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Projektet er et samarbejde på tværs af sektorer mellem afsnit for Kvindesygdomme og fødsler, 

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, på Regionshospitalet Viborg og Sundhedsplejen i Viborg 

Kommune. Projektets formål er at styrke overgangen mellem hospital og hjem for moderat tidligt 

fødte børn og deres forældre.  

Projektet forløb over 1 år. 

 

Tak til alle familier for jeres deltagelse og åbenhed under interviewene. Tak til al sundhedsfagligt 

personale, som har deltaget med positiv tilgang og entusiasme. Også en stor tak til fotograf Agata 

Lenczewska-Madsen for de fantastiske billeder og til Johanne Meyer Balle for udarbejdelse af det 

flotte layout.  

 

Rapporten er udarbejdet af Lene Birkner Nielsen i samarbejde med projektgruppen.  

Mail: lednie@rm.dk  

 

Tak til TrygFonden for at støtte projektet.  
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Resume 

Projektets formål var at styrke overgangen fra hospitalsindlæggelse til sundhedspleje for forældre 

til moderat tidligt fødte børn*. Målet var at skabe trygge og sikre forældre således, at relationen 

mellem barn og forældre styrkes. Hermed en forebyggende indsats målrettet trivslen hos familier 

med moderat tidligt fødte. Gruppen af moderat tidligt fødte udgør 90% af alle tidligt fødte. Studier 

viser, at selvom barnet kun er født 3-4 uger før termin, opleves det ofte utrygt for forældre, da 

tidligt fødte børns signaler kan være sværere at aflæse og handle på, end børn, som er født til 

tiden. Samtidig plantes en bekymring for barnets udvikling på både kort og længere sigt, da også 

moderat tidligt fødte er i risiko for at udvikle senfølger ligesom børn født ekstremt tidligt**. 

Senfølger hos moderat tidligt fødte ses hyppigst som øget sensitivitet, indlæring- og 

koncentrationsbesvær (7, 13, 18, 25). 

 

Nuværende tilbud, som familier med moderat tidligt fødte modtager både under indlæggelse og 

efter udskrivelse, adskiller sig markant fra tilbuddet familier med ekstremt tidligt fødte modtager. 

Under indlæggelse tilknyttes de ofte mindre erfarent personale og efter udskrivelse en 

sundhedsplejerske uden specialviden om tidligt fødte børn. Børnene tilbydes heller ikke 

automatisk ambulant kontrol i Børn og Unge efter udskrivelsen. Vi ønskede derfor at afprøve en ny 

funktion, hvor en nyuddannet sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte blev ansat i 

stilling tilknyttet både Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, Afsnit for Kvindesygdomme og 

Barslende samt Sundhedsplejen og således forankret i begge sektorer. Hun fulgte familierne under 

indlæggelse, i overgangen til eget hjem og efter udskrivelse som familiens sundhedsplejerske. 

Herved blev særlig viden om tidligt fødte gjort let tilgængelig for forældrene, og 

sundhedsplejersken havde indgående kendskab til både barn og familie allerede ved udskrivelsen.  

 

Resultater: Familier valgte at deltage i projektet grundet sundhedsplejerskens særlige viden om 

tidligt fødte børn. Yderligere vægtede de, at de allerede lærte hende at kende tidligt under 

indlæggelsen. Både særlig viden om tidligt fødte og indgående kendskab til barn og familie helt fra 

start viste sig at have markant stor betydning for forældrenes oplevelse af at mestre 

forældrerollen i de første måneder af barnets liv. Sundhedsplejerskens særlige viden om tidligt 

fødte hjalp forældrene i aflæsning og tolkning af barnets signaler og adfærd. Ligeledes aftog 

forældrenes bekymringer og oplevelse af usikkerhed og utryghed. Den veletablerede relation 

mellem forældre og sundhedsplejerske tidligt under indlæggelsen betød, at overgangen til 

hjemmet blev tryg og velforberedt. En stor gevinst ved, at relationen var veletableret inden 

udskrivelse, var, at de hurtigere kunne arbejde i dybden med forældrenes trivsel og sikkerhed i 

forældrerollen. Sundhedsplejerskens viden om forældres reaktioner på tidlig fødsel var i høj grad 

brugbar i forhold til forældres bearbejdning af den tidlige fødsel og efterforløb og støtte til 

forældrene i relationen med barnet og øget sikkerhed i forældrerollen. I inklusionsgruppen blev et 

markant højt antal børn ammet fuldt indtil 4 måneder. 

Yderligere fandt vi en overrepræsentation af særlig sårbarhed hos mødre (63%), hvor der var 

behov for særlig støttet og vejledning i forhold til aflæsning og tolkning af barnets signaler og 

adfærd 

* Moderat tidligt født betyder, at barnet er født 3-8 uger før termin. 

** Ekstremt tidligt født betyder, at barnet er født mere end 8 uger før termin.   
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Baggrund for projektet 

Gruppen af moderat tidligt fødte børn udgør 90% af alle tidligt fødte. Ligesom ekstremt tidligt 

fødte er i risiko for at udvikle senfølger som følge af for tidlig fødsel, er også moderat tidligt fødte i 

risiko for at udvikle tilsvarende senfølger, dog jo ældre barnet er ved fødslen, jo mindre risiko er 

der for senfølger (7, 4, 10, 13, 18, 19, 25). Undersøgelser viser, at selvom barnet kun er født 3-4 

uger før terminsdato, føler forældrene sig utrygge og usikre, da tidligt fødte børns signaler kan 

være sværere at aflæse og handle på, end børn som er født til tiden, og der kan opstår bekymring 

for barnets udvikling på både kort og længere sigt (6, 9, 23, 28). Yderligere føler forældre til 

moderat tidligt fødte ofte, de står alene med ansvaret for at vurdere, om barnets adfærd er 

normal, eller der er tegn på, at barnet har særlige behov, der kræver særlig viden og intervention – 

en vurdering som forældre mangler viden til at udføre. Man ved også, at forældres evne til at 

mestre tidlig fødsel ikke afhænger af, hvor tidligt barnet er født, eller hvor sygt det har været (6, 7, 

9). Ud over forældrenes bekymring for deres barn, kan de være påvirket af den afbrudte graviditet 

og dermed forberedelsen til forældreskabet. Dette kan få betydning for tilknytningen imellem barn 

og forældre – en tilknytning der er helt essentiel for barnets trivsel og udvikling gennem hele 

barnets opvækst (15, 12). 

 

En pilotundersøgelse lavet i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, Regionshospitalet Viborg i 

2012 viste, at især forældre til moderat tidligt fødte børn oplevede usikkerhed og følte sig alene 

med ansvaret for barnet efter udskrivelse. Helt konkret manglede de både et socialt og et fagligt 

støttende netværk. Mange udtrykte, at bearbejdning af fødslen og det at få et tidligt født barn 

først skete, når de var kommet hjem, og at de generelt følte stort behov for at tale med en person 

med kendskab til netop deres forløb og med særlig viden om tidligt fødte. Dette understøttes 

yderligere af nyeste forskning (6, 23). Flere bemærkede, at de ved henvendelse til egen læge, 

sundhedsplejerske eller Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte ofte fik divergerende vejledning 

med frustrationer til følge.  

 

 

Et moderat tidligt født barn har som udgangspunkt oftest 

mindre behandlingskrævende behov umiddelbart efter 

fødslen. Det betyder, at barnet kan være indlagt på Afsnit for 

Syge Nyfødte og Tidlig Fødte eller Afsnit for 

Kvindesygdomme og Barslende afhængig af 

behandlingsbehov (bilag 1). Indlæggelsestiden kan variere 

fra dage til uger. Med udgangspunkt i barnets behov 

varetager de mest erfarne og højest specialiserede 

sygeplejersker pleje og behandling af de mest intensivt 

krævende børn – det vil sige, det oftest er mindre erfarne 

sygeplejersker, der varetager pleje og behandling af moderat 

tidligt fødte børn. I sundhedsplejen er ressourcerne fordelt 

således, at sundhedsplejerskerne med særlig viden om tidligt 

fødte (faglig gruppe for tidligt fødte) primært kører til 

børnene født før GA 32. Familier med børn født moderat 
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tidligt får besøg af den sundhedsplejerske, som normalt kører i distriktet, men som ikke 

nødvendigvis har en særlig viden om tidligt fødte. I Viborg Kommune er der etableret tilbud til alle 

forældre til tidligt fødte født før gestationsuge 37 i form af "Cafe for tidligt fødte". 

Sundhedsplejerskerne i gruppen har særlig viden og stor erfaring med tidligt fødte. Gruppen har 

vejledende funktion for sundhedsplejerskerne der kommer i hjemmet med familier, der har 

moderat tidligt fødte.   

 

Således er det en kompleks situation at blive forældre til et moderat tidligt født barn, og 

forældrene kan være udfordret på flere fronter, hvor barnet måske – måske ikke har særlige 

behov samtidig med de kan være ramt af den for tidlige fødsel og uvished og bekymringer for 

fremtiden, og det kan være svært for dem at få den støtte og vejledning, som de har brug for. 

I litteraturen beskrives også, det er vigtigt, at familierne kommer hjem i trygge og vante omgivelser 

så hurtigt som muligt, da det øger den ekstremt vigtige tilknytning mellem barn og forældre (2) For 

at familierne kan føle sig trygge, er det dog helt essentielt, at de føler, de har den rette viden og 

støtte til at klare opgaven, og at de oplever sammenhæng og meningsfuldhed i forløbet.  

