
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning for:  
 
Holbæk Kommune 
    Sundhedsplejen 
    Social Indsats og Udvikling  
    Jernbanevej 6., Pavillonen 
    4300 Holbæk 

 

Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Aino Rytter og Jeanne Reenberg 

 
1. Ansatte (antal/timer) 

 

Vi er 21 sundhedsplejersker, samt en ledende sundhedsplejerske i Holbæk kommune. 
Vi har fælles kontorarbejdsplads i pavillonen på Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Her har vi også 
mødelokaler, åbent hus og mulighed for afholdelse af gruppeaktiviteter. 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedsplejen, Rusmiddel og Tandplejen er samlet i enheden Sundhed og Rusmiddel og er organiseret 

under SIOU (Social Indsats og udvikling) 

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

 

Sundhedsplejen i Holbæk kommune tilbyder til spæd- og småbørnsfamilier: 

• Graviditetsbesøg til gravide med særlige behov 

• Barselsbesøg og 4 Hjemmebesøg til spædbørns familier: 
o Barselsbesøg (udskrevet indenfor 72 timer) 
o Etableringsbesøg 
o 4 – 6 ugers besøg, 
o 10 ugers besøg (efterfødselsscreening og ADBB) 
o 9 – 11 mdrs. besøg 
o Samt behovsbesøg 

• Mødregruppe med sundhedsplejersken 2 gange, etablering af mødregruppe og kostvejledning i 
mødregruppe ved 4 mdrs. alderen. 

• Derudover har familierne mulighed for at gå i åbent hus med ammeudfordringer og almene behov. 
 
På skoleområdet tilbydes: 

• Indskolingsundersøgelse i 0. klasse 

• Undersøgelse i 2. klasse  

• Pubertetsundervisning i 5.klasse samt individuelle samtaler og undersøgelse. 

• undervisning om prævention og kønssygdomme i 8.kl.  

• Udskoling i 8.klasse. 

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

 

Småbørn: 
Sundhedsplejens tilbud til familier med særlige behov dækkes 
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ved tilbud om behovsbesøg samt tilbud om deltagelse i ”En 
God Start” der er rettet mod familier med særlige behov. 
 
Skolebørn: 

I Holbæk kommune har vi i forhold til antal af borgere en del skoler, der har fokus på børn med særlige 

behov, det være sig fysiske handicap, sociale udfordringer eller andet. Nogle af disse skoler er offentlige 

og andre er i privat regi. 
Skolerne er fysisk placeret rundt om i distrikterne og modtager ydelser på samme vis som folkeskolerne i 
kommunen. 
Sundhedsplejen varetager undersøgelse af nyankomne flygtningebørn i kommunens modtageklasser. 
 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Konsulentfunktionen i kommunen varetages bl.a. ved ½ årlige temabaserede sundhedsbesøg i 
dagtilbuddene og ad hoc deltagelse i de tværfaglige møder med samarbejdspartnere i 
dagtilbudsområdet. 
 

 
6. Andre tilbud 

 

Sundhedsplejen indgår ydermere i grupper for:  

• Børn i familier med alkoholproblematikker. 

• Børn/unge som er pårørende til psykiske syge forældre eller søskende. 

• Efterfødselsgruppen (mødre med efterfødselsreaktioner) 
 
Behandling af overvægt hos Børn og unge 

• Familier med overvægtige børn tilbydes samtaler med sundhedsplejerske og kostvejleder i 
henhold til metoden fra Enheden for overvægtige børn og unge, Holbæk sygehus. 
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

• Marte Meo terapeuter 

• ICDP uddannede sundhedsplejersker 

• International ammeuddannede sundhedsplejersker (IBCLC) 

• ADBB 

• PUF 

• Forstå din baby 

• AIMS 
 

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

 

Internt:  
• En God Start  
• Samarbejdsmøder der forekommer mellem områdets medarbejdere på institutionsområde 

(dagtilbud og skoleområdet). 
• Samarbejdsmøder med øvrige samarbejdspartnere fra det specialiserede område (fx PPR, 

asylteamet, Fys/ergo) 
• BOBU et tilbud til overvægtige børn og unge i Holbæk kommune 

 

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

ordning 
 

Kollegial supervision 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Sundhedsplejens deltager aktuelt i følgende projekter: 
 

• De boligsociale projekter i Vang og Ladegårdsparken 
 
 

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

 

• PUF 

• ADBB 

• Forstå din baby 

• Aktive vurderinger 

• AIMS 
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