
    

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske 2021 

Præsentation af klinisk uddannelsessted 

Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: 

Sundhedsplejen og Station Victor 

Springvandspladsen 5 

9800 Hjørring 

Ledende sundhedsplejerske: Lene Skjelbo 

E-mail: lene.skjelbo@hjoerring.dk 

Mobil: 41223602 
Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: 

Sundhedsplejerske Tina Gaarden Geertsen 

E-mail: tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk  

Mobil:41223612 

 

Beskrivelse af den kommunale 

sundhedsordning 
 

1. Ansatte (antal/timer) 

 

 

Sundhedsplejen 
19 sundhedsplejersker, heraf en ledende sundhedsplejerske 
samt en udviklingskonsulent/souschef 
1 sekretær 
Station Victor 
2 psykoterapeuter 
1 cand. Psyk. 
 

2. Den kommunale 

sundhedsordnings organisering 

 

 

 

Sundhedsplejen og Station Victor er organiseret under Børne –
og Familieområdet, der er en del af Børn, Skole og 
Uddannelses sektoren. 
Til Børne-og Familieområdet hører også Psykologisk – 
Pædagogisk Rådgivning (PPR).  
 
Station Victor er et behandlingssted for gravide og familier 
med spæd – og småbørn med risiko for udvikling af 
tilknytningsforstyrrelser herunder fødselsreaktion og/eller 
depression.  
Station Victor er organisatorisk placeret under 
sundhedsplejen. 
 
Sundhedsplejerskerne er lokalt forankret i 3 geografiske 
teams. Hvert team dækker et bestemt antal skolecentre 
herunder daginstitutioner. 
Der er 6 -7 sundhedsplejersker i hvert team. Hvert team er i 
stor udstrækning selvledende og koordinerer alle 
arbejdsopgaver inden for teamets distriktsområde. 
Alle sundhedsplejersker arbejder som udgangspunkt både 
med skolesundhedspleje og spæd - småbørn i kombineret 
sundhedsplejeordning, hvor der tilbydes hjemmebesøg samt 
spædbørnskonsultationer.  
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Sundhedsplejen og Station Victor har eget MED udvalg. 
1 tillidsrepræsentant samt 1 arbejdsmiljørepræsentant er 
faste medlemmer i MED udvalget. 
Tillidsrepræsentanten er derudover medlem af ét af sektor 
MED- udvalgene. 

3. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med almene behov 

 

 

 

 

I småbørnssundhedsplejen arbejdes efter et fleksibelt og 
differentieret tilbud, som vurderes ud fra familiernes behov 
med afsæt fra følgende ramme: Barselsbesøg og etablerings 
besøg i hjemmet, herefter konsultation ved 3-4 uger, 
hjemmebesøg med tilbud om EPDS-screening ved 2 mdr. 
Hjemmebesøg ved 4 mdr. og konsultation ved 6 mdr. 
Afsluttende besøg i hjemmet tilbydes, når barnet er 8-10 mdr. 
gammelt.  
Forældrekurser: 
Alle førstegangsforældre tilbydes deltagelse i forældrekurser 
En God Start Sammen fra graviditet og til barnets 10 
levemåned. 
Kurserne er tilrettelagt med stor grad at samarbejde med 
jordmødrene fra Sygehus Vendsyssel.  
Endvidere tilbydes graviditetsbesøg efter henvisning fra 
jordemoder eller praktiserende læge. 
Forældrekurserne foregår i øjeblikket online via TEAMS pga. 
skærpede corona-restriktioner, hvor fysisk fremmøde med 
mere end 5 personaler ikke er muligt. 
Screening for social tilbagetrækning, ADBB. 
Alle spæd – småbørn bliver af en certificeret 
sundhedsplejerske screenet for social tilbagetrækning ved 
barnets 2., 4. og 8. levemåned. 
Der er udarbejdet et helt fastlagt ”flow-diagram” for at 
understøtte de børn som har social tilbagetrækning. 
I skolesundhedsplejen arbejdes ud fra følgende ramme: 
Indskolingsundersøgelse incl. motorisk screening  og 
sundhedssamtale, hvor forældrene indbydes til at deltage i en 
sundhedssamtale omkring det enkelte barn.  Dette foregår pt. 
online via TEAMS og telefon pga. skærpede corona-
restriktioner på alle skoler. 
Deltagelse i forældremøde ved barnets skolestart. 
Udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale i 8. klasse. 
På de mellemliggende klassetrin er der planlagt forskellige 
sundhedspædagogiske undervisningsaktiviteter:  fx 
håndhygiejne i  1. klasse, pubertetsundervisning i  5. og 7. 
klasse, samt  screeningsundersøgelser af højde og vægt i  1. 3. 
og 6. klasse. 
På 7. og 9. klassetrin er der et særskilt tilbud om undervisning 
ift. seksuel  sundhed. Seksualundervisningen varetages af 
Team Sund og Sikker Sex, som er en del af Sundhedsplejen. 

