
   

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Ishøj Kommune, 
 Ishøj Store Torv 20,  
2635 Ishøj 
Tlf 43577642 mellem kl 12 og 13 
 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 

Susanne Madsen 

Tlf 51231386 

Mail: smm@ishoj.dk 

 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

14 sundhedsplejersker og 1 ledende sundhedsplejerske 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Sundhedsplejen er organiseret i Center for børn og 
forebyggelse 
 
Fysisk er vores kontor på rådhuset  

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

Graviditetsbesøg til alle 1. gangsfødende 
Barselsbesøg  på 4.-5. dagen efter fødslen 
Etableringsbesøg 7.-14. dag 
3 ugers besøg 
2 mdr. besøg med screening for efterfødselsreaktion af 
begge forældre  med både EPDS og Gotland. Derudover 
ADBB 
4 mdr. besøg – kostvejledning og ADBB 
9 mdr. besøg - PUF 
2½ års besøg 
Mødregruppe med deltagelse af sundhedsplejerske 2 gange 
Telefon tid 
 
Skole: 
Indskolingsundersøgelse, udskolingsundersøgelser,  
Individuelle sundhedssamtaler, 
Undervisning: kammeratskab, pubertet, sex og selvværd 
Åben dør til alle 
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Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

Graviditetsbesøg til alle behovs familier 
Besøg hver2- 3. måned frem til 2½ år  
Ung mødregruppe 
Marte meo forløb 
ICDP  
Tip, tab, tynde / Fit Teen til alle overvægtige skolebørn 
Behovssamtaler for skolebørn 
1 sundhedsplejerske  er tilknyttet Straxen, der yder akut 
hjælp i tæt samarbejde med familierådgiver. 
Tværfaglige netværksmøder 
 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Konsulenter i forhold til institutioner og dagpleje ca 4 gange 
årligt. På skoler x 1 pr mdr 
Hygiejnetilsyn i alle institutioner x 1 årligt og på skolerne 

6. Andre tilbud 

 

 

Tidlig familie indsats 
Ammerådgivning x 1 pr uge 

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

2 sundhedsplejersker har marte meo uddannelse. 
 
Alle sundhedsplejersker har ICDP uddannelse, aktive 
vurderinger og ind og udskolingskursus. Er PUF og ADBB 
certificeret. 
1 sundhedsplejerske er uddannet ADBB supervisor. 
 
4 sundhedsplejersker er IBCLC  - ammekonsulenter 
 
2 med særlige kompetencer indenfor overvægt. 
 

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

Tæt samarbejde med familierådgiverne, hvor makkerskab 
dannes. 
Samarbejde med hospitaler, jordemødre, institutioner og 
skoler. 
Tværfaglige teams i alle institutioner hver 3 mdr og på skoler 
hver måned. 
 Teammøde i sundhedsplejen hver anden uge. Derudover en 
hel fagdag om måneden. 
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Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 

Supervision til hele sundhedsplejerskegruppen med ekstern 
supervisor. 
ADBB supervision hver anden måned i små grupper. 
 
Løbende temadage i centeret. 
 
 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 
Børn og familie i fokus. 
Godt på vej i livet. 
 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

Elektronisk journalsystem – Novax 
 
 

 

 


