redskaber, der kan støtte dit barn i 
sorgprocessen. 

 Give oplevelsen og troen på, at forælderen kan klare 
rollen som ene-forælder. 

 Styrke familiens sammenhold og relationer 
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 Give mulighed for netværk – og måske nye venskaber 
 

Målgruppe: Familier med børn i alderen 6-18 år, hvor børnene 
har mistet forældre eller søskende.  Der skal være gået ca. ½ 
år fra barnet har mistet, før I kan komme med i en 
familiegruppe. Det er gratis at deltage.  

Indhold: Gruppeforløbet er planlagt, så der både er fælles 
aktiviteter for børn og forældre sammen og aktiviteter 
gruppevis for børn og forældre hver for sig. 

Tilbuddet varetages i et samarbejde mellem PPR og 
Forebyggelse og sundhedsplejersker. 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen og tværfagligt 

samarbejde 

 

 

 

 

Daginstitutioner tilbydes konsulentbesøg to gange om året 
samt telefonrådgivning. 
 
Hygiejnetilsyn i alle institutioner og skoler hvert andet år ellers 
ved behov. Se under tilbud ved særlige behov for beskrivelse 
af tværfagligt samarbejde. 
Samarbejde med praktiserende læger og psykologer omkring 
efterfødselsreaktioner mm. 
 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

Vordingborg Kommune ligger langs vandkant på en lang 
strækning rundt om Sydsjælland. Der er en smuk natur og der 
er nogen gange langt mellem boligerne i landdistrikterne. Alle 
sundhedsplejersker kører i private biler.  
Der er tre sundhedsplejeområder. Vordingborg By og 
nærmeste opland er det største område. Vordingborg er 
ligeledes kommunes største by og har et sundhedscenter hvor 
den største del af sundhedsplejerskerne har kontor. 
 Møn er et andet område med byen Stege, hvor kommunes 
største sundhedscenter er placeret. Her har 
sundhedsforvaltningens ledelse og dermed også ledende 
sundhedsplejerske til huse. 
Præstø og Lundby samt opland omkring de to byer er det 
tredje sundhedsplejeområde. I Præstø er 
uddannelsesansvarlige sundhedsplejerske placeret og dette 
område vil være centralt for den studerende. De andre 
områder vil også være tilbudsgivere til den studerende.  

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 

Marte Meo terapeut – Master of Public Health – Kempler  – 
Master I NLP –  
Uddannelse i Aktive vurderinger, løsningsfokuseret tilgang. 
Metode erfaring med Du bestemmer og Små skridt.  
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2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Sagsbehandler – dagplejepædagog – pædagog – lærere – 
praktiserende læger - ergoterapeut – fysioterapeut - høre-
talepædagog – psykolog - §11 pædagoger – Jordemødre – kost 
og ernæringsvejleder, naturvejleder.  

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

Der er intern supervision hver anden uge. Den ansatte 
studerende deltager i Præstø området.  
Der er løbende kursusaktiviteter med relevante emner. 
Der er fællesmøde hver måned for alle sundhedsplejersker. 
Der er skiftende temaer på dagsordenen. 
  

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

En god start - sammen 

Projektet er opstartet 1. januar 2011 og fortsætter til og med 

31. december 2014 som projekt. Projektet implementeret i 

drift fra august 2014. se tidligere forældregrupper ” Familie på 

vej”. 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

Løsningsfokuseret metode 
Anerkendende tilgang 
Marte meo 
Aktive vurderinger 
Du bestemmer 
Små skridt 
Kobling af teori og forskning med praksis 

 

 