4. Sundhedsplejens tilbud til 

gravide, børn, unge og deres 

forældre med særlige behov 

 

Alle sundhedsplejersker arbejder efter en fleksibel ramme, der 
har til formål at tilgodese alle familier, børn og unge med 
særlige sundhedsmæssige behov. 
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Der arbejdes med hurtig opsporing af mistrivsel, helbreds- 
eller udviklingsproblemer, som medfører henvisning til andre 
faggrupper. Her tages afsæt i Hjørring Kommunes børnelineal 
og tværfagligt fælles ansvar. 
Den enkelte sundhedsplejerske har ikke en fast ramme for 
anvendelse af egen tid til behovsbesøg hos udsatte børn og 
familier. Men det forventes, at den enkelte sundhedsplejerske 
tager familier og børn med særlige behov op på 
kollegavejledning i teamet, for på den måde at reflektere over 
egen indsats i den enkelte familie med særlige behov. 
Derudover eksisterer der i Hjørring Kommune en vifte af 
tværfaglige tilbud til sårbare gravide, børn og unge, Station 
Victor, sorggrupper og familieorienteret indsats til børn med 
overvægt mellem 6 og 12 år (FIFO). 
Alle tilbud, som ikke involverer de sociale myndigheder, men 
som en tidlig forebyggende indsats hos sårbare familier. 
Sundhedsplejen, jordemødrene og socialrådgiver er en del af 
en indsats, hvor der sker en visitering gennem en spørgeguide 
i første jordemoderkonsultation i graviditeten mhp. opsporing 
af særlig udsathed/sårbarhed. Den gravide henvises til ”Kom 
Godt I Gang” (KGI), hvor der via teamsamtaler er mulighed for 
ekstra støtte til den gravide og dennes partner gennem 
graviditeten og den første tid efter fødslen. 
Sundhedsplejerskerne er faste medlemmer i det tværfaglige 
kompetenceteam sammen med PPR, socialrådgiver, AKT-
lærer, skolecenterleder samt områdeleder for 
daginstitutioner. Der er fastsat mødefrekvens. 
Den tværfaglige struktur indeholder både et sagsbehandlende 
niveau samt et konsultativt niveau for både daginstitutioner 
og skoler. Den tværfaglige struktur er ledelsesmæssigt 
forankret  i en tværfaglig ledergruppe. Sundhedsplejersken, 
PPR- medarbejdere samt socialrådgiver er fysisk placeret med 
decentral hovedarbejdssted på skolerne. 

5. Konsulentfunktionen i 

kommunen 

 

 

 

 

Sundhedsplejens direkte konsultative indsats er dels bygget op 
omkring overgange i barnet og familiens liv og dels på 
vejledning og rådgivning omkring almen sundhedsfremmende 
tiltag. 
Sundhedsplejen står til rådighed i de enkelte institutioner og 
på skolerne, samtidigt forgår der på et overordnet strategisk 
plan en koordinering af generelle sundhedsfremmende tiltag. 
Samarbejdet på det strategiske plan foregår i samarbejde med 
områdeledere på daginstitutioner, pædagogiske ledere på 
skolerne samt vores sundhedsafdeling. 
Sundhedsplejen deltager i Anonym rådgivning samt i 
Trivselsforum - en anonymrådgivning målrettet dagtilbud både 
offentlige og private institutioner. 

6. Andre tilbud 

 

 

 

I kommunens Sundhedscenter er der forskellige andre 
faggrupper som sundhedsplejen har et udvidet samarbejde 
med bl.a. Borgersundhed, som udbyder forskellige relevante 
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 tiltag på skolerne og i daginstitutioner, Træningsenheden 
(Fysioterapeuter) som sundhedsplejen har et systematiseret 
samarbejde med vedr. spæd – og småbørn med motoriske 
vanskeligheder, herunder skæve kranier samt skolebørn med 
motoriske vanskeligheder, der opspores i forbindelse med  
motorisk screening af børn i børnehaveklassen.    