 

Formål med projektet  

Med formålet at støtte forældre til moderat tidligt fødte børn i at blive trygge og mestre 

forældrerollen læner vi os op af Antonovskis mestringsteori (1). Antonovskis mestringsteori bygger 

på oplevelse af sammenhæng. At mestre vil sige en oplevelse af begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed, der til sammen skaber sammenhæng. Altså en videns-, en handle- og en 

følelsesdimension. Dette kan opnås ved at skabe forståelse af et problem og hvilke ressourcer, der 

skal til for at løse den enkelte udfordring en familie møder. Dette er, hvad vi i dette projekt søger 

at opnå ved at styrke overgangen fra hospital til eget hjem i barnets første leveår. Hensigten er at 

støtte vejlede forældre i vurderingen af deres moderat tidligt fødte barns særlige behov, trivsel og 

udvikling ved at tilføre særlig faglig viden samt kendskab til netop deres barns forløb, således at 

der skabes tryghed og meningsfuldhed i forløbet, og at det styrker forældrenes handleevne og gør 

situationen med et tidligt født barn håndterbart - herved opnås en forebyggende indsats målrettet 

tryghed og trivsel hos både barn og forældre til moderat tidligt fødte. Så formålet er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At få større viden om de problemstillinger, der skaber usikkerhed og utryghed efter udskrivelse til 
hjemmet hos familier til tidligt fødte 

At afprøve om sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte og indgående kendskab til det 
enkelte barn kan styrke forældrene i relationen med barnet så de bliver mere trygge i vurderingen 
af deres barns behov, og herved reducere bekymringer. Herved opnås en forebyggende indsats 
for barnets trivsel og udvikling. 

At afprøve om gennemgående person kan skabe sammenhæng og kontinuitet i forløbet fra 
hospitalsindlæggelse til eget hjem.   

At undersøge om indsatsen med sundhedsplejerske på tværs af sektorer kan reducere 
indlæggelsestiden for moderat tidligt fødte ved, at sundhedsplejerske med særligt kendskab til 
tidligt fødte og netop deres familie følger familien på tværs af sektorer. 
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Projektets målgruppe 

Målgruppen for projektet var familier med moderat tidligt fødte, som blev født i Viborg kommune 

og havde været indlagt i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende eller Afsnit for Syge Nyfødte og 

Tidligt Fødte. Hvert år fødes ca. 7 % af alle nyfødte for tidligt, det vil sige født 3-16 uger før termin, 

hvoraf størsteparten fødes 3-8 uger før termin (moderat tidligt fødte) (21). I Viborg Kommune, 

fødes der cirka 50 moderat tidligt fødte/år, som følges af sundhedsplejen. Tallene blev trukket fra 

sundhedsplejens oversigter.  Målet var at inkludere 30 børn og deres forældre.  

 

 

Målsætning  

Målet med at afprøve funktionen med sundhedspleje på tværs var at: 

 

Hensigten var, afhængig af resultater fra projektet, at gøre funktionen med en sundhedsplejerske 

ansat på tværs af sektorer til et blivende tilbud efter projektperioden.  
 
 

Metode 

I projektet blev funktionen, med en sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte ansat på 

tværs af sektorer afprøvet. Sundhedsplejersken blev ansat i en delestilling, hvor hun var tilknyttet 

både Afsnit for Syge nyfødte og tidlig fødte, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende samt den 

kommunale sundhedspleje i Viborg kommune. Sundhedsplejersken var kvalificeret ved både at 

have stor erfaring med tidligt fødte og deres forældre og nyuddannet sundhedsplejerske. 

Sundhedsplejerskens arbejdsfunktion var således forankret i begge sektorer og fungerede som 

bindeled for familierne i overgangen mellem hospitalsindlæggelse og eget hjem for at skabe 

sammenhæng og kontinuitet.  

 

Hun fulgte familierne fra barnet var født og under indlæggelsen på Afsnit for Syge Nyfødte og 

Tidlig Fødte eller Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende til eget hjem, hvor hun fortsatte som 

familiens sundhedsplejerske. Herved blev særlig faglig viden lettilgængelig for de familier, der 

havde behov, og de havde kontakt til en fagperson med særligt kendskab til netop deres barn og 

Forældrene oplevede kontinuitet og tryghed i overgangen fra region til kommune 

Både personale og familier til tidligt fødte oplevede et godt samarbejde mellem hospitalsafsnit 

og sundhedsplejen med enslydende vejledning og information til familierne 

Vurdere hvorledes funktionen med gennemgående sundhedsplejerske med særlig viden om 

tidligt fødte styrkede forældres evne til at vurdere deres barns signaler og behov, styrkede 

forældres handleevne og gjorde situationen med et tidligt født barns behov håndterbart, når 

særlig viden om tidligt fødte og særlig viden om netop deres barn blev gjort tilgængelig for 

familien 

Skabe mulighed for etablering af givende netværk med ligesindede 
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forløb. Derudover blev sundhedsplejerskens kompetencer kvalificeret yderligere gennem 

coachuddannelse, med henblik på at give yderligere kompetencer i forhold til at støtte forældrene, 

så de kom til at føle sig trygge og mestre egne udfordringer i forhold til tolkning og vurdering af 

barnets trivsel og adfærd. I Projektperioden var sundhedsplejerskens funktion i projektstillingen en 

erstatning for det etablerede tilbud.  

 

Sundhedsplejerskens opgaver 

Sundhedsplejersken havde sin daglige gang på tværs af sektorer. Det vil sige Afsnit for Syge 

Nyfødte og Tidlig Fødte, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende, Sundhedsplejen i Viborg 

kommune samt ude i hjemmene som familiens sundhedsplejerske. Den primære opgave var at 

etablere kontakt til den enkelte familie og opnå kendskab til lige præcis deres forløb og behov. 

Sundhedsplejersken havde hele tiden et tæt samarbejde med familiens primære 

kontaktsygeplejersker og læge under indlæggelsen samt mulighed for at søge råd og vejledning 

hos ”Faglig gruppe for tidligt fødte” i sundhedsplejen.  

 

Sundhedsplejersken havde tilknyttet ressourceperson i både Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig 

Fødte og sundhedsplejen. Især var det vigtigt med sparring i Faglig gruppe for tidligt fødte, da 

sundhedsplejersken var nyuddannet. Sundhedsplejersken kunne kontaktes dagligt mellem klokken 

08.00 – 15.00. Under indlæggelsen gik kontakten altid igennem de primære kontaktpersoner.  

 

Da funktion med 

sundhedsplejerske 

ansat på tværs 

ikke tidligere var 

afprøvet, var det 

forventeligt, at 

funktionen skulle 

tilpasses 

undervejs. 

Desuden blev 

sundhedsplejerske

n interviewet i 

slutningen af 

projektperioden, 

for at få hendes 

oplevelser 

synliggjorte. 

Interviewet blev efterfølgende transskriberet og analyseret.  
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Sundhedsplejerskens opgaver omkring familien under indlæggelse 

• Kontakt til familier i interventionsgruppen dagligt eller hver anden dag under 

indlæggelsesforløbet og under planlægning af tidligt hjemmeophold. 

• Deltog sammen med familiens primære kontaktperson i afsnittet i planlægning af 

indlæggelsesforløb, udskrivelse og eventuelt tidligt hjemmeophold, hvor familiens ønsker 

og behov blev afdækket og afstemt.  

• Hjemmebesøg hos familier, der var på tidligt hjemmeophold – dette erstattede 

nuværende tilbud om tidligt hjemmeophold i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte. 

Tidligt hjemmeophold var nyt tilbud i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende. Hermed 

erstattede det en del af ophold i hospitalsafdeling. På papiret var de dog fortsat indlagte.  

• Deltog i planlægning og afvikling af café arrangementer i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt 

Fødte. 

 

Sundhedsplejerskens opgaver omkring familien efter udskrivelse af afdeling 

• Funktion som familiens sundhedsplejerske  

• Fokus på behov for netværksdannelse blandt familier til tidligt fødte 

• Deltog i Åbent hus for tidligt fødte (eksisterende kommunalt tilbud) 

 

 

Information om projektet til involverede medarbejdere  

Som introduktion til projektet afvikledes informationsmøder, hvor alle involverede 

personalegrupper blev inviteret og informeret om projektets form og indhold.  

Efter projektet var afsluttet, resultaterne bearbejdet og evalueringsrapporten udarbejdet, blev der 

afholdt temaeftermiddag, hvor alle involverede igen blev inviteret og præsenteret for resultaterne 

og for funktionen fremadrettet.     

 

Dataindsamling  

Projektet blev afviklet over 1 år med start d. 1. februar 2016 – 1. februar 2017.  

Alle forældre til moderat tidligt fødte, der var indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte eller 

Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende i Viborg kommune indenfor projektets første 7 måneder, 

blev tilbudt at deltage i projektet. Alle blev skriftligt og mundtligt informeret om projektet og 

begge forældre underskrev informeret samtykke. I projektet blev der brugt flere metoder til 

dataindsamling.  

 
Reduktion af indlæggelsestid og andre fakta 

Der blev i dertil udarbejdet skema struktureret indsamlet data om, hvor tidligt barnet var født før 

termin, hvor gammel barnet var ved udskrivelse, antal indlæggelsesdage, deltagelse i tidligt 

hjemmeophold, ernæringsform samt fødselsvægt. Data om antal indlæggelsesdage og 

ernæringsform blev vurderet op imod data Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte tidligere havde 

opgjort i 2012.  
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Forældres oplevelse af overgangen mellem region og kommune, oplevelse af gennemgående 

sundhedsplejerske samt sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte 

Vi valgte en kvalitativ fænomenologisk tilgang, da vi ønskede at opnå viden om subjektive 

oplevelser, behov og erfaringer hos forældre til moderat tidligt fødte børn. Denne 

forståelsesramme understøttes i dataindsamlingen af semistrukturerede face-to-face interview 

som metode til at indfange denne viden. Til interviewene udarbejdedes interviewguide. 

Forældrepar blev interviewet sammen. Alle familier blev forinden grundigt informeret både 

skriftligt og mundtligt og begge forældre havde underskrevet informeret samtykke. Der blev 

foretaget interview med familier fra kontrolgruppe samt med familier fra interventionsgruppen.  

 

Kontrolgruppe 

Vi foretog semistrukturerede interviews med 4 familier, umiddelbart inden inklusionsperioden. 

Der blev tilfældigt udvalgt 2 familier fra Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende og 2 familier fra 

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte.  

 

Interventionsgruppe 

Vi foretog semistrukturerede interviews med 4 familier, der havde modtaget tilbuddet 

”Sundhedspleje på tværs”. Der blev tilfældigt udvalgt 2 familier fra afsnit for Kvindesygdomme og 

fødsler og 2 familier fra Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte.  

