
    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted   

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

Der er 16 ansatte sundhedsplejersker,   
Heraf en som fungerende konstitueret leder, 
7 sundhedsplejersker i Nord og 8 sundhedsplejersker i Syd 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

 
Organisering juni 2020: 
Sundhedsplejen er organiseret under afdelingen Uddannelse, 
børn og Familie.  
Direktørstilling pt. ubesat.  
Herunder vicedirektør, dernæst afdelingsleder for PPR og 
sundhedsfremme, hvor sundhedsplejen hører under og pt. 
med konstitueret leder af sundhedsplejen  
 



    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

Sundhedsplejens tilbud tager udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

• Graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende 

• Forældre og fødselsforberedelse for kommende 
forældre, 6 kursusgange, hvor jordemoder deltager 3 
gange. I alt 6 hold pr. år. 

• 4-5 dags besøg v. udskrivelse indenfor 72 t.-  

• Derudover 4 - 5 hjemmebesøg til alle 
småbørnsfamilier  

• Tilbud om screening af alle mødre og fædre for 
efterfødselsreaktion 

• Kostundervisning 1 gang/mdr. 

• Åbent Hus 4 gange årligt. 

• Dannelse af mødregrupper 

• Ammekonsultation ved IBCLC amme konsulent 

• Sundhedsplejersken foretager 
indskolingsundersøgelser med forældre i BH. klasse  

• Sundhedseksperimentarium og udskoling i 8. klasse 
af sundhedsplejersker 

• Individuelle samtaler og undersøgelsers i 6. kl. 

• Individuel undersøgelse af syn, vægt og højde i 2. 
klasse 

• Pubertetsundervisning sidst i 4. klasse  
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Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

• Flergangs gravide med særlige behov får 
hjemmebesøg 

• Familier med særlige behov modtager behovsbesøg 

• Ved særlig sårbare familier tilknyttes 2 
sundhedsplejersker. 

• Flere sundhedsplejersker har en 1 årig 
småbørnskonsulentuddannelse  

• Tilbud om netværksskabende mødregruppe for 
sårbare mødre med deltagelse af sundhedsplejerske. 

• Efterfødselsreaktionsgruppe for mødre med 
efterfødselsreaktion 

• Hos skolebørnene foretages individuelle samtaler 
med børn og unge med særlige behov  

• Sorggruppe for børn og unge 

• Klinik for børn og unge med overvægt. Tilbud til børn 
med overvægt, samt børn der kommer hjem fra 
Julemærkehjem. Her er tilknyttet 5 
sundhedsplejersker med særlig viden på området 
(Holbæk-model). 

 
5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Alle sundhedsplejersker varetager konsulentfunktioner i 
skoler, SFO, børnehaver, vuggestuer og dagpleje 
 
 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

 Er beskrevet i det øvrige materiale 
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Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

• Uddannede småbørnskonsulenter  

• IBCLC certificerede amme vejledere  

• Uddannede sundhedsplejersker i Holbæk-model 

• Uddannede sundhedsplejersker i forhold til 
sorggrupper 

• Alle sundhedsplejersker har NBO uddannelse og skal 
i gang med PUF uddannelse 

• Sundhedsfaglig diplomuddannelse Inkl. Postgraduat 
vejlederuddannelse, samt efteruddannelse for 
sundhedsplejersker 

• Kursus til udvikling af kompetencer og tiltag i forhold 
til flygtninge/indvandrere 

• Sundhedsplejersker med 1-25 års erfaring 

• Aktive vurderinger og motiverende samtale 
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

• Sundhedsplejerskerne er placeret på 2 lokaliteter – 
Nord og Syd 

• Sundhedsplejersker sidder med i tværfaglige 
forposter på skoler og institutioner  

• Sundhedsplejersker sidder med i tværfagligt 
kompetence center med PPR inkl. Børne ergo- og 
fysioterapeuter, ressourcepædagoger, psykologer, 
læsekonsulenter og talehørekonsulenter 

• Samarbejde med integrationsafdeling, børn og unge 
sagsbehandlere 

• Samarbejde med jordemoder, praktiserende læger, 
og familiecenter på OUH.  

 
 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

• Der afholdes løbende temadage i gruppen omkring 
videndeling og faglig udvikling 

• Alle sundhedsplejersker er aktive i arbejdsgrupper og 
har faglige områder de er ansvarlige for 

• Forskellige kursusmuligheder afhængig af 
ansvarsområder – samt undervisning der er fælles. 

• Sundhedsplejerskerne modtager supervision i 
grupper 
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Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Videreudvikling af kompetencer og tiltag i forhold til 
tidlig opsporing og indsats 

• Øget indsats i dagtilbud i forhold til 
konsulentfunktion med hygiejne som fokus 

• Videre udvikling af pædagogisk materiale til skolen 

• PUF uddannelse 

• Kursus om mentalisering og mentaliseringsprocesser 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

 
Er beskrevet i det øvrige materiale.  

  

 


