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Præsentation af klinisk uddannelsessted 

 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og mail 

 

Helsingør Kommune 

Center for Børn, Unge og Familier 

Sundhedstjenesten 

Birkedalsvej 27  

3000 Helsingør 

 

Telefon 49 28 2300. 

www.sundhedstjenesten.helsingor.dk 

 

 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

 
Souschef og sundhedsplejerske Lilly Wulff 
Mobil: 25 31 2741 

Mail: lwu34@helsingor.dk 
 

Beskrivelse af den 
kommunale sundhedsordning 

  
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 
 

 
20 personer i alt:   

1 leder, 1 souschef, 1 børneergoterapeut, 4 
børnefysioterapeuter og 13 sundhedsplejersker 

ansat på fuldtid/deltid. 
 

 
2. Den kommunale 

sundhedsordnings 

organisering 
 

 
 

 
Sundhedstjenesten er organiseret i Center BUF 
(Børn- Unge og Familier). 

 
BUF består af Sundhedstjenesten, Tandplejen, 

Børne- og Unge Rådgivningen (= PPR), SSP, 
Familierådgivningen, Småbørnshuset og 
Familieværftet, samt Administrativt team. 

 
Derudover har vi tæt samarbejde med Center for 

daginstitutioner og skoler (Center DS). 
 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
mailto:lwu34@helsingor.dk
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3. Sundhedsplejens tilbud til 
gravide, børn, unge og 
deres forældre med 

almene behov 
 

 
 
 

       
 

 
 

BESØGSPROFIL SMÅBØRN (0 – 1 år): 
 

• Tidligt barsels besøg på 4.-6. dagen. 

• 6 besøg til 1.gangsfamilier. 
• 5 besøg til flergangsfamilier. 

• Yderligere besøg efter behov. 
 
ØVRIGE INDSATSER: 

 
• Etablering af Mødregrupper. 

• Daglig tlf. rådgivning. 
• Åbent Hus 2 x om ugen. 

 

INDSATS SKOLEBØRN (6 – 16 år): 
 

• Bh. kl.  
• 1. kl.  
• 5. kl 

• 8. kl  
 

Aktiviteter: 
Funktionsundersøgelser/vækstmålinger, 
individuelle sundhedssamtaler og/eller 

sundhedspædagogiske aktiviteter.  
 

Ind – og udskolingsundersøgelse i hhv. 0.kl. og 
8. kl. 
       

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
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4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og 
deres forældre med 

særlige behov 
 
 

 
 

 

 
Sundhedsplejen har et tæt samarbejde med 

Småbarnshuset (Tværfaglig indsats til gravide og 
familier med børn<6 år) 

 
• Henviste sårbare gravide visiteres til 

sundhedspleje enten i Sundhedstjenesten 

eller i Småbarnshuset ift. behovet for en 
tværfaglig indsats.  

• Graviditetsbesøg efter behov.  
• Hyppigere sundhedsplejebesøg 
• Tilbud om deltagelse i forskellige grupper 

- Gravidgruppe 
- Legeværelset” (Fokus på sanse-

motorik, leg og glæde i samspillet) 
- Deltagelse i Forældrekurset Circle 

Of Security (COS-P) 

- Samtalegruppe for kvinder ramt af 
fødselsdepression 

 
• Præmaturindsats (tværfaglig indsats til 

børn født før GA 34) 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
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5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 
 

 
 
 

 
• 1 sundhedsplejerske er konsulent på 

daginstitutionsområdet. 
• 1 Sundhedsplejerske er konsulent på 

Skoleområdet. 
 

Alle sundhedsplejerskerne deltager fast i 

Tværfaglige fora på deres egne skoler og  
daginstitutioner.  

 
Den sundhedsplejerskestuderende tilbydes at 
deltage i tilsyn på dagtilbudsområdet med 

pædagogisk konsulent.   
 

 
6. Andre tilbud 

 

 

 
Uddannelses- og 
læringsmuligheder 
 

 

 
1. Særlige 

sundhedsplejefaglige 
kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 

 
 
 

 

 
• Alle sundhedsplejersker er uddannet og 

certificeret i screeningsmetoden ADBB  
• 2 sundhedsplejersker er uddannet i 

narrativ terapi/praksis. 
• 3 sundhedsplejersker er uddannet i 

Holbæk-metoden (Indsats ift. overvægtige 
børn). 

• 1 sundhedsplejerske er uddannet i COS-P 

(Tryghedscirklen)  
 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
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2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af 
betydning for 

uddannelses- og 
læringsmuligheder 

 

 
 

 
 

 
Børnefysioterapeuter og – ergoterapeut, 

sundhedsplejersker og andre fagpersoner i 
Småbarnshuset - Psykologer – Familierådgiver – 

Familiebehandlere - logopæd – Pædagoger – 
Skolelærere. 
 

Praktiserende læge - Børnelæge - Tandlæge –
Speciallæger – Psykiatrien/Spædbarnspsykiatri – 

Rusmiddelcenteret.  
 
Samarbejde på føde-, barsels- og 

børneafdelinger primært på Hillerød Sygehus. 
 

Familieambulatoriet (Hvidovre/Hillerød) 
 
Boligsociale medarbejdere.  

 

 

3. Undervisnings-, 
vejlednings- og 

supervisionstilbud til de 
ansatte i den kommunale 
sundhedsordning 

 

 

Sundhedsplejerskerne og terapeuterne modtager 
supervision ved ekstern supervisor 3x /½ år. 

 
Sundhedsplejerskerne incl. den studerende har 
mulighed for at deltage i ”Livsmods” hyppige 

undervisnings eftermiddage i Nordsjælland.  
 

Årlige tværfaglige temadage inden for centeret. 
 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
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4. Aktuelle projekter i 

kommunen 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
• Screening for partnervold – projekt 

sammen med Maryfonden. 
 

• Forskellige typer af partnerskaber mellem 
kommunen og Frivillige foreninger, fx 
Fædregrupper (Mænds sundhed). 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/
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5. Andre læringsmuligheder 

(for eksempel anvendelse 
af metoder i kommunen) 

 
 
 

 

 
På børneområdet arbejdes der ud fra metoderne 

”Børnelinealen” som bekymrings skalering og 
LØFT (løsnings fokuseret tilgang). 

Helsingør har udviklet en særlig Børnelinial, der 
bruges specifikt ift. gravide og børn < 2 år.  
 

Sundhedsplejerskerne anvender 
screeningsværktøjet  

ADBB ved 2, 4, 6 og 8 mdr. besøgene, samt ved 
behov.  
 

Sundhedsplejerskerne tilbyde både mor og far 
screening for fødselsreaktioner med EPDS og 

Gotland ved 2 mdr. besøget, samt ved behov.  
Sårbare gravide, der er henvist til 
sundhedsplejen, og deres partner screenes også 

ved behov i et graviditetsbesøg.   
 

Helsingør har fokus på ”Overgange i børns liv”, 
incl. overgang fra hjem til dagpasning.  
 

På skoleområdet bruges digitaliseret 
spørgeskema fra BørneUngeLiv på udvalgte 

klassetrin. 
 
Helsingør kommune er en del af Databasen Børns 

Sundhed. 

 

http://www.sundhedstjenesten.helsingor.dk/