 

Alle familier i begge grupper blev interviewet ca. 1 måned efter udskrivelsen og igen efter 3 

måneder. Vi ønskede at afholde interview med familierne to gange, for at se, om forældres behov 

og udfordringer ændres over tid.  

 

 

Inklusionskriterier 

• Bopæl i Viborg Kommune 

• Familie med moderat tidligt født barn 

• Sprog: dansktalende  

• Forældre uden indgribende sygdom 

• Raskt barn 

 

Eksklusionskriterier 

• Familier med børn født med syndromer eller alvorlige lidelser som f.eks. hjertefejl, 

stofskiftesygdomme 

• Ikke dansktalende familier 

• Sociale forhold som i større udstrækning vurderes at påvirke familiens hverdag, og 

forventedes at påvirke forældreevnen. Dette vurderet ved brug af eksisterende redskab, 

Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI), Viborg Kommune(24), som er det redskab, der 

anvendes i Viborg kommune til at vurdere sårbarhed hos barn og forældre. Var de i rød 

position, blev de ekskluderet. 
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Bearbejdning af data 

De indsamlede dataark blev analyseret og vurderet. 

Interviewene blev transskriberet, analyseret og tematiseret.   

 

Organisering 

Projektet blev organiseret på en måde, så det var forankret i begge implicerede sektorer. Dette for 

at skabe ejerskab for begge instanser i forhold til at optimere forløb for familier med moderat 

tidligt fødte. Dette så vi som en forudsætning for, at projektet kunne lykkes. Både på ledelses- og 

afsnitsniveau. Dels til at se familiernes forløb som et samlet hele og dels til projektets 

gennemførelse, men også til formidling af projektets resultater. 

 
Mødeaktivitet 

Projektgruppen mødtes ca. 1 gang i måneden, hvor der løbende blev evalueret og justeret på 

sundhedsplejerskefunktionen og taget stilling til andre opståede problematikker.  

 

 

Resultater 

I de følgende afsnit vil resultaterne fra projektet blive præsenteret. Resultaterne vil blive set i 

konteksten af Antonovskys mestringsteori. Første del er præsentation af de kvantitative data, 

hvorefter der følger analyse af de kvalitativt indsamlede data.  

 

Analyse af dataark 

Målet var at inkludere 30 familier i projektet. Dette blev ikke nået, idet der helt uventet ikke blev 

født børn indenfor målgruppen i Viborg kommune de første 2½ måned af projektperioden. I 

perioden blev der født 23 børn indenfor målgruppen. Heraf blev 19 børn inkluderet hvoraf 4 børn 

indgik i kontrolgruppen. En familie ønskede ikke at deltage. De sidste tre moderat tidligt fødte 

børn, blev familierne ekskluderet fra at deltage i projektet, da de blev vurderet til at være i rød 

position.   

 

Familierne fordelte sig således, at 10 familier var indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte (2 

af disse familier startede dog i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende og blev overflyttet til 

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte efter 1-4 døgn) og 9 familier var indlagt i afsnit for 

Kvindesygdomme og Barslende. 

Fordelingen af børnene i forhold til gestationsalder ved fødsel og ved udskrivelse ses i tabel 1 og 2.  

 

Tabel 1 

Børn indlagt i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende. 

Gestationsuge 32 33 34 35 36 37 38 39 

Antal børn født i gestationsuge    2 6    

Antal børn udskrevet i gastationsuge      4 3 2 
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Tabel 2 

Børn indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte.   

Gestationsuge 32 33 34 35 36 37 38 39 

Antal børn født i gestationsuge 1 1 1 3 5    

Antal børn udskrevet i gastationsuge     1 3 5 2 

 

 

Andre tal for børn indlagt i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende 

Gestationsalder og indlæggelsestid:  

Gestationsalder ved fødslen var fordelt således: 35 + 0 – 36 +5. Her var indlæggelsestiden 2 – 22 

dage (gennemsnit på 12,5 dage). I indlæggelsestiden blev indregnet dagene, hvor familier var på 

Tidligt hjemmeophold, da de fortsat var registreret som indlagte. 6 familier valgte at sige ja til 

tidligt hjemmeophold. Hjemmeopholdets varighed var 4 – 14 dage. Gennemsnitlig blev tiden på 

hospitalet nedbragt med 6 dage.  

 
Ernæring:   Ved 4 måneder blev 6 børn ammet og 3 børn fik flaske. Dette svarer 

til at 67% ammes, hvilket er en flot statistik i forhold til 
landsgennemsnittet. Også det lille antal børn taget i betragtning.  
Landsgennemsnittet for ammede børn ved 4 måneder er fordelt 
således: gestationsalder 35 – 36 (ved fødsel): ammes 40% fuldt og 
56% delvis ammet (16, 17).  

 

Fødselsvægt:   Fordelte sig på 2156g – 3250g. Her lå alle indenfor normalområdet 
for gestationsalder ved fødslen.  

 

Behovsbesøg:   2 familier har efter udskrivelsen haft behov for enkelt 
ekstra besøg ud over planlagte besøg. 
 

Genindlæggelse:  1 genindlæggelse i gruppen. (12 timers observation for oppustet 
mave) 
 

Telefonkonsultationer:  8 familier har haft brug for telefonkonsultationer efter udskrivelsen 
ud over de planlagte besøg. Der var behov for 1 – 3 samtaler. Ingen 
familier har haft kontakt til stamafdelingen efter udskrivelse udover 
det ene barn, som blev genindlagt. Emnerne har været relateret til 
amning, søvn, uro og afføring.  

 

 
Andre tal for børn indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte 

Gestationsalder og indlæggelsestid på børnene: 

Gestationsalder ved fødslen på børnene var fordelt således: 32 + 3 – 36 +5. Her var 

indlæggelsestiden 2 – 37 dage (gennemsnit på 14,9 dage). I indlæggelsestiden var indregnet 

dagene, hvor familier har været på tidligt hjemmeophold, da de fortsat var registreret som 

indlagte under tidligt hjemmeophold. 4 familier valgte at sige ja til tidligt hjemmeophold. 
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Hjemmeopholdets varighed var 9 – 20 dage. Gennemsnitlig blev tiden på hospital for familier på 

tidligt hjemmeophold nedbragt med 13,25 dage.  

 

Ernæring:   Ved 4 måneder blev 8 børn ammet og 2 børn fik flaske, svarende til 

80 % som ammes, hvilket er en rigtig flot statistik sammenlignet med 

landsgennemsnittet. Også det lille antal børn taget i betragtning.  

Landsgennemsnittet ved 4 måneder er fordelt således: 

gestationsalder 32 – 34 (ved fødsel): ammes 37% fuldt og 57% delvis 

ammet (16, 17).  

 

Fødselsvægt:    Fordeler sig på 1990g – 4850g. Alle indenfor normalområdet fraset 

enkelt barn, der havde usædvanlig høj fødselsvægt grundet 

gestationel diabetes hos mor.  

 

Behovsbesøg:   3 familier har 1 – 2 gange efter udskrivelsen haft behov for ekstra 

besøg udover planlagte besøg. 

 

Genindlæggelse:  0 

 

Telefonkonsultationer:  6 familier har haft brug for telefonkonsultationer efter udskrivelsen 

ud over planlagte besøg. Der har været behov for 1 – 3 samtaler. 

Ingen familier har haft kontakt til stamafdelingen efter udskrivelse.  

Emnerne har ligesom i anden gruppe været relateret til amning, søvn, 

uro og afføring.   

 

 
Ammerate og indlæggelsestid 

Ammeraten var rigtig høj hos familier i projektet fra begge afsnit. Til trods for det begrænsede 

materiale i dette projekt, tillader vi os alligevel at se det gode resultat som følge af, at den særlige 

viden om tidligt fødtes spisemønster har været tilgængelig også efter udskrivelsen. Især taget i 

betragtning, at ernæring har været et af de temaer, som har fyldt mest for familierne og hyppigst 

drøftet ved besøgene, telefonkontakter til sundhedsplejersken og ekstrabesøg.  

 

Alle børn, som indgik i projektet var udskrevet før de nåede terminsdato. Antal indlæggelsesdage 

for børn indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte stemmer overens med resultater fra en 

tidligere opgørelse fra Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte 2009. Hermed er indlæggelsestiden 

hverken forkortet eller forlænget for denne gruppe. For børn indlagt i Afsnit for Kvindesygdomme 

og Barslende er det ændret på den måde, at en stor del af familierne har opholdt sig i hjemmet på 

tidligt hjemmeophold under den sidste del af indlæggelsen, og deres tid på hospital blev derved 

væsentligt nedbragt.  

 

Ud af de 15 familier i interventionsgruppen, har 10 familier været på tidligt hjemmeophold. 

Sundhedsplejersken har fulgt disse familier i hjemmet under den sidste del af indlæggelsen, hvor 

børnene fortsat blev suppleret med mælk på sonde. Da tidligt hjemmeophold ikke var et etableret 
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tilbud i Afsnit for 

Kvindesygdomme og 

Barslende, var det 

sundhedsplejersken, der i 

denne gruppe tog sig af 

oplæring af forældrene i 

tjek af sonden og at give 

sondemad samt 

forberedelse på udskrivelse 

og tidligt hjemmeophold. 

Forældreparrene fra Afsnit 

for Kvindesygdomme og 

Barslende var kun kort 

indlagt og dermed haft kort 

tid til oplæring. Til trods for den korte indlæggelsestid lykkedes det at undervise og forberede 

forældrene tilstrækkeligt til, at de følte sig trygge til at komme på tidligt hjemmeophold. 