 

Uddannelses- og 

læringsmuligheder 
 

 

1. Særlige sundhedsplejefaglige 

kompetencer blandt 

sundhedsplejerskerne  
 
 
 
 
 

For at sundhedsplejen kan imødekomme de udfordringer som 
vores brugere, faget og ressourcerne efterspørger, arbejdes 
der med stigende specialisering indenfor forskellige områder 
af sundhedsplejen. 
Det betyder at vi har fokus på udvikling af bestemte 
kompetencer i sundhedsplejerskegruppen. 
Der er flere, der indgår i flere forskellige interessegrupper. 
Fokusområder er bl.a.: Tilknytning og relationsdannelse, 
efterfødselsreaktion og depressioner herunder EPDS-screening 
og udvikling af mentaliserings-metoder, specialiseret 
ammevejledning ( IBCL ), kvalificeret vejledning ift. seksuel 
sundhed og trivsel for børn og unge (Team Sund og Sikker 
Sex), monitoriering af vækst, herunder opsporing af overvægt 
med kvalificeret vejledning til børn og familier med 
overvægtsproblematikker. Specifikt har vi et projekt for 
overvægtige børn og deres familier, hvortil vores  
udviklingssundhedsplejerske og to øvrige sundhedsplejersker 
er tilknyttet i samarbejde med en diætist og fysioterapeut. 
Sundhedsplejen deltager ligeledes i et 4-årigt 
vuggestueprojekt: ”Rygsæk for livet” samt et udviklingsprojekt 
forankret i  SST: ”Barnets første 1000 dage”. 
Der foregår løbende udvikling af andre relevante 
sundhedspædagogiske tiltag, som følger med 
samfundsudviklingen.  

2. Interne og eksterne 

samarbejdsparter af betydning 

for uddannelses- og 

læringsmuligheder 

 

 
 

Internt samarbejde: PPR, børnesocialrådgiverne, skolerne, 
daginstitutionerne, Borgersundhed samt Træningsenheden. 
Eksterne samarbejdspartnere: Praktiserende læger, 
Regionshospitalet Nordjylland  - især er der etableret et tæt 
samarbejde med jordmødrene i forbindelse med 
forældrekurser og projektet Kom Godt I Gang.  

3. Undervisnings-, vejlednings- og 

supervisionstilbud til de ansatte 

I den kommunale sundheds-

ordning 
 
 

Ugentlig fast arbejdsmøde i eget team. 
Kollegial sparring på alle temapersonalemøder 
Tværfaglig sparring i forbindelse med deltagelse i den 
tværfaglige struktur. 
Temadage/kursusforløb for hele / dele af sundhedsområdet. 

4. Aktuelle projekter i kommunen 

 
Interne udviklingsprojekter: 

• Udvikling af COS-P gruppe forløb på tværs af Station 
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Victor og sundhedsplejen. 

• Behandlingstilbud på Station Victor er implementeret 
og bliver løbende justeret og kvalitetssikret.   

• Evaluering, videreudvikling og kvalitetssikring af 
forældrekurset ”En God Start Sammen” foregår som 
en kontinuerlig proces 

• Evaluering og kontinuerlig justering af opsporing og 
indsats til sårbare/udsatte gravide familier  

• Udvidelse af indsats til overvægtige børn mellem 6 og 
12 år 

 

Forhold af betydning for 

ansættelse som sundheds-

plejerskestuderende i 

kommunen (eks: ansøgere med 

bopæl i kommunen, transport 

(bil/cykel)) 

 

 

 

 

 

 

I løbet af praktikperioden vil den studerende på skift være 
tilknyttet to forskellige teams, for at sikre, at den studerende 
får indblik i, hvordan sundhedsplejen i Hjørring Kommune 
fungerer som en helhed. 
Den studerende vil under hele praktikforløbet være tilknyttet 
den uddannelsesansvarlige sundhedsplejerske samt 1-2 
ansvarlige vejledere i det enkelte team. Der vil blive afholdt 
kontinuerlige forventnings-og- evalueringsmøder med 
uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske og ledende 
sundhedsplejerske. Det er evalueringsmøder, som tager afsæt 
i det kliniske uddannelsesprogram fra VIA samt den 
studerendes egne mål for praktikperioden, så vi sikrer, at de 
forskellige læringsmål nås i løbet af praktikperioden. 
For at sikre en god kobling mellem den teoretiske del af 
sundhedsplejerskeuddannelsen og de læringsmål, der er opsat 
for praktikløbet, vil den uddannelsesansvarlige 
sundhedsplejerske være i dialog med VIA og den studerende 
ift. planlægning af praktikforløbet, samt forberedelse til case-
studie-opgaver og øvrige undervisningsopgaver, som den 
studerede skal udarbejde og udføre i løbet af praktikperioden.  
Hjørring Kommune er af en sådan størrelse, at der i enkelte 
geografiske områder kan anvendes cykel, ellers skal der 
anvendes egen bil. 
I enkelte tilfælde kan der stilles arbejdsbil til rådighed. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge fra kl. 8 til 16.00 – men ved 
deltagelse i forældrekurser, skal der påtænkes fleksibel 
arbejdstid ind til kl. 18.00.  

 

Præsentationen af klinisk uddannelsessted er revideret januar 2021 


