
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning for:  
Nyborg Kommune 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

I Nyborg Kommune er vi 8 sundhedsplejersker, 4 børneterapeuter, 1 sundhedskonsulent, 1 sekretær og 
1 leder ansat. 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen er organiseret under Børne- og Familieafdelingen. 
Sundhedsplejen holder primært til i Sundhedshuset i Nyborg, hvor sekretær og leder er placeret. 
Sundhedsplejen har mulighed for at tilbyde konsultationer i Sundhedshuset og i satellitter i Ørbæk og 
Ullerslev.  

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

 

Småbørn: 
Forældrekursus til 1. gangs forældre.  
Barselsopringning på 2.-3. dagen.  
Etableringsbesøg senest 7 hverdage efter fødslen. 
3 ugers besøg/konsultation. 
2 mdr. besøg/konsultation med screening for efterfødselsreaktion af begge forældre med både EPDS og 
Gotland samt ADBB screening af barnet.  
4-6 mdr. besøg/konsultation. 
8-10 mdr. afsluttende besøg/konsultation, herunder ADBB screening af barnet.  
Telefonkonsultationer. 
 
3½ års screening i dagtilbud og konsultation med forældre.  
 
Skolebørn: 
Indskolingsundersøgelse med motorisk screening. 
1. klasse - screening af højde og vægt. 
3. klasse - screening af højde og vægt og sundhedssamtale.  
5. klasse - pubertetsundervisning.  
6. klasse – screening af højde og vægt samt synsprøve.  
Udskolingsundersøgelse. 
 
Åben dør til alle. 
 

 
 
 
 



 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

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

Graviditetsbesøg til sårbare familier.  
Åben mødregruppe for sårbare familier.  
Behovsbesøg efter individuel vurdering.   
Behovssamtaler med skolebørn.  
Deltagelse i tværfagligt samarbejde i Nyborgmodellen. 
Fit og Najs tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-25 år.  

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Hygiejnetilsyn i dagtilbud 1 gang årligt.  
Konsulentfunktion i dagtilbud sammen med tværfaglige samarbejdspartnere.  
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Alle sundhedsplejersker har ind- og udskolingskursus og er ADBB certificeret.  
2 sundhedsansatte har særlige kompetencer indenfor overvægt efter Holbækmodellen. 
Alle i Sundhedsplejen benytter journalsystemet Novax.  

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

 

I Nyborg Kommune arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere efter 
Nyborgmodellen på småbørn- og skoleområdet. Der afholdes møder ugentligt i teams, hvor også børn, 
unge og deres familier deltager.  
Ansatte i Sundhedsplejen har mulighed for at henvise børn, unge og familier til forskellige 
familiestøttende tilbud i kommunen. 
Samarbejde med praktiserende læger, barselsgangen og jordemødre. Sidstnævnte har konsultationer i 
Sundhedshuset i Nyborg.   
Det har stor betydning at børneterapeuter er placeret organisatorisk og fysisk i samme afdeling mhp. at 
sikre tæt tværfaglig sparring og en tidlig forebyggende indsats for børn og unge.  

 

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

ordning 
 

Ugentligt personalemøde i Sundhedsplejen med mulighed for faglig sparring.  
4 temadage om året i Sundhedsplejen.  
Supervision i Sundhedsplejen ad hoc.  
ADBB supervision ad hoc.   
Tværfaglige temadage i Nyborgmodellen.  

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Forstå din baby, forskningsprojekt ved Københavns Universitet – Center for tidlig indsats og 
familieforskning.  
Børnegrupper for børn med angst, for ensomme børn og børn i familier med skilsmisse. 

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

 

Som studerende i Nyborg Kommune vil du opleve at blive en del af en mindre organisation, hvor vejen til 
samarbejdspartnere er kort og det tværfaglige samarbejde lykkes til gavn for børn, unge og familier.   
I Nyborg Kommune arbejder alle i organisationen efter en defineret kerneopgave, som sætter en fælles 
retning i vores samarbejde med familierne.   
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