Oplevelsen af tryghed hang tæt sammen med, at de kendte sundhedsplejersken, og de vidste, at 

hun havde den nødvendige viden om tidligt fødte til at kunne støtte og vejlede dem også i 

hjemmet. Under den sidste del af forberedelse til tidligt hjemmeophold besøgte 

sundhedsplejersken familien hver dag eller hver anden dag. Tiden på hospitalet blev i denne 

gruppe nedbragt med gennemsnitligt 6 døgn. I Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, hvor tidligt 

hjemmeophold allerede var godt implementeret, havde personalet den primære rolle i oplæring af 

familierne. Her blev tiden på hospital nedbragt med gennemsnitligt 13,25 døgn. Familierne følte 

generelt, de havde stort udbytte af at komme hjem og blive samlet i egne omgivelser, hvilket også 

underbygges af andre studier. Derfor må det ses, som et godt tilbud til familier, som er parate til 

det. Idet familierne følges tæt i overgangen af en sundhedsplejerske, der kender barn og familie og 

har særlig viden og tidligt fødte, kan det tænkes, at langt flere familier vil kunne have glæde af at 

komme på tidligt hjemmeophold, idet de får hyppige besøg i hjemmet i perioden, til de er klar til 

endelig udskrivelse. 

 

 

 
Delkonklusion 

Der ses en høj ammerate for begge grupper i interventionsgruppen, som vurderes at kunne 

relateres til den særlige viden om tidligt fødtes spisemønster, der var tilgængelig efter udskrivelse 

til hjemmet. At tidligt hjemmeophold blev mulig for familier i Afsnit for Kvindesygdomme og 

Barslende gjorde, at tiden på hospitalet blev markant nedbragt, så familiedannelsen hurtigere 

kunne initieres i familiens egne rammer. Samtidig blev telefonkontakter til hospitalsafdelingerne 

nedbragt til 0 for familier i interventionsgruppen, hvor det hovedsagelig var hospitalsafdelingerne 

familierne i kontrolgruppen tog kontakt til, når der opstod problemer. 
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Resultater fra Interviews med familier og sundhedsplejersken 

 

Fremkomne temaer fra interviews 

Gennem bearbejdning af interviewene fremkom 3 hovedtemaer, som alle grupper havde til fælles 

som betydende faktorer for oplevelsen af sammenhæng i overgang fra hospital til eget hjem og for 

at komme til at føle sig trygge og sikre i forældrerollen. De fremkomne temaer var: 

 

 

Derudover er der i studiet fremkommet et sidefund i forhold til en mulig risiko for disponering af 

øget sårbarhed blandt forældre til moderat tidligt fødte, som i de nuværende tilbud for gravide og 

forældre til nyfødte ikke bliver identificeret. Dette er beskrevet under 3. tema.  

 

Hvorfor valgte familierne projektet 

Vi spurgte forældrene, hvorfor de valgte at sige ja til at deltage i projektet, og det var helt klart 

sundhedsplejerskens særlige viden om tidligt fødte, der var den primære udløsende faktor, men 

også den tidlige kontakt med sundhedsplejersken, så hun kunne lære dem at kende inden 

udskrivelse. Nogle familier med større søskende takkede ja selvom de kendte den 

sundhedsplejerske, som kørte i distriktet. De sagde også ja, selvom der ved fødslen ikke 

umiddelbart var nogle udfordringer med barnet i forhold til den for tidlige fødsel. Som flere sagde: 

det var rart "hvis der skulle vise sig, at der blev noget” med barnet i forhold til den tidlige fødsel 

senere i forløbet. Den enkelte familie der ikke ønskede at deltage, var kort indlagt i Afsnit for 

Kvindesygdomme og Barslende og havde i forvejen haft kontakt til sundhedsplejerske fra 

distriktet, som de kendte fra de større søskende. At familierne valgte at deltage ud fra tilgængelig 

særlig viden om tidligt fødte, ligger meget i tråd med, et videnssamfund, hvor man generelt søger 

særlig viden, hvor det er muligt. Dette er vigtigt at medtænke ved databearbejdning.   

 

Ser vi på, hvornår forældrene især fremstod og følte sig sårbare, så var det hovedsageligt lige i 

overgangen og indtil cirka 3 måneder efter udskrivelsen, hvor de skulle have tingene til at fungere i 

egne rammer. For en del børn viste udfordringerne af den tidlige fødsel sig også først efter 

udskrivelsen. Hos familierne faldt det ofte sammen med de efterfødselsreaktioner en del forældre 

også oplevede i forhold til den tidlige fødsel. Herunder oplevede flere familier, at der opstod 

usikkerhed og utryghed. Usikkerheden og utrygheden opstod som følge af udfordringer med at 

aflæse og handle på barnets signaler og håndtering af følelser (oftest skyld) forbundet med tidlig 

fødsel. I de kommende afsnit bliver det beskrevet, hvorledes særlig viden om tidligt fødte og en 

tidlig og tæt relation havde stor positiv betydning for forældrenes oplevelse af sikkerhed og 

tryghed i forhold til forældrerollen til deres moderat tidligt fødte barn.   

Særlig viden om tidligt fødte hos sundhedsplejersken var med til at skabe trygge forældre  

  

Etablering af en tidlig og tæt relation mellem forældre og fagperson skaber tillid og tryghed for 

forældrene 

Familier søgte støtte i faglige netværk med særlig viden om tidligt fødte 
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Særlig viden om tidligt fødte hos sundhedsplejersken var medvirkende til at skabe trygge forældre 

Et mål i projektet var at vurdere, hvorledes funktionen med en sundhedsplejerske tilknyttet med 

særlig viden om tidligt fødte støttede op om familiens behov og styrkede forældrenes tryghed og 

sikkerhed i forældrerollen. Herunder var det relevant at belyse forældrenes opfattelse af deres 

tidligt fødte barn og deres forventninger til eventuelle udfordringer forbundet hermed. 

 
Forældrenes oplevelse af at barnet var tidligt født 

På baggrund af den viden vi havde om, at mange familier ikke ønskede særligt fokus på senfølger 

og tidlig fødsel, var det vigtigt at høre, om familierne oplevede, der var for meget fokus på det nu, 

hvor vi bevidst introducerede det for familierne. Flere af forældrene i interventionsgruppen 

betragtede ikke deres barn som tidligt født, og som udgangspunkt ønskede de ikke, at det skulle 

være i særlig fokus. Dette var forældre med børn født i GA 34-36. Sundhedsplejersken oplevede 

dog, at disse familier hurtigt 

ændrede holdning allerede i 

løbet af de første dage eller 

uger, hvor de erfarede, at 

barnet fik brug for ekstra 

opmærksomhed for 

eksempel i forhold til 

barnets svagere signaler, 

når det var sulten eller 

udviste øget følsomhed i 

forskellige situationer. På 

denne baggrund oplevede 

ingen familier i 

interventionsgruppen, at 

der var for meget fokus på, 

at deres barn var født for 

tidligt, eller der blev talt for meget om det ved sundhedsplejerskebesøg. De oplevede, at den viden 

og vejledning, de fik af sundhedsplejersken, tog udgangspunkt i deres egne og deres barns behov, 

så det blev nærværende og brugbart for dem. For dem var det ikke så vigtigt, om det relaterede sig 

til den tidlige fødsel, men at få den nødvendige viden til at forstå deres barns signaler.  

 

Familier i både interventions- og kontrolgruppen mødte divergerende opfattelse og information 

omkring mulige konsekvenser af den tidlige fødsel af det sundhedsfaglige personale fra fødegang 

og sengeafsnit. De oplevede forskellige udmeldinger i forhold til det umiddelbare pleje og 

behandlingsforløb. Oftest fik de at vide på Fødegangen, at det ingen betydning havde, at barnet 

var født for tidligt, da det var stort og fint. Når forældrene så deres barn der lige efter fødslen, så 

de også et sundt og raskt og helt udviklet barn, så de betragtede ikke barnet som tidligt født, og 

havde i starten ingen fornemmelse af betydningen af dette. Det betød, at de på baggrund af 

udmeldingen på fødegangen, var uforberedte på indlæggelse mere end 48 timer, og forventede 

normal baby uden problemer. De behov barnet kunne have her og nu i form af sondemad og 

længere tid til at lære at spise blev ikke italesat.   
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Far 1, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende fortæller: 
 ”... da jeg spurgte til det sagde de, at der var ingen bekymring da han var så stor, og 

 helt udviklet”.   

 

Far 2, intervention Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler fortæller: 
 " ... på det tidspunkt (på fødeafsnittet inden overflytning til Afsnit for 
 Kvindesygdomme og Barslende) der troede jeg stadigvæk, at vi kom hjem efter at vi 

 skulle være på patienthotellet i to dage. Det var først, da vi kom derover senere, at 

 de sagde, at vi skulle være der to uger eller sådan noget. Det var først der – nå okay! 

 det gik op for mig”. 

 

Så, udtalelsen sundt og raskt barn blev koblet med almindeligt barselsforløb. Forældrene oplevede 

det som meget overvældende, når de blev overflyttet til sengeafsnittet og fik at vide, at 

indlæggelsen kunne strække sig over flere uger, og der skulle startes sondemad og udmalkning 

med mere. Oveni kom information om mulige senfølger af tidlig fødsel som for eksempel 

sensitivitet. Dette gjaldt for familier, der blev indlagt i Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende. 

Børnene, der blev indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, havde et større 

behandlingsbehov fra begyndelsen, og det var derfor mere åbenlyst for forældrene, at 

barselsforløbet ville adskille sig fra det normale.  

 

Mor 2 intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende: 
 ”... der blev bare trykket på en rød knap og så kørte baduljen jo, og vi står sådan lidt 

 tilbage, at vi hoppede på et tog, vi ikke vidste hvor kørte hen".  
 

Det viser vigtigheden af, at personalet hele vejen igennem forløbet har samme forståelse og 

tilgang til moderat tidligt fødte, så familierne bliver godt informeret undervejs med 

opmærksomhed på, at forældrene som udgangspunkt ingen forudsætninger har for at vurdere, at 

noget er anderledes for dem end for familier med barn født til tiden. Det er helt klart et 

indsatsområde fremadrettet at sikre den rette information og vejledning på tværs af afsnit. Flere 

familier udtrykte ønske om, at man allerede på fødegangen havde forberedt dem på, at selvom 

barnet var sundt og raskt, så kunne det have særlige behov, og indlæggelsesforløbet formentlig 

ville blive noget længere, end hvis de havde født til tiden. For eksempel længere indlæggelsestid, 

for at barnet kan lære at spise.  

