
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

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

1. Ansatte (antal/timer) 
 

Sundhedsplejen i Frederikssund består af 13 sundhedsplejersker på varierende timetal, en sekretær på 
deltid og en leder på fuld tid. 
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede ordninger, hvor de både har småbørn og har en fast 
skole. Nogle sundhedsplejersker har flere skoler.  
Sundhedsplejen er organiseret under Center for Sundhed og forebyggelse. 
 

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

 

Småbørn:  
Barselsbesøg, etableringsbesøg, 3 ugers besøg (kun 1. gangs fødende), 2 mdrs. Besøg inkl. screening for 
fødselsdepression, 4-6 mdrs. besøg og 8-10 mdrs. besøg. Fra 2 mdrs. besøget og frem laves ADBB 
screening i alle besøg.  
 
Åbne tilbud: Åbent hus/ammevejledning og Fars legestue. 
 
Skolebørn:  
Indskoling i 0. klasse, screening i 1. klasse, sundhedssamtale/gruppe i 3. klasse, Sundhedssamtale og 
pubertetsundervisning i 5. klasse, sundhedseksperimentarium i 7. klasse, udskoling i 8. eller 9. klasse.  
 

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

 

Småbørn: 
 Ud over standardtilbuddet tilbydes behovsbesøg efter skøn fra den enkelte sundhedsplejerske.  
graviditetsbesøg som tidlig indsats, Hjerterum – gruppetilbud for mødre med fødselsdepression, 
Tryghedscirkelen – Cos-p forældrekursus for forældre til børn mellem 0 og 6 år. 
 
Skolebørn: 
Ud over standardtilbuddet tilbydes behovssamtaler efter skøn fra den enkelte sundhedsplejerske. 
Popcorn – børnegruppe for børn med forældre med psykisk sygdom eller misbrug. 
 
 
 

 



 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

5. Konsulentfunktionen i kommunen 
 

Hygiejnetilsyn i dagtilbud i samarbejde med hygiejnesygeplejersken. 
 

 
6. Andre tilbud 

 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Sundhed/sundhedspleje 
 

 
 
 

Uddannelses- og læringsmuligheder 

 
1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 

 

3-årig Narrativ/systemisk uddannelse, IBCLC, Motorik vejleder, Marte Meo, Gruppeleder uddannelse, 
Cos-P, baby -lab,  
 

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

 

Jordemødre, familieafdelingen, sundhed og forebyggelse, familiehuset, skole og dagtilbud, SSP, 
Tværsteam og hygiejnesygeplejersken.   
 

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

ordning 
 

Supervision på månedlig basis i selvsupervisionsgrupper. Løbende undervisning, ugentlige 
personalemøder/sparring/erfaringsudveksling. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Børneliv i sund balance :  https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-
praksis/boerneliv-i-sund-balance/ 
Hot-studiet (overvægtsstudie i samarbejde med Holbæk) 
Kombu: https://kombu.dk/ 
 

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

 

Tabby, ADBB, EDPS, Gotland, Cos-P 
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