
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

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

1. Ansatte (antal/timer) 
 

I sundhedsplejen i Greve er der 19 sundhedsplejersker ansat, fordelt på 4 teams – Nord, Midt og Syd 
samt En god start. Vi arbejder i kombineret ordning med småbørn, skolebørn og børnenes familier.  
Hvert tema planlægger selv deres opgaver. Der arbejdes på tværs af teams omkring udviklingsopgaver og 
faglig sparring.  
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen er organiseret i Center for Børn og familier sammen med familierådgiverne, PPR, 
tandplejen og en række tilbud til familier med særlige behov.  Sundhedsplejen har fælles kontorer på 
Greve Videncenter, hvor der også er lokaler til vores gruppe tilbud og mødeaktiviteter.  Vores kontorer 
ligger centralt i samme bygning som mange af vores samarbejdspartnere.  
 

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

 

Der tilbydes 5-7 hjemmebesøg fra fødslen og til barnet er 8-10 mdr. Der tilbydes tidligt hjemmebesøg 
alle hverdage 3-6 dage efter fødslen. Vi tilbyder mødregruppe til alle mødre med deltagelse af 
sundhedsplejerske 2 gange. Vi arbejder aktuelt med at etablere tilbud til fædrene fra efterår 2021.  
 
Der tilbydes EPDS screening til alle forældre, når barnet er 8-10 uger gammelt. I samme besøg scores 
barnet efter ADBB metoden, dette gentages ved behov, når barnet bliver ældre.  
Første gangs forældre kan tilbydes et forældrekursus ” Mor og far for første gang” sammen med andre 
første gangs forældre. Kurset starter under graviditeten og afsluttes når barnet er ca. 10 mdr.  
Vi har desuden to sundhedsplejersker, som har stor viden om tvillingefamilier og tilknyttes disse familier.  
 
Skolebørnene ses i 0. klasse, 2.klasse, 5.klasse og 8. klasse. I 0. klasse er der indskolingsundersøgelse, i 2. 
klasse sundhedsdag i klassen og individuel sundhedssamtale, i 5. klasse sundhedspædagogisk aktivitet i 
klassen ” Fit i femte” og individuel sundhedssamtale og i 8.klasse sundhedspædagogisk aktivitet og 
udskolingsundersøgelse.  
 

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

 

Der er mulighed for at aflægge graviditetsbesøg ved behov. 
Familier med særlige behov kan visiteres til ”En god start”, som er en forebyggende støtte til sårbare 
familier fra graviditeten til barnet fylder 2 år. 
Sundhedsplejen kan aflægge behovsbesøg.  
I Klinik for overvægtige børn tilbydes skolebørn, der vejer for meget og deres familie støtte til at ændre 
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vaner. 
Skolebørn med behov ses efter aftale på andre klassetrin til samtale eller funktionsundersøgelse.  
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Alle sundhedsplejersker er konsulenter i dagtilbud og alle 4½ årige børn screenes via en motorisk 
undersøgelse med efterfølgende tilbud om et livsstilsbesøg til familien.  Desuden vejleder den enkelte 
sundhedsplejerske skole og dagtilbud om almene og særlige sundhedsforhold.  
Der er etableret dialogmøder på alle skoler og dagtilbud i kommunen, hvor også sundhedsplejersken 
deltager.  
 

 
6. Andre tilbud 

 

Skolesundhedsplejen er under udvikling, der arbejdes bl.a på et nyt tilbud til 8. klasserne, hvor de unge 
involveres mere, som vi har gode erfaringer med fra 5. klasse.  
 
Pædagogiske aktiviteter, særligt på specialskolerne.  
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Der lægges vægt på at der løbende sker en udvikling af faglige, metodiske og personlige kompetencer i 
hele gruppen, dette sker ved interne og eksterne kurser, temadage og webinarer.   
 
Alle sundhedsplejersker er ADBB certificerede.  
Vi har en del sundhedsplejersker med 6 dages kursus i Marte Meo metoden. 2 sundhedsplejersker er 
uddannet i løsningsfokuseret samtaleterapi. En sundhedsplejerske er IBCLC certificeret 
Desuden er flere sundhedsplejersker i gang med sundhedsfaglige diplomuddannelser.  
 
 

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

 

Sundhedsplejen har et tæt samarbejde med mange faggrupper, men særligt fysioterapeut, psykolog, 
logopæd og ressourcepædagog er tætte samarbejdspartnere, og vi har lokaler i samme bygning.  
I En god start er der udover sundhedsplejersker også ansat en familierådgiver, og der er et tæt 
samarbejde med familierådgiverne.  
Der er etableret et formelt samarbejde med praktiserende læger 
 

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

ordning 
 

Der er supervision til alle sundhedsplejersker ved ekstern supervisor.  
Desuden har vi 3-4 faglige dage om året, hvor vi fordyber os/undervises i forskellige fagrelevante emner. 
Vi har etableret en del forskellige arbejdsgrupper internt, som sørger for at holde hele personalegruppen 
opdateret med det sidste nye inden for faget.  Vi går meget op i at vores faglige niveau er højt og at vi 
har et godt arbejdsmiljø. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Der søges løbende SATS pulje midler og andre puljer til udvikling af sundhedsplejen, ofte i et tværfagligt 
samarbejde. 
Aktuelt kører et projekt i kommunen ”Ung i balance” som er et tilbud om støtte til unge mellem 13-25 år. 
Sundhedsplejen er med til at finde de unge, som har gavn af støtten fra dette tilbud.  
 

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

 

Her skrives tekst ind... 
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