 
Vejledning af forældre i aflæsning og tolkning af barnets signaler har betydning for forældrenes 

mestring af forældrerollen 

Forældrene oplevede udfordringer i forhold til at aflæse og forstå barnets signaler, og det var ens i 

både kontrol- og interventionsgruppen. For nogen blev det svært at tolke barnets signaler. Det var 

især oplevelser omkring amning, spisemønster, søvn, skrigture, søvnmønster, temperatur, uro og 

gråd, som der var behov for hjælp til at tolke og handle på. Signaler som gråd og uro blev nemt 

tolket som sult, mavepine eller sygdom, hvor det primært handlede om umodenhed hos barnet. 

Det var derfor en stor opgave for sundhedsplejersken at vejlede forældrene i aflæsning af barnets 

signaler, og hermed støtte samspillet imellem forældre og barn i forhold til de svage signaler 

mange af børnene havde. Flere forældre fik først behov for denne vejledning et stykke tid efter 

udskrivelse, når udfordringerne opstod i hverdagen. Det blev derfor af stor vigtighed, at 



 

 

 
14

forældrene også efter udskrivelse havde mulighed for at få støtte til aflæsning af signaler ud fra 

viden om tidligt fødte.  

 

Barnets signaler 

italesættes og beskrives 

markant tydeligere i 

interventionsgruppen end 

i kontrolgruppen. Det var 

tydeligt, at det var noget, 

der var blevet talt om. De 

kunne tydeligt fortælle, 

hvilke signaler og adfærd 

de så hos barnet, og 

hvordan de tolkede og 

handlede derpå. 

Forskellen fremgik også 

tydeligt ved enkelt familie 

i kontrolgruppen, som i 

hjemmet havde tilknyttet sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte. De italesatte og 

agerede omkring barnets adfærd på samme måde, som familierne i interventionsgruppen. De 

andre familier i kontrolgruppen var de første måneder langt mere usikre. De beskrev urolige børn, 

de havde svært ved at trøste og som sov afbrudt. De var bekymrede for, om barnet fejlede noget 

og følte sig utilstrækkelige. I denne periode søgte flere familier læge.    

 

I interventionsgruppen oplevede forældrene generelt, at de hurtigt fik redskaber til at læse og 

forstå børnenes adfærd og kunne handle derpå, og det var hovedsageligt familier i 

interventionsgruppen, der havde viden om, hvordan den øgede følsomhed kom til udtryk hos 

barnet, og hvordan de kunne handle herpå. I deres fortællinger var det tydeligt i måden de 

beskrev barnets behov, at de havde en helt anden viden tilgængelig, og de gav tydeligt udtryk for 

tryghed og sikkerhed i forældrerollen. De søgte, og fik støtte og bekræftelse hos 

sundhedsplejersken i, at de tolkede barnets signaler korrekt. De oplevede, at de havde stort behov 

for denne bekræftelse hyppigt, da det hjalp dem til at føle sig sikre og trygge. Dette underbygges 

også af sundhedsplejerskens oplevelser. Også sundhedsplejersken oplevede som en udfordring at 

finde balancen imellem ikke at overse sygdomme og relatere barnets adfærd til tidlig fødsel.  

Hermed blev de støttet i den følelsesmæssige mestring i forældrerollen, som var med til at skabe 

robuste forældre.  

 

Mor 2, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og barslende beskriver:  
 "Jeg kan så godt lide når hun har hende på puslebordet og kigger hende igennem – 

 hun ser godt nok fin ud – så bliver jeg så glad. Og så når hun spørger: hvordan går 

 det. At hun spørger til familien generelt………..jeg har i hvert fald haft meget brug 

 for, at hun bekræfter mig i, at jeg gør det godt. Man får sådan en god energi, når 

 hun har været her, fordi så føler jeg, at jeg gør det godt. Og det har hun været god 

 til".  
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Sundhedsplejersker ansat ved Viborg Kommune får coachuddannelse. Derfor valgte vi, at 

sundhedsplejersken som en del af projektet fik en coachuddannelse, hvilket har været rigtig 

gavnlig i forløbene hos familierne. Hun brugte den især i forhold til at hjælpe familierne til at finde 

ud af, hvad det var, de havde brug for hjælp til, så støtten blev målrettet præcis deres behov, og 

det blev muligt for dem at handle herpå.  I interventionsgruppen var der dog også familier, som til 

trods for tilført særlig viden om tidligt fødte stadig havde store udfordringer i forhold til at tolke og 

handle adækvat i forhold til barnets signaler og adfærd. De blev tilbudt et Marte Meo forløb, som 

de havde stort udbytte af. Erfaringen er generelt, at flere forældre til tidligt fødte børn oftere 

tilbydes Marte Meo end familier med børn født til tiden. Årsagen er at forældrene ofte har 

sværere ved at aflæse de tidligt fødtes signaler og hermed også ved at respondere adækvat på 

signalerne, hvilket stemmer overens med fundene her, men også anden forskning. 

Sundhedsplejerskerne, som er uddannet Marte Meo terapeuter, er også sunndhedsplejersker 

tilknyttet gruupen faglig gruppe for tidligt fødte, som besidder særlig viden og erfaring med tidligt 

fødte. Marte Meo tager udgangspunkt i, at alle mennesker har styrker og kompetencer, der kan 

udvikles. Ved hjælp af videooptagelser analyserer Marte Meo terapeuten samspillet mellem barn 

og forælder, med henblik på at fremme en positiv udvikling i relationen. Der vises videoklip af, 

hvor forældre støtter barnets udvikling, og forældrene ser og reflekterer over, hvad de med fordel 

kan gøre mere af, for at støtte barnet og fremme en positiv udvikling. Forældre til moderat tidligt 

fødte ser ud til at have udfordringer på dette punkt ligesom forældre til ekstremt tidligt fødte. 

Med baggrund i forståelsen af, at signalerne er anderledes og sværere at aflæse og forstå også ved 

moderat tidligt fødte, bliver det tydeligt, at de fleste familier til moderat tidligt fødte kan have 

behov for vejledning undervejs af sundhedsplejerske med særlig viden og i nogle tilfælde også i 

form af mere intensiv indsats i form af Marte Meo forløb.  

 

Ser man det ud fra Antonovskys mestringsmodel, som er den kontekst, vi har valgt at forstå 

mestring ud fra, blev familierne tilført særlig viden om tidligt fødte i forhold til at forstå barnets 

signaler, men den var ikke håndterbar for dem, så de kunne aflæse og handle derpå. Marte Meo 

forløbet hjalp dem til at synliggøre signaler og samspil, hvilket gav dem handlemuligheder. 

Familierne oplevede sig styrkede følelsesmæssigt i forhold til at føle sig sikre og trygge i 

forældrerollen efter forløbet.  

 

Familier i kontrolgruppen udtrykte, at de godt ville have vidst mere om eventuel påvirkning af den 

tidlige fødsel. For eksempel det med svage signaler, maveproblemer og uro. Selv om de som 

udgangspunkt ikke havde tænkt på deres barn som tidligt født, oplevede de deres barn anderledes 

end de andres i mødregruppen i form af gråd, uro og behov for nærhed også under søvn. Det 

vidste de ikke, da de tog fra afdelingen.  

 

Mor 3, kontrolgruppen, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende:  
 ”Altså hvad kan bivirkningerne være, fordi vi fik jo bare at vide, at han er kun 5 uger 
 for tidligt født – han er jo færdigbagt".  

 

Derfor tænkte de mere, at noget måtte være galt med barnet, eller de gjorde noget forker.  
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Til forskel fra kontrolgruppen oplevede forældrene i interventionsgruppen, at der inden 

udskrivelsen blev talt en del om tidlig fødsel og udfordringer de kunne møde i den første tid (søvn 

og spisemønster), hvilket var til stor hjælp.  

 

Mor 2, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende siger: 
"... god viden at have med sig inden udskrivelsen det med at hun, fordi hun er født

 tidligt ikke er så tydelig i sine signaler – f.eks. når hun er sulten, så slikker hun på

 fingrene rører ved munden og sådan, det har været god viden".  
 

Sundhedsplejersken oplevede også, at det gav rigtig god forståelse for forældrene, når der kom 

lidt teori på omkring hjernens udvikling i den sidste del af graviditeten omkring, hvorfor hjernen 

kan reagere lidt langsommere, og at forældrene derfor er nødt til selv at gå ned i tempo og have 

tålmodighed, og hvorfor hjernen nogle gange bliver lidt hurtigere fyldt, end den gør hos andre 

børn. De kan nemmere forstå det og agere efter det, når de får forklaret hvorfor. Også dem, som 

kun havde født lidt for tidligt, oplevede at have gavn af denne viden.  

 

Kendetegnende 

for mange 

familier var det, 

når de var 

usikre i 

tolkningen af 

barnets 

signaler, at de 

ofte søgte en 

fysisk forklaring 

(sygdom) på 

barnets adfærd. 

Især familier i 

kontrolgruppen 

udtrykte stor 

usikkerhed på, 

om barnet 

fejlede noget på baggrund af skrigeture, afbrudt søvn eller uro, og de havde oftere kontakt til egen 

læge, lægevagt eller børnemodtagelsen. Muligheden for, at det kunne relateres til umodenhed 

grundet den tidlige fødsel, blev ikke italesat. Forældrene fortalte også, at de følte, det var dem 

som forældre, der gjorde noget galt, hvis barnet ikke trivedes, og læge og sundhedsplejerske ikke 

rigtig kunne finde en årsag, og en utilstrækkelighedsfølelse var forbundet hermed. Når der ikke 

kunne findes en forklaring på barnets adfærd, fik forældrene følelsen af, at det måtte være dem, 

der gjorde noget forkert. Sundhedsplejerskerne er generelt uddannede til at have fokus på den 

sundhedsfremmende pleje og har spidskompetencer til at medvirke til at skabe en stærk relation 

mellem forældre og barn, gennem støtte til at tolke nyfødte børns signaler og adfærd. Det ser dog 

ud til, at også moderat tidligt fødte børns signaler og adfærd, ligesom ekstremt tidligt fødte børns 

nogle gange kræver særlig viden for at kunne aflæse og tolke. Har fagpersonerne omkring familien 
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ikke den nødvendige særlig viden til at kunne vejlede forældrene i at aflæse og handle på barnets 

signaler og adfærd, kan de herved komme til at underbygge forældrenes følelse af 

utilstrækkelighed i forældrerollen. Forældre i interventionsgruppen opsøgte også læge ved tvivl, 

men der blev også observeret, talt og handlet på det ud fra tidlig fødsel synsvinklen, og hermed 

blev der givet dem nogle andre redskaber til at forstå deres barn og mestre de udfordringer de 

oplevede i hverdagen.  

