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Besøg i Sundhedscenter Kolding 

Vi mødte alle spændt op for at høre om, hvordan Sundhedscenteret fungerer i det 

daglige. De fleste af os er flere gange kørt forbi centret eller har venner og 

bekendte, som kommer på centeret. 

Vi blev budt velkommen af Helle Amstrup Olesen, som er ansat på centret og Trille 

Nicolaisen, som er medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Kolding kommune.  

Helle fortalt os, hvordan koblingen mellem sygehus og Sundhedscenter gerne skulle 

virke fremadrettet. Det er meningen, at der ved udskrivning på sygehuset skal 

foreligge en genoptræningsplan. Med den i hånden kan man så henvende sig på 

Sundhedscentret og få sat en dato på for første besøg, hvor man gennemgår behovet 

og mulighederne for genoptræning med den enkelte borger.  

I forbindelse med indlæggelse på Sygehuset vil der også være muligheder for besøg 

fra Sundhedscentret, som så bliver involveret i genoptræningsplanen fra starten. Det 

er endnu ikke alle afdelinger, som har implementeret disse procedurer, men der 

arbejdes hårdt på, at det skal omfatte alle afdelingen, så borgerne i Kolding kommune 

oplever en helhedspleje ved sygdom.  

Der er også mulighed for selv at henvende sig på Sundhedscentret, hvis man har et 

behov for genoptræning eller et andet behov, som de kan hjælpe med. 

På Sundhedscenter Kolding er der 4 afdelinger: 
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1. Sundhed og træning 

Afdelingen tilbyder genoptræning og rehabilitering, som er en mulighed for dig, hvis 

du har brug for træning eller anden indsats for at genvinde eller vedligeholde din 

evne til at fungere i hverdagen. 

2. Sundhedsplejen 

Sundhedsplejens målgruppe er gravide, småbørnsfamilier og skoleelever. 

Sundhedsplejen har generelt som formål at styrke forældre og børn til selv at 

varetage deres udvikling og sundhed.  

3. Den kommunale tandpleje 

I Sundhedscentret er der mulighed for tandregulering, omsorgstandpleje og 

specialtandpleje. Tandregulering er for børn, som efter undersøgelse af tandstilling 

og sammenbid, har brug for af få bøjle på tænderne Omsorgstandplejen er et 

tandplejetilbud for voksne personer, der af fysiske og/eller psykiske årsager er 

forhindrede i at benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er et 

tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne med nedsat 

funktionalitet. 

4. Døgnrehabilitering  

Dette er et tilbud om målrettede rehabiliteringsforløb. Døgnrehabiliteringen har 23 

pladser, og borgeren kan komme her, hvis der er behov for hjælp, støtte, 

genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet. Det kan f.eks. være efter en 

hospitalsindlæggelse. Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og 

ergoterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning. Efter et par uger, højst to 

måneder, udskrives borgeren herfra med henblik på igen at kunne klare sig i sit hjem 

og med håb og tro på fremtiden. Ved indlæggelse på døgnrehabilitering betales der et 

beløb på kr. 136,- pr. dag eller kr. 4.095,- pr. måned, som opkræves hos den enkelte 

borger.  

 

Sundhedscentret laver løbende både åbent hus arrangementer og temaaftener, så 

det kan være en god idé at holde sig orienteret om de forskellige tilbud. 

Trille Nicolajsen fortalte os om, hvordan kommunen havde besluttet at bygge det nye 

Sundhedscenter, hvor der i alt er der ansat ca. 200 personer i hele Sundhedscentret, 

(heraf 85 personer i Sundhed og træning), som jo hører under kommunen og ikke 

Sygehuset, som mange tror.                                                                                               

Det har betydet, at rigtig mange kommunale tilbud er blevet samlet under ét tag, og 
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centret kan arbejde i tæt dialog med sygehuset, hvilket gerne skulle være til gavn 

for alle, både brugere og medarbejdere. 

 

 

  

Så var der tid til en rundvisning på centret, og vi var vist alle forbavsede over, hvor 

stort centret var. Det er bygget i to etaper, men fremstår som et meget 

brugervenligt og dejligt sted at være. På 2. sal fik vi et kik ud over Kolding by fra en 

helt ny vinkel. Alle steder var der tænkt på brugerne af centret med dejlige 

hvilestole, retningsvisere o.m.a. Udenfor er etableret en gårdhave, som er en del af 

Milepæleparken – et pusterum, hvor der vil være lavendler, forårsblomster og en 

græsplæne. Lyskunsten i midten af gårdhaven er af Viera Collaro.  

Til sidst blev vi budt på dejligt smørrebrød og dermed var en skøn dag forbi. 

Aase Jensen                                                                                                               

reserveskriver 

 

 

 

 

 

 

 


