
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

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

1. Ansatte (antal/timer) 
 

  
Der er 4 sundhedsplejersker. 2 er på 37 timer, 1 er på 35 timer, 1 er på 32 timer og så er der en 
deltidsleder. Lederen bruger 12 timer i småbørnssundhedsplejen og 20 timer på ledelse. 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Vi er en del af sundheds-afdelingen: Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering. 
Vi har fælles Direktør med center for Plan, Teknik og Erhverv. 
 

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

 

Vi tilbyder graviditetsbesøg til alle. Derefter 7 hjemmebesøg i 1. leveår incl. Barselsbesøget til alle første- 
gangsfødende og 6 hjemmebesøg incl. Barselsbesøget til alle flere-gangs fødende. Vi tilbyder 
behovsbesøg, når det er nødvendigt. Ved behov kan vi også aflægge 18 mdrs besøg. 
Vi danner mødregrupper, holder ” åben konsultation”, afholder kostforedrag til forældre til 6 mdrs børn. 
og har ”Fars legestue” 
Vi ser skolebørnene på 0. og 1. og 4. og 7. og 8. årgang. På de andre årgange ser vi kun børn med særlige 
behov. Vi laver ind- og udskolingsundersøgelser, laver funktionsundersøgelser, har sundhedssamtaler 
individuelt og i små grupper og laver sundhedspædagogisk undervisning ved behov. Derudover deltager 
vi i motoriske screeninger af 0. klasserne sammen med børnefysioterapeuten. 
 

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

 

Småbørn:  
Ekstra besøg, tværfagligt arbejde omkring familier med særlige behov. Ekstra besøg allerede i 
graviditeten. 
Skolebørn: 
Ekstra indsatser, samtaler, møder med familien, hjemmebesøg og tværfagligt arbejde omkring familien 
og skolebarnet. 
Vi tilbyder behandling for overvægt i vores overvægtsklinik, der arbejder efter principperne i 
Holbækmodellen. 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Vi kommer i alle institutioner og på skolerne, og er med i tværfaglige teams alle steder, som vi kalder 
Ressourceteams. Vi rådgiver institutioner og skoler. Vi laver også hygiejnebesøg 
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6. Andre tilbud 

 

Mødregrupper, Fars legestue, Kostarrangementer for forældre til 6 mdrs børn, overvægtsklinik 
 klinisk vejledning af Sygeplejestuderende og Sundhedsplejerskestuderende 
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

1 er Master i sundhedsantropologi og har særlig viden om og erfaring med flygtninge familier bl.a fra 
Røde Kors.  
Flere er ICDP- uddannede på niveau 1 og 1 er på niveau 2.  2 har særlig viden om præmature børn, og 
følger de præmature børn 
1 er ” Far ambassadør ”, 1 er vaccine ambassadør, 1 er klinisk vejleder 
Alle er uddannet i PUF metoden, 1 er snart uddannet i VIPP- PUF (interventionsdelen) 
Alle er uddannede til at varetage ind - og udskolingsundersøgelser. 
 

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

 

PPR (2 psykologer, 1 Tale-hørepædagog og en børnefysioterapeut på 12 timer pr. uge), socialrådgivere  
(børnesagsbehandlere), pædagoger og lærere. SSP og afdelingen for Dagtilbud til børn. 
Ressourceteams på skoler og i institutioner. Fødeafdelingerne på hospitalerne, jordemødrene og de 
praktiserende læger. 
 

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

ordning 
 

Vi har intern faglig sparring i sundhedsplejerske-  gruppen x 1 om ugen. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Vi har en sundhedsplejerske i gang med VIPP-PUF uddannelsen. 
Alle er PUF- uddannede, men en sundhedsplejerske er i gang med at tage Vipp-uddannelsen, så der mere 
præcist kan interveneres i de familier, der har behov for det. 
 

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

 

ICDP, PUF- VIPP, Holbækmodellen- metode til overvægtsbehandling. 
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