
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Kommune: Kalundborg 
  

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 
 
Kalundborg Sundhedstjeneste 
Sundheds- og Akuthuset, Nørre Alle 31, 4400 Kalundborg tlf. 20202373 
sundhedstjenesten@kalundborg.dk  

Uddannelsesansvarlig: 
 
Afdelingsleder Bodil Giversen bogi@kalundborg.dk  

 

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning: 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

Leder 37 timer 
Sundhedsplejersker 16/497 timer 
Diætist 20 timer 
Administration 34 timer 
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Fagcenter Børn Læring og Uddannelse BLU 
 

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

 

• Tlf. kontakt til alle nybagte forældre senest 2. dag pp. 

• Barselsbesøg mellem 3. og 6. dag til familier, der udskrives inden 72 t. pp. 

• Etableringsbesøg senest 7. dagen, hvis familien ikke har fået barselsbesøg ellers senest 1 uge efter 

• Besøg til 1. gangsforældre 3 uger 

• Besøg 8 uger med tilbud om screening med EPDS og Gotland til begge forældre 

• Besøg mellem 4 og 6. måneder 

• Besøg mellem 9 og 11 måneder med PUF 

• Opstart af mødregrupper 

• Fars legestue 

• Telefonkonsultation alle hverdage mellem 8 og 15 

• Åben konsultation for småbørnsfamilier hver torsdag 

• Barselsvagt på lørdage i forbindelse med helligdage 
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• Motorisk screening af elever i 0. klasse 

• Indskolingsundersøgelse i 0. klasse 

• Screening af elever i 1. klasse 

• Pubertetsundervisning i 5. klasse 

• Screening og samtale med elever i 6. klasse 

• Sundhedseksperimentarium i 8. klasse 

• Udskolingsundersøgelse og samtale i 8.klasse 

• ”Helt Normalt” undervisning i seksuel sundhed i udvalgte 7. og 8. klasser 
 

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

 

• GRO (graviditet, relation og omsorg) til alle gravide og forældre, med behov ud over basistilbuddet 

• Marte Meo 

• Puf Vipp 

• ADBB 

• Sundhedsfaglig vurdering – den gode overgang fra sundhedspleje til dagtilbud 

• Besøg af ammekonsulent 

• Grupper for unge mødre 

• Besøg til kvinder og børn på det lokale Krisecenter 

• Samskabelse og samarbejde med civilsamfundet: Home Start, Røde Kors, Lions, lokalafdelingen af 
Mødrehjælpen 

• Den kommunale samarbejdsmodel 

• Behovssamtaler og undersøgelser i skolerne 

• BOBU (Behandling for børn og Unge med overvægt) 3-18 år 

• Seksual undervisning af elever på 10. klasses centeret og åben rådgivning x 1 om ugen 
 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

• Hygiejnetilsyn i dagtilbud hvert 2. år 

• Vejledning om hygiejne og smitsomme sygdomme til dagtilbud, skoler og efterskoler 

• Vejledning til personale på krisecenter 

• Sundhedstjenesten er en del af det kommunale beredskab i forbindelse med katastrofer, krig, 
pandemi etc. 

 

 
6. Andre tilbud 

 

• Sorggrupper for børn og unge 

• Kriseberedskab til børnefamilier, der har mistet og mulig konsulentbistand til dagtilbud og skoler 

• Tværkommunalt samarbejde om sundhedsplejerske telefonen, ”når din egen sundhedsplejerske 
har fri” 

• Børnedatabasen ”Børns Sundhed” et samarbejde med SDU 

• Egen facebook side 
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• Klar til Barn kurser til 1. gangsfamilier og GRO familier 
 
 

 
 
 
 
 

Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Kliniske vejledere 2 
Marte Meo terapeuter 3 
IBCLC ammekonsulenter 6 
Uddannede i Narretiv praksis 10 
Neuroaffektiv uddannede 2 
Familieterapeuter 2 
Certificerede coach 3 
Klar til Barn undervisere 8 
BOBU 3 
TR og AMR 2 
 

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

 

Børn og Familie, Folkeskoler, Privatskoler, Efterskoler, Specialskoler, Dagtilbud, SSP, PPR, Krisecenter, 
Sprogskolen for småbørn, 10. klassecenteret , Sundhedsstaben, Motorisk team, UU, Socialpsykiatrien, 
jobcenteret, Tolkebureau, Misbrugscenter, SSP, jordemødre, Fødesteder, Børneafdelinger og 
praktiserende læger 
 

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

 

• Ekstern supervision 4 gange årligt, hvor den studerende ikke deltager 

• Faglig dag hver 2. måned 

• Mus årligt, dog ikke for den studerende 

• Fællesintroduktion for alle nyansatte i KK 

• Tværfaglige og interne temadage 

• Diverse relevante Webinarer 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

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

 

• Aktive vurderinger 

• Narrativ praksis 

• Børnungeliv 

• Sundhedseksperimentariet 

• Faglig sparring 

• Fælles retnig i KK 

• Børns sundhed database 

• Novax fagsystem 

• Samarbejdsmodellen  
 

 
 

6. Forhold af betydning for ansættelse som sundhedsplejerskestuderende i kommunen  
(eks: ansøgere med bopæl i kommunen, transport (bil/cykel) 
 

Det er nødvendigt at have kørekort og egen bil pga. de store geografiske afstande 
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