
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Kommune:  
  

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 
 
Sundhedsplejen, Rødovre Kommune 
Tæbyvej 7, 1. sal. 
2610 Rødovre 
Tlf.: 3076 7478 
Mail: e10081@rk.dk 
 

Uddannelsesansvarlig: 
 
Gitte Schwarz Bødker Thomsen 
 

 

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning: 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

1 leder 
1 sekretær 
13 sundhedsplejersker som arbejder mellem 30-37 timer/ugentligt. 
 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Social- og Sundhedsforvaltningen 
Sekretariat for sundhed, udvikling og administration  
 
Rødovre er geografisk en forholdsvis lille kommune.  
Vi er primært delt op i tre distrikter og hjælper hinanden på tværs af distrikterne.  
Vi har 6 kommunale skoler i kommunen. Derudover er der en privatskole, en ungdomsskole og et par 
specialskoler. 
Vi samarbejder med alle daginstitutioner og dagplejen. 
 

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

 

Graviditetsbesøg til alle gravide og deres partner 
Tidligt besøg på 4.-6. døgn efter fødslen 
Etableringsbesøg 7-14 dage efter fødslen 
3 -4 ugers besøg, NBO 
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2 mdrs. besøg, EPDS og Gotland screening for begge forældre 
4 mdrs. besøg 
6 mdrs. besøg, ADBB screening 
9 mdrs. besøg, PUF screening 
1½ års besøg 
 
Vi ser alle skolebørn i 0.,1.,3.,5.,7., og 9. klasse. Derudover har vi sundhedspædagogiske aktiviteter på 
forskellige klassetrin, her under seksuel sundhed, rygeforebyggelse og pubertetsundervisning. 
 

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

 

Sundhedsplejen tilbyder behovsbesøg ud fra faglig vurdering i graviditeten og indtil barnet fylder 1½ år. 
 
Vi har Fødselssamarbejdet som er et tværfagligt tilbud til familier, der oplever personlige problemer i 
forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel. 
 
Vi har 6 sundhedsplejersker der er uddannet Marte Meo terapeuter og kan tilbyde forløb. 
 
Derudover tilbyder vi gruppeforløb i Cos-p (Tryghedscirklen) – som kan understøtte forældrene i lære og 
forstå barnets signaler, blive mere sensible og lære at regulere barnets følelsesudtryk i en mentaliserende 
tankegang. 
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Sundhedsplejen har to hygiejnekonsulenter som varetager hygiejnetilsyn på skole og dagtilbud i 
samarbejde med hygiejnesygeplejersken. 
 
Alle sundhedsplejersker deltager på Lokaliseringsmøder i skole og dagtilbud, hvor vi bidrager med faglig 
viden og vejledning. 
 

 
6. Andre tilbud 

 

Vægtenheden for børn og unge, klinik for overvægtige børn. 
Fars Legestue, kun for fædre 
Åbent hus hver uge 
Barselsgrupper, erstatter de tidligere mødregrupper 
Ung mødregruppe 
Enuresis sundhedsplejerske 
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Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

NBO (Newborn Behavioural Observation) 
ADBB (Alarm Distress BaBy scale) 
PUF (Psykologisk udvikling og funktion) 
Marte Meo (ved egen kraft) 
Cos-P (Tryghedscirklen) 
Holbæk modellen (overvægtige børn) 
Far ambassadører 
IBCLC (international certificeret ammekonsulent) 
 

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

 

PPR, fysioterapeut og ergoterapeut. 
Fødselssamarbejdet 
Skole –og dagtilbud 
 

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

 

Sundhedsplejerskerne har gruppesupervision 6 gange om året. 
Vi holder os opdateret på faglig viden ved at deltage på diverse kursus. 
 

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 
 

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

 

Se under rubrik ovenover med metoder 
 

 
 

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

Vi cykler 
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