 
Så i takt med forældrenes oplevelse af stigende udfordring i forhold til at kunne mestre barnets 
behov, steg bekymringerne for, om det var dem, som gjorde noget forkert og derfor ikke følte sig 
som gode nok forældre. Især mødrene gav sig selv skylden og tænkte jævnligt, hvad gør jeg 
forkert. De påtog sig skylden hvis barnet var uroligt og grædende, og overvejelserne gik primært 
på, om de havde spist forkert, ikke kunne håndtere barnet rigtigt, ikke kunne aflæse barnet, var en 
dårlig mor. 
 

Mor 2, kontrol Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte siger:  
 ”Nogen gange kunne jeg godt tænke mig svar på, om det er fordi han er for tidligt

 født, eller vi gør noget forkert – så snakker vi om, om der har været for mange

 indtryk, og hvad vi har lavet, det er lidt svært, det er os, der er skyld i det, hver gang

 der er noget". 
Og 

"Da de skreg meget, var jeg hele tiden bange for at jeg havde gjort noget forkert".

  

Bekymringer for at det var dem, der gjorde noget forkert, ramte dem virkelig på følelserne, og fik 
dem til at føle sig som dårlige forældre. Det gjaldt for familier, der havde været indlagt i begge 
afsnit og i begge grupper. Det er tydeligt, at familierne i kontrolgruppen bevarede usikkerheden i 
længere tid end familierne i interventionsgruppen i forhold til, om de gjorde det godt nok, da de 
havde svært ved at agere i forhold til deres barns uro, afbrudte søvn, gråd eller hyppige måltider. 
De var altså både ramt på manglende viden, ikke at kunne handle og på følelserne.  
 
Forældrene følte sig generelt godt hjulpet af sundhedsplejersken i begge grupper. Det afgørende 
var, at familierne i kontrolgruppen ikke vidste, at børnenes udfordringer kunne skyldes 
umodenhed hos barnet, og det var svært for dem at håndtere det, og det medførte følelse at 
utilstrækkelighed og følelsen af ikke at være en god nok forælder. Herved blev det tydeligt, at 
særlig viden om tidligt fødte gjorde en markant forskel dels for forældrenes forståelse af og 
handlen på barnets adfærd, men som følge heraf også på forældrenes oplevelse af sikkerhed og 
tilstrækkelighed. Ved manglende vejledning risikerede de at blive meget hårde dommere overfor 
sig selv helt uberettiget, da det primært handlede om forståelse af barnets signaler og manglende 
redskaber til at handle derpå.  

 

Kendetegnende var det for familier i kontrolgruppen, at når usikkerheden havde sat sig, gav det sig 

udslag i, at de blev tilbageholdende med at bede om råd, da de bekymrede sig for, hvad både 

fagpersoner, familie og venner tænkte om deres forældreevner. Det betød, at nogle forældre i 

perioder kom til at føle sig meget alene og utrygge og utilstrækkelige i forældrerollen, meget lig, 

hvad vi fandt i pilotundersøgelsen fra 2010.   
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Mor 2, kontrolgruppen, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte fortalte om den følelse, hun havde: 

 "Jeg kunne jo slet ikke styre mine børn. Jeg ville så gerne gøre det hele perfekt”

  

Når hun så tilbage, huskede hun, at hun var meget usikker og bange for at blive bedømt som dårlig 

mor fordi hendes børn var urolige og grædende. Da hun var allermest presset tænkte hun: 

 ”I starten var jeg bange for at sundhedsplejersken tog dem, fordi jeg ringede

 tudende til hende, da de havde skreget uafbrudt 6 timer i streg aftenen inden. Jeg

 var så bange for, at jeg gjorde noget galt". 

Dette ændrede sig hen mod slutningen af de første 3 måneder efter udskrivelsen. Det ændrede sig 

i takt med, at barnet modnedes og gav tydeligere signaler. Så blev forældrene mere trygge og 

sikre. Mødrene i interventionsgruppen fandt tidligere en ro og sikkerhed i, at de gjorde det rigtige 

med tæt vejledning og bekræftelse fra sundhedsplejersken. 

 

Delkonklusion 

Familierne i interventionsgruppen har været meget tilfredse med mængden af viden omkring 

tidligt fødte, måden den blev præsenteret på, og at den var tilgængelig, når behovet løbende 

opstod. Flere familier fik først behovet et stykke tid efter udskrivelsen. Familierne i begge grupper 

oplevede generelt deres barn som anderledes end børn født til tiden, og savnede viden om tidligt 

fødte.  

 

 

 

Familier i interventionsgruppen, 

der havde særlig viden 

tilgængelig, udviste både 

hurtigere og større sikkerhed i 

forældrerollen, og de havde færre 

bekymringer i forhold til barnets 

trivsel, end familierne i 

kontrolgruppen, som manglede 

viden til at kunne forstå barnets 

signaler og adfærd. Herved 

opstod bekymring for barnet og 

usikkerhed i forhold til, om de var 

gode nok forældre. 

Den tidlige indsats i de første måneder efter udskrivelsen med særlig viden om tidligt fødte var 

markant i forhold til at støtte forældrene i at lære at forstå deres barns signaler, og det gjorde, at 

de føle sig trygge og sikre i forældrerollen.   

 
En tidlig etableret relation mellem forældre og fagperson skaber tillid og tryghed hos forældrene 

En anden faktor, som var afgørende for at familierne gerne ville deltage i projektet, var den tidlige 

kontakt med sundhedsplejersken i forløbet, så hun fik kendskab til både barn og forældre inden 
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udskrivelsen. Den tidlige kontakt 

gav sundhedsplejersken særligt 

gode betingelser for at lære 

familierne og deres forløb at 

kende. Det fik stor betydning for 

den indsats sundhedsplejersken 

kunne yde familien i forbindelse 

med udskrivningsplanlægning og 

især for støtten og vejledningen i 

den første tid i hjemmet. 

Sundhedsplejersken oplevede, at 

det at besøge familierne under 

indlæggelsen og tage del i de 

opgaver, som var omkring familien, var en god måde at opbygge relationen på. Så var hun ikke 

bare en gæst, men bidrog med handlinger og viden. Samtidig var det en stor fordel, at hun tidligt 

fik viden om forældrenes ressourcer og udfordringer, men også hvad de havde været igennem 

under graviditet, fødsel og indlæggelse. Det gjorde, at hun kunne se en udvikling under 

indlæggelse og omkring udskrivelsen, som ville være svær at få øje på, hvis ikke hun kendte 

familien fra indlæggelsen. Det gav mulighed for, at hun overfor familierne kunne sætte ord på 

udviklingen, da de ind imellem selv godt kunne glemme den. På denne måde blev det værdifuldt at 

kunne trække tråde helt tilbage til indlæggelsen både i forhold til barnets adfærd og udvikling men 

også forældrene og deres reaktioner. På grund af den opbyggede relation kom de hurtigere til at 

tale om dybereliggende problemstillinger efter udskrivelsen, da familierne allerede havde stor 

tiltro og tillid til sundhedsplejersken, allerede inden de kom hjem og skulle have en hverdag i gang. 

Dette berettes af både sundhedsplejersken og forældrene.  
 
At forældrene havde opbygget en relation inden udskrivelsen, var også afgørende for, hvor meget 
forældrene følte sig parate til at åbne sig og blotte deres bekymringer og udfordringer. Dette var 
der enighed om i både kontrolgruppen og interventionsgruppen. Den store forskel på kontrol- og 
interventionsgruppen var, at familierne i kontrolgruppen først skulle opbygge relationen og 
tillidsforhold til sundhedsplejersken efter udskrivelsen i den første tid, hvor forældrene oplevede, 
det var sværest, og de var mest udfordrede.  
 
Mor 1, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende sagde: 
 ”Jeg bruger sundhedsplejersken til at snakke om praktiske ting med vejning og 
 rådgivning om mad og sådan, men også meget til at snakke om følelser med. jeg 

 har fået et tillidsfuldt forhold til hende og kan sige ting, jeg ikke plejer at kunne 

 fortælle……altså det handler ikke kun om ham, hvor meget han vejer, og hvor lang 

 han er blevet, men også om de følelser der var med til at komme hjem, og hvor det 

 hele det har ændret sig".  
 
Ligesom familier i interventionsgruppen følte de et stort behov for, at sundhedsplejersken vidste, 
hvad de havde været igennem også rent følelsesmæssigt, men de syntes, det var svært helt at 
formidle dette fyldestgørende til sundhedsplejersken. Især omkring det følelsesmæssige, da det 
var meget privat for dem, og de følte sig sårbare. I interventionsgruppen var det tydeligt, at 
familierne oplevede, at de havde et fælles grundlag med sundhedsplejersken i forhold til viden 
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om, hvad familien havde været igennem, og samarbejdet kunne blot fortsætte i hjemmet, og det 
var nemt og naturligt at se tilbage og tale om den første tid på hospitalet grundet det fælles 
udgangspunkt. På den måde blev det oplevet som en tryg og sikker overgang fra hospital til 
hjemmet.  
 
Om dette siger mor 3, intervention, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte siger:  

”Ja og det er den samme person! at vi ikke har skullet fortælle, han har været 

indlagt og sådan. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kunne. Det har været rart, at vi 

ikke skulle det".  
 

For sundhedsplejersken gav det også et bedre udgangspunkt i forhold til at forstå, hvad familien 

havde med sig, forstå deres reaktionsmønstre og hvordan de udviklede sig over tid.  

