
    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Præsentation af klinisk 

uddannelsessted   

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

 230 timer. 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Sundhedsplejen er organiseret under Børne- og 
Ungerådgivningen som er en underafdeling af  
Børne- og Familieafdelingen. 
 
Alle sundhedsplejersker arbejder i kombineret 
ordning. 

 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

Småbørn: 
- Graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende 

(Hjemmebesøg) 
- Barselsbesøg 4-5 dage (Hjemmebesøg) 
- Etableringsbesøg 10-14 dage (hvis der ikke er 

givet barselbesøg da 7-10 dage) (Hjemmebesøg) 
- 4-5 ugers besøg for 1. gangs fødende 

(Hjemmebesøg)  
- 8 ugers besøg incl. EPDS (Hjemmebesøg) 
- 4-6 måneders besøg (Konsultation) 
- 8-10 måneders besøg (Konsultation) 

   

Skolebørn: 
- Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 
- Måle og veje (1. klasse) 
- Sundhedspædagogisk aktivitet ”Rejsen til 

sundhedsøen” (2. klasse) 
- Pubertetsundervisning samt måle og veje (5. 

klasse) 
- Synsprøve (6. klasse) 
- Udskolingsundersøgelse (8.klasse) 

 



    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

 

 

 

 

 Småbørn: 

- Graviditetsbesøg til behovsgravide 
- Barselsbesøg 4-5 dage (Hjemmebesøg) 
- Etableringsbesøg 10-14 dage (hvis der ikke er 

givet barselbesøg da 7-10 dage) (Hjemmebesøg) 
- 4-5 ugers besøg for 1. gangs fødende 

(Hjemmebesøg)  
- 8 ugers besøg incl. EPDS (Hjemmebesøg) 
- 4-6 måneders besøg (Hjemmebesøg) 
- 8-10 måneders besøg (Hjemmebesøg) 
- 1½ års besøg (Hjemmebesøg) 
- Behovsbesøg efter individuel vurdering 

(Hjemmebesøg) 
 

Skolebørn: 
- Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 
- Måle og veje (1. klasse) 
- Sundhedspædagogisk aktivitet ”Rejsen til 

sundhedsøen” (2. klasse) 
- Pubertetsundervisning samt måle og veje (5. 

klasse) 
- Synsprøve (6. klasse) 
- Udskolingsundersøgelse (8.klasse) 
- Behovssamtaler/-undersøgelser efter individuel 

vurdering 
5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

- Konsulent i skoler og daginstitutioner efter behov 
- Deltager i fastlagte konferencer i skoler og 

daginstitutioner  
- Deltager i dialogmøder i skoler og daginstitutioner 

6. Andre tilbud 

 

 

 

 

- Åbent hus 
- Babysimulator 
- Overvægtsklinik 
- Mødregrupper 
- Selfo: Det selvmordsforebyggende team 
- Siso: Team vedr. fysisk og seksuelle overgreb mod 

børn 

 

 

 



    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

- Faglig koordinator 
- ADBB certificerede (alle sundhedsplejersker) 
- IBCLC certificeret ammevejleder 
- Overvægtsklinik med uddannede sundhedsplejersker 

efter Holbæk-metoden 
- Babysimulator 
- Vækstambassadør 
- Deltager i div. Erfagrupper på Fyn (præmature, 

amning, studerende, EPDS, skole, TR-netværk) 
2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 
 
 

- Modtageteam 
- Sagsbehandlere i Børn og Ungeforvaltningen 
- Børne fysio- og ergoterapeuter 
- Tale –hørekonsulenter 
- Psykologer 
- Familiehus 
- Familieambulatoriet 
- Jordemoder 
- Praktiserende læger 
- Sygehus afdelinger 
- Specialrådgivningen 
- Lærere og pædagoger på skoler og institutioner 
- Integrations konsulent 

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 
 
 
 

- Monofaglig supervision x 3 årligt 
- Tværfaglig sparring 
- Monofaglig sparring 
- Vækstmodel 
- Neuroaffektiv tilgang v. Knud Hellborn 
- Diverse kursustilbud 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Neuroaffektiv tilgang v. Knud Hellborn 

 
- ”Plads til Alle”. Kommunen har etableret et projekt 

målrettet foreningsløse børn og unge med tilknytning 
af 2 fritidsvejledere i samarbejde med Red Barnet. 

 
 
 
 
 



    

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske  

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

5. Andre læringsmuligheder (for 

eksempel anvendelse af 

metoder i kommunen) 

 

 

 

 

 

 

  
- Vi arbejder efter en overordnet Børnepolitik 
- Vi arbejder efter en overordnet alkoholpolitik 
- Vi arbejder efter kvalitetsstandarder 
- Vi arbejder med udgangspunkt i anerkendende og 

værdisættende metoder med ud fra ”Vækst-
modellen” og anden systemisk helhedsindsats i 
forhold til familier  

  

 


