
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Kommune:  
  

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 
Sundhedstjenesten Lolland, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, tlf. 54 67 60 50, sundhedstjenesten@lolland.dk 
 

Uddannelsesansvarlig: 
Chris Svendsen og Majken S. Rasmussen 
 

 

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning: 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

12 sundhedsplejersker, 2 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter og 1 leder 
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedstjenesten er organiseret under Børn, Unge og Familie 
 

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

 

Sundhedsplejerskernes sundhedsydelser 
Tilbud spæd- og småbørn 

• Tilflytterhjemmebesøg; familier med børn under 4år. 

• Babysimulatorforløb. Målgruppe sårbare kvinder, der ønsker at blive gravide og få en baby, Er 
gravide, men i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort (inden 12.graviditetsuge eller evt. derefter 
med samråd), Er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være forældre. 
Samarbejdsaftale med Børne- og ungerådgivningen. 

• Graviditetsbesøg til førstegangsgravide og med særlige behov. 

• 6 hjemmebesøg og 6mdr konsultation til alle familier i barnets første leveår. 

• Forældregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske ved 1.møde. 

• Udvidet sundhedspleje til familier med spædbørn 0-18mdr; - en ekstra sundhedsfaglig indsats til 
familier med særlige behov. Samarbejdsaftale med Børne- og ungerådgivningen. 

• 18måneders besøg til alle – Familiens besøg med en sundhedsfaglig vurdering af barnets motorik, 
sprog, kognitive funktion, social kompetence og samspil. 

Tilbud skolebørn 

• Ind- og udskoling, individuelle sundhedssamtaler og undersøgelser af alle 

• børn og unge på 5 årgange (0.kl, 1.kl, 3.kl, 5.kl, 8.kl) 

• I førskoleklassen; håndvask – hvorfor og hvordan – 1 lektion 
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• 5.kl pubertetsundervisning i klassen (aftale med Team Folkesundhed) – 2 lektioner 

• 9.kl sundhedseksperimentarium 

 

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

 

Gravide, familier og børn og unge med særlige behov får yderligere hjemmebesøg 
samt samtaler og undersøgelser af sundhedsplejerske, der inddrager og henviser til 
andre faggrupper, når det er nødvendigt. 
 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Konsulentfunktion bl.a. hygiejnetilsyn, nyhedsbreve om smitsomme sygdomme; 
Dagtilbud, Folkeskolen, privatskoler, efterskoler og andre skoler samt tilhørende SFO. 
 

 
6. Andre tilbud 

 

Børneergo- og børnefysioterapeuternes sundhedsydelser – 0-17år 
Ergoterapi og fysioterapi gives til børn og unge med medfødte eller erhvervet 
handicap (ofte varige handicap) funktionsnedsættelse eller neurologiske, 
psykiske, sociale, fysiologiske forstyrrelser og ubalancer i barnets generelle og 
almindelige udvikling. 
 
Børneergoterapeuter har undersøgelser af børn og unge med sansemotoriske 
vanskeligheder med efterfølgende vejledning og evt. behandling samt 
genoptræningsplaner. Bl.a. Stimulastik hold. 
 
Børnefysioterapeuter varetager bl.a. genoptræning; børn og unge efter 
hospitalsindlæggelse, men også ved andet funktionstab, der ikke har krævet 
indlæggelse. 
 

 
 
 
 
 

Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

Alle sundhedsplejersker er uddannet i ADBB og Forstå din baby 
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2. Interne og eksterne samarbejdspartner af betydning for uddannelses- og læringsmuligheder 
 

Alle medarbejdere samarbejder med både interne og eksterne samarbejdspartner. 
 

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

 

Regelmæssig supervision 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

Sundhedstjek ift. anbragte børn 
 

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

 

Løsningsfokuseret tilgang - LØFT 
 

 
 

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

Der er mulighed for at låne cykel og booke leaset bil. 
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