Sundhedsplejersken sagde:   
”Det giver en større sammenhæng rent fagligt, at man ser familierne helt fra 

begyndelsen, forløbet inden på hospitalet, og den proces der sker herinde, hvor

 familiedannelsen starter og så følge dem hele vejen i den udvikling”.  

 

Især for mødrene har det haft stor betydning, at de har kendt sundhedsplejersken godt. Det hjalp 

dem til at have tillid til, at blive mødt med accept og forståelse – at det var ok at spørge og være 

usikker, og det følte de ofte, de var. Det var især i den første tid efter udskrivelsen mødrene 

beskrev denne særlige sårbarhed.  

 

Mor 2, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende siger 
 ”Så god er jeg heller ikke til at åbne op overfor folk. I og med hun var der så meget,

 så lærte vi hende jo også bedre at kende og nok endnu mere vigtigt – hende mig” 
 
Forældrene havde behov for, både under hospitalsindlæggelsen og efter udskrivelsen at der blev 
talt om, hvordan de havde det, og hvilke bekymringer de havde – altså et behov for at samtalerne 
strakte sig ud over barnet, men også rummede dem og deres følelser. Det havde afgørende 
betydning for, at de følte sig trygge og fik tillid til, at blive forstået. Det var usikkerheden, som de 
havde brug for at få ro på: har barnet det for varmt, sover det for meget, er det for meget vågen, 
har jeg mælk nok, spiser barnet korrekt og så videre.  
 
Mor 4, kontrolgruppen, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende siger: 
 ” Vi ønsker, at der er tid til at tale om, hvordan vi har det – hvad vi er usikre på”. 

 

Sundhedsplejersken havde ved besøgene i afdelingen mulighed for udelukkende at fokusere på 

dem som familie, idet hun ikke blev kaldt på af andre patienter. Det gav anledning til, at de følte 

sig hørt, og de kunne tale mere i dybden med sundhedsplejersken om, hvad der bekymrede dem.  

 

Om dette siger Mor 1, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende:  
"Sundhedsplejersken har jo tiden, når hun kommer, den er jo sat af til os. Kun os og 
skal ikke løbe til andre. Det er nok også det, der gør forskellen".  

 

Far 1, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende siger: 
”De (sygeplejerskerne) havde nok ikke så meget tid at snakke om det der, hun (mor) 
gerne ville snakke om".  
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Mor 3, intervention, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte siger:  
 ”Hun var også med til en amning, hvor vi så kunne sidde lidt mere og snakke, så hun 
 vidste også lidt mere med, hvilken baggrund jeg havde, når vi så kom hjem, som der 

 så kunne ske at dukke op, når vi kom hjem”. 

 

Et af målene i projektet var, at forældrene skulle opleve kontinuitet og tryghed i overgangen fra 

region til kommune, hvilket lykkedes optimalt ved at sundhedsplejersken fulgte familierne på 

tværs af sektorer. Familierne brugte derved ikke energi på at finde ud af, hvem de skulle kontakte i 

hvilke situationer, men kontaktede blot sundhedsplejersken. Det medførte stor tryghed og 

kontinuitet for familierne. Samtidig betød det, at i besøgene lige efter udskrivelse, kunne der 

afsættes kortere tid, da relationen var etableret, og der skulle ikke bruges tid på at afdække 

ressourcer og familieforhold, da denne viden allerede var opnået under indlæggelsen. Familierne i 

interventionsgruppen følte det trygt og godt i overgangen at blive fulgt ind over dørtærsklen. De 

følte sig velforberedte på at komme hjem, og det gjorde, at de ikke følte, de kom hjem til alle 

mulige spørgsmål. Samtidig lå besøgene i starten tætte, for dem som var på tidligt hjemmeophold, 

hvilket var godt.  

 

Mor 2, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende siger: 
"Jeg sætter pris på, at besøgene ligger så tæt. Så når bekymringerne ikke at vokse, 
inden der kommer en, vi kan snakke med om det". 

 
Familier, der ikke havde været på tidligt hjemmeophold, havde haft hyppige besøg af 
sundhedsplejersken inden udskrivelsen i forbindelse med udskrivningsplanlægningen. For 
forældrene gav det stor tryghed ikke at skulle til at forholde sig til en ny person lige i overgangen, 
hvor de var mest sårbare, men kunne falde til med støtte fra en kendt person. For mødrene var 
relationen så vigtig en del i forhold til at give tryghed i forældrerollen, at de allerede nu, var 
begyndt at bekymrer sig om at skulle starte forfra ved næste graviditet, fødsel og efterforløb. De 
bekymrede sig i særlig grad om, om den næste ville kunne forstå, hvilke kampe og udfordringer de 
har været igennem og forståelse for valg og især fravalg som for eksempel amning som var et 
særligt sårbart emne. 

 

Familierne i kontrolgruppen havde 

også alle følt sig godt forberedt fra 

hospitalet på udskrivelse. Alle 

førstegangsforældre gav dog 

udtryk for, at de var i tvivl om, 

hvad sundhedsplejersken kunne 

tilbyde, og hvad de kunne 

forvente af sundhedsplejersken. 

De første besøg af 

sundhedsplejersken blev brugt på 

at etablere en relation og lære 

sundhedsplejersken at kende, og 

hende dem. De brugte en del 

besøg på ligesom at snakke sig ind på hinanden. Derfor fik de ikke talt så meget om, hvad der 
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fyldte for dem de første gange. Det bevirkede, at flere familier i kontrolgruppen følte sig vurderet 

på deres forældreevner. Oplevelsen var primært forbundet med de første besøg af 

sundhedsplejersken i hjemmet. Ser man på familiernes fortællinger samlet set, falder det sammen 

med den sværeste tid lige efter udskrivelsen og det ser ud til, at denne følelse primært bunder i 

usikkerhed og medfølgende tvivl på egen forældreevner, fordi de har haft svært ved at aflæse og 

forstå barnets signaler og handle på dem, så de har følt sig magtesløse og utilstrækkelige i en grad, 

så de tvivlede på at være gode nok forældre. Når forældrene var så hårdt pressede 

følelsesmæssigt, er det nemt at forestille sig, at følelsen af at blive kontrolleret og vurderet 

forstærkes, når sundhedsplejersken indsamler viden om familien ved de første besøg.  

At afhjælpe forældre en sådan bryde kræver stort kendskab til den enkelte, og hvad de har med 

sig, og det kræver en god relation at opnå en tillid, som kan indbyde til dette. Når forældrene ser 

tilbage, ville det have været godt, at sundhedsplejersken besøgte dem inden udskrivelsen, så de 

kunne lære hinanden at kende, og hun vidste deres forløb, men også afklare, hvad 

sundhedsplejerskens funktion er. 

 
Når der bliver tid til eftertanke 

Det med at ”noget kunne ske at dukke op” oplevede mange familier senere i forløbet, når de kom 
hjem, både i forhold til at aflæse barnets signaler som beskrevet tidligere, men også i forhold til 
dem selv, og der blev tid til eftertænksomhed. Begge forældre begyndte at tænke tilbage på, hvad 
det var, der skete og alle følelserne, der var i spil under hospitalsindlæggelsen, dog var det især 
mødrene, der blev ramt af en eftertænksomhed og sårbarhed nogen tid efter udskrivelsen, hvor 
de begyndte at tænke tilbage. I denne periode blev det meget tydeligt, at sundhedsplejerskens 
kendskab til familien og deres forløb fik stor værdi, da de havde behov for at tale det hele 
igennem, men også udviste særligt stort behov for at blive bekræftet i, at de gjorde de rigtige ting 
og var gode mødre, og deres barn var i trivsel. Fædrene adskilte sig fra mødrene på dette punkt 
ved, at de ikke oplevede samme usikkerhed og bekymring for barnet, som de oplevede, mødrene 
havde. Samtidig oplevede de heller ikke den samme skyldfølelse, som flere mødre følte.   

 

Sundhedsplejersken oplevede også, at fokus flyttedes lidt fra barnet og til forældrene, 

hovedsageligt mor, efter nogen tid. De fik behov for at tale om, hvad der skete den første tid efter 

fødslen, og hvordan de havde det. Det kom frem, som det også er beskrevet i litteraturen, at flere 

af mødrene følte sig som dårlige mødre ved at føde tidligt, de følte sig snydt over ikke at have gået 

tiden ud, og de havde dårlig samvittighed overfor barnet. Her kunne sundhedsplejersken også 

drage nytte af at trække tråde tilbage til indlæggelsen, men også hendes store viden om tidlig 

fødsel og mulige efterfødselsreaktioner ved tidlig fødsel.  

 

Mor 2 fortæller, at hun godt har kunnet mærke, at hun slet ikke var nået at komme dertil, hvor 

hun skulle tænke på efter fødslen – hvad så. 
"Det var sådan at modnes til at, nå men nu er det ved at skulle ske, nu kommer hun, 

og nu skal vi til at være forældre. Det har jeg godt kunnet mærke, på en eller anden 

måde har det haltet lidt".  

 

Dette underbygger også, at de første måneder efter udskrivelsen var en særlig sårbar periode for 

de fleste forældre og altså især for mødrene. At sundhedsplejersken i projektet dels har haft særlig 

viden om tidligt fødte og reaktioner herpå og dels har haft indgående kendskab til den enkelte 
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familie inden udskrivelsen, har helt tydeligt kunnet styrke forældrene i at opnå følelsen af, at de 

mestrede forældreopgaven, men også sideløbende at forholde sig til det at have født for tidligt, 

selvom det kun var nogle få uger. Mødrene i kontrolgruppen havde også stort udbytte af at tale 

forløbet igennem med deres sundhedsplejerske, da først de havde fået etableret relationen.  

 
Øget sårbarhed hos mødre til moderat tidligt fødte 

Et interessant fund er, at flere mødre end antaget blandt de deltagende mødre havde en stor 

sårbarhed vurderet ud fra TOPI (24). Hos 7 ud af 19 mødre i interventionsgruppen, vidste 

sundhedsplejersken på forhånd, at mødrene havde tidligere oplevelser med sig i form af angst, 

tidligere dødfødt barn, depression og stress. Efter udskrivelsen viste det sig, at yderligere 5 mødre 

havde lignende 

udfordringer med 

sig fra tidligere, 

der udgjorde 

risikofaktorer i 

forhold til mor-

barn relationen. 

