
 

 

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske 

 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 
Rudersdal Kommune 
  

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 
 
Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune 
Stationsvej 36, 3460 Birkerød 
Tlf. :4611 4050 
E-mail: sundhedsplejen@rudersdal.dk 
 

Uddannelsesansvarlig: 
Rikke Ingelsson 

 

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning: 
 

1. Ansatte (antal/timer) 
 

1 leder/37t 
18 sundhedsplejersker/580t 
1 kommunallæge/34t 
1 adm. Medarbejder/28t 

 
2. Den kommunale sundhedsordningsorganisering 

 

Sundhedstjenesten er en del af området Børn og Familie sammen med kommunens PPR, Familiehus, 
Tandpleje og socialrådgivere på børneområdet 

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

 

Graviditetsbesøg når det er familiens første barn 
Vi tilbyder hjemmebesøg til alle familier i barnets 1. leveår, hvor første besøg tilbydes på barnets 4./6. dag 
samt forældresamtale med screening for efterfødselsdepression til begge forældre med EPDS & Gottland. 
Vi arbejder med ADBB og PUF 
Vi etablerer mødregrupper, hvor sundhedsplejersken deltager første gang. 
Der er hver uge ”åbenkonsultation” 2 steder i kommunen, hvor der er mulighed for korte konsultationer. 
Vi har derudover en ammerådgivning, hvor forældre med komplicerede ammeforløb kan komme i 
konsultation hos en af vores ICBL-certificerede sh.pl. sammen med deres egen shpl. 
Der arrangeres foredrag i samarbejde med kommunens biblioteker om fx søvn, kost, opdragelse, 
førstehjælp, motorik m.v. 
Der tilbydes individuel indskolingsundersøgelse i 0. kl. 
I 1. klasse vejes/måles eleverne ofte kombineret med et sundhedspædagogisk emne. 
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Der tilbydes derudover sundhedssamtale i små grupper i 3. kl. og individuelle sundhedssamtaler på 6. og 
8. klassetrin. 
Sundhedseksperimentarium på 9. klassetrin i samarbejde med kommunallægen + individuel 
udskolingsundersøgelse v. kommunallæge. 
På 5. klassetrin underviser sundhedspl. i pubertet 

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

 

• Graviditetsbesøg  

• Ekstra besøg af sundhedsplejerske  

• Der er mulighed for at henvise til en ekstra indsats, f.eks. gruppe for kvinder med 
efterfødselsreaktion, mor-barn-gruppe og individuelle forløb med psykolog.  

• Der er et veletableret samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. (sagsbehandl., logopæd, 
psykolog, familieterapeut o.sv.)  

• Sundhedsplejersken tilbyder ved behov intromøde med familien i Dagtilbuddet, ved overgang fra 
hjem til institution.  

• Tværfaglige småbørnsteam og skoleteam, hvor ’bekymringssager’ kan drøftes.  

• Ekstra samtaler med sundhedsplejersken eller kommunallægen på skolen.  
 

 
5. Konsulentfunktionen i kommunen 

 

Konsulentfunktionen varetages i samarbejde mellem kommunallægen og sundhedsplejerskerne.  
 

 
6. Andre tilbud 

 

Sundhedstjenesten deltager i projektet ’Små børns Sundhed’, hvor børn, der ved PUF-undersøgelse har 3 
eller flere sårbarheder, henvises til VIP-PUF-forløb ved en særligt uddannet sundhedspl.  
 

 

Uddannelses- og læringsmuligheder 
 

1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne 
 

• Vi blev certificeret til ADBB-screeningen i 2018  

• Vi er uddannet i PUF-screening og deltager i opfølgningsprojektet ’VIPP-PUF’ med SDU og 16 andre 
kommuner  

• Alle medarb. Har gennemgået uddannelesforløb i ”Mentalisering i mødet med gravide og småbørns-
forældre”  

• 2 sundhedsplejersker er IBLCE-ammevejledere  

• 2 sundhedsplejersker COS certificering  

• 10 sundhedsplejersker er ICDP niv.2 certificeret  

• Alle sh.pl. har gennemført ind- og udskolingskursus  

• 1 sh.pl. har særlig viden og erfaring om familier med børn med handicap og funktion som 
familievejleder 8 t/uge  
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• En gruppe sundhedsplejersker er særlig engageret i motorik, søvn, adoption, præmature, amning, 
overvægt, efterfødselsreaktion  

 

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

 

Det veletablerede tværfaglige samarbejde byder på let adgang til fælles uddannelse, samarbejde og 
læring  
 

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

 

Der arrangeres årligt ca. 6 temadage/eftermiddage med diverse relevante emner og oplægsholdere. Det 
kan både være monofagligt og tværfagligt.  
Der er løbende arbejdsgrupper, der fordyber sig i emner og kommer med oplæg til drøftelse i 
personalegruppen.  
Vi har uddannet os til og praktiserer intern supervision og mødes i vores ”supervisionsgrupper” hver 8. 
uge.  
Sundhedsplejerskerne er organiseret i 3 mindre teams, som mødes 1½ time hver uge, hvor der foregår 
koordination og faglig sparring.  

 
4. Aktuelle projekter i kommunen 

 

 
Små børns sundhed link: Små Børns Sundhed (sdu.dk)  
 

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

 

• ADBB 

• PUF 
 

 
 

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

Det er tilrådeligt, at den studerende har egen bil til rådighed, da Rudersdal Kommune er geografisk stor. 
Vi foretrækker at den studerende ikke er bosiddende i kommunen. 
 

 
 

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/smaa_boerns_sundhed
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