Dette viste sig i 

mødrenes 

håndtering af 

barnets behov og 

under samtaler 

med 

sundhedsplejersk

en. Flere var især 

udfordret på at 

aflæse barnets 

signaler og rumme at være i det uforudsigelige i dagligdagen med et lille barn. De havde i meget 

høj grad brug for at blive støttet i at stole på, at det de gjorde, var godt for barnet. De blev hurtigt 

usikre, og havde brug for ofte at blive bekræftet i at følge barnets udvikling fremfor at tro, at de 

gjorde noget forkert. Ved at sundhedsplejersken kendte mor så godt fra start, blev udfordringerne 

måske også hurtigere tydelige og mor følte sig tryg ved at rette henvendelse til 

sundhedsplejersken og bede om hjælp. Det at sundhedsplejersken havde så tryg en relation til mor 

og kunne støtte hende i at læse og forstå barnets signaler og adfærd gjorde, at hun kunne styrke 

mor i forhold til vurderingen af egne evner til at vurdere barnets barnet og hermed styrke 

relationen mellem mor og barn. På baggrund af det indgående kendskab til mor kunne 

sundhedsplejersken se og påpege udvikling hos både mor og barn, som var med til at styrke mors 

sikkerhed og tryghed i forældrerollen.  

 

En nødvendig overvejelse her er, om det er muligt tidligere at opspore særligt sårbare mødre 

under graviditeten og sætte tidligere ind med forebyggende hjælp. Det ville måske kunne få stor 

betydning for og mødres oplevelse af sikkerhed og tryghed i forældrerollen, men især også i 

forhold til samspil og tilknytning mellem mor og barn.  
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Delkonklusion  

At sundhedsplejersken tidligt i forløbet fik kendskab til familiernes ressourcer og udfordringer, og 
skabt en grundlæggende og tryg relation lettede i markant grad overgangen fra hospital til eget 
hjem for forældrene. Styrken var helt klart, at grundlaget for samarbejdet var på plads inden 
udskrivelsen, og at hun var med i udskrivningsplanlægningen og forberedte familien på, hvad hun 
som sundhedsplejerske kunne tilbyde familien, når de kommer hjem. Herved skulle familierne ikke 
forholde sig til en ny person lige netop i den sværeste tid i de første måneder efter udskrivelsen. 
Ved at tilliden i relationen var opbygget inden udskrivelsen, kunne fokus være på det helt 
væsentlige lige fra start. Nemlig barnet og forældrenes trivsel og udvikling og hermed øget 
mestring af forældrerollen.  

Desuden kan vi konkludere, at vi generelt fandt en øget sårbarhed bland mødrene. Mange mødre 

blev ramt af efterfødselsreaktioner relateret til den tidlige fødsel, som også ses hos mange mødre 

til ekstremt tidligt fødte. Samtidig er der noget, som tyder på en overrepræsentation af 

risikofaktorer i gruppen af mødre til moderat tidligt fødte, som gør dem ekstra sårbare med øget 

risiko for at mor-barn relationen påvirkes negativt. Her er der behov for særlig intervention, for at 

støtte op om dette. En tidlig etableret relation ser ud til at være nok for mange familier for at 

komme i trivsel og blive sikre og trygge i forældrerollen. For forældrene var det meget vigtigt, at 

sundhedsplejersken havde et indgående kendskab til dem. Rammerne, der skabte tillid og 

fortrolighed til disse samtaler, blev skabt ved den tidlige kontakt.  

 

 
Familier søger vejledning i det faglige netværk med særlig viden om tidligt fødte 

Flere familier i kontrolgruppen, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte dannede netværk under 
indlæggelsen. De oplevede, de havde langt mere til fælles og kendte hinanden godt end med 
familierne fra de andre tilbud.  
 
Mor 3, kontrol, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte sagde: 

"Vi har alle sammen stået med de her larmende maskiner, frygten for at miste vores 

børn og vi ved alle sammen, at vi er bagud, hvis man kan sige det sådan. Det er lidt 

grimt sagt, men vores børn er længere tid om at kunne nogle ting, så der snakker vi 

sammen og hygger og bruger hinanden. Hvis vi har brug for at tude, eller lige 

mindes sygehuset, så kan vi sidde og snakke om det, uden der er nogen, som føler 

sig udenfor, for vi har alle sammen stået der".    

 
De familier, som ikke havde dannet netværk på sygehuset eller kom til åbent hus for tidligt fødte 
efter udskrivelsen, søgte også mod netværk med relation til tidligt fødte, hvor de følte, de havde 
mere til fælles end i netværk med familier med børn født til tiden, også selvom det kun var født få 
uger for tidligt. De manglede et netværk med ligesindede, da de oplevede, at deres tidligt fødte 
barn adskilte sig fra børn født til tiden. De havde brug for at danne netværk med andre familier 
med tidligt fødte, så der var en fælles forståelse af de udfordringer, de oplevede.  
 
Mor 3, kontrolgruppen Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte siger: 

"Jeg kunne godt have brugt at snakke med andre, der har født for tidligt. Jeg synes 
min søn er anderledes end de andre børn i mødregruppen, og der kunne jeg godt 
have brugt nogle andre at snakke med, som var i samme situation" 
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Flere familier havde stort udbytte af at komme til åbent hus for tidligt fødte med henblik på at 
danne netværk. De følte, at åbent hus for tidligt fødte passede til deres behov i forhold til det 
forløb, de havde været igennem. Åbent hus for tidligt fødte fik et boost i løbet af projektet. 
Familierne blev tilbudt at modtage sms, når der var åbent hus, hvilket de har været rigtig glade for, 
da det hjalp dem til at komme afsted.  Flere fædre kom også gerne til åbent hus for tidligt fødte, 
især hvis der var oplæg fra for eksempel ergoterapeut eller anden fagperson. En far udtrykte, at 
arrangementet lå for tidligt på dagen, hvorfor han ikke kunne deltage på grund af arbejde, hvilket 
ærgrede ham. Sundhedsplejerskens erfaring var, at der kom fædre enkelte gange, men 
overvejende mødre deltog.   
 

Ligesom det er beskrevet i litteraturen, følte nogle forældre sig i klemme i forhold til familie og 

netværk. Når den første måned var gået og barnet vokset, huskede omverdenen ikke længere så 

godt, at barnet var født tidligt og de manglede derfor forståelse for både egne og barnets 

reaktioner.  

 

Mor 1, kontrolgruppen, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte sagde: 
"Folk siger, at jeg bare kan tage ham med, og så kan han sove, men det vil han jo 

ikke, og det er mig som skal bøvle med ham, og det synes jeg ikke er rart. Jeg får 

rigtig mange velmenende råd fra venner, veninder og familien angående søvn, men 

der er ikke nogen som tager hensyn til, at han er født 5 uger for tidligt. Ved godt det 

kun er 5 uger men….".   

 

Bedsteforældre var derfor med fordel inviteret ved sundhedsplejerskebesøg i 

interventionsgruppen under et sundhedsplejerskebesøg for at give dem viden om det tidligt fødte 

barns behov og forældrenes reaktioner, så de kunne støtte forældrene bedst muligt.   
Når forældrene blev spurgt, hvem de kontaktede, når de var bekymrede for deres barn, var der 
forskel på interventionsgruppen og kontrolgruppen.  Alle i interventionsgruppen spurgte 
konsekvent sundhedsplejersken, som de allerede havde en relation til. I kontrolgruppen brugte de 
en bredere vifte. De spurgte sundhedsplejersken men også i højere grad egen læge, vagtlæge eller 
Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte. 

 

For familierne fra kontrolgruppen indlagt i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte var førstevalg at 

kontakte Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, når de var usikre. Det kunne dreje sig om 

sygdom, ernæring, søvnmønster med mere.  

 

Som far 2, kontrol, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte sagde:  
”... kæmpe tryghed at de kender børnene, vi skal ikke til at forklare det hele igen, og 
vi vil gerne snakke med specialiserede fagpersoner”.  

 
Forældrene oplevede generelt, at egen læge ikke havde større kendskab til eller fokus på tidligt 
fødte, og egen læge spurgte ikke ind til det. Familierne i interventionsgruppen valgte klart 
sundhedsplejersken at spørge til råds, hvis de mødte udfordringer, da hun kendte barnet, og det 
gjorde det nemt at forklare, hvad det drejede sig om.  
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Mor 1, intervention, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende sagde: 
"Jeg tror næsten altid jeg ville spørge sundhedsplejersken først, hvis jeg var meget i 
tvivl, så ville jeg hellere ringe til hende (sundhedsplejersken), end jeg ville ringe til 

min læge….jeg føler mig mere tryg ved hende. Altså, hun kender ham (sønnen), min 

læge altså, jeg ved godt at hun også har mange børn inde, men en læge synes jeg 

bare ikke knytter sig så godt til en som…altså man kan mærke på 

sundhedsplejersken,  at hun kender en og hun kan huske, hvad man har sagt, og 

hvad han(sønnen) er for en. Altså, det føles ikke så overfladisk". 

 

I forhold til netværk blev det igen tydeligt, at for familierne var det relationen med særligt 

kendskab til deres barn og dem som familie og særlig viden om tidligt fødte, der havde værdi. Hos 

familierne i interventionsgruppen gjorde det en stor forskel, idet de konsekvent kontaktede 

sundhedsplejersken ved usikkerhed. De henvendelser, som sundhedsplejersken fik, ville ellers 

typisk være rettet mod den hospitalsafdeling, hvor familierne havde været indlagt. Især Afsnit for 

Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager mange telefonkontakter omkring ernæring, søvn og så 

videre, og statistikken talte sit tydelige sprog. Der var ingen henvendelser til hospitalsafdelingerne 

fra familier i interventionsgruppen. De henvendte sig til sundhedsplejersken grundet relationen og 

hendes kendskab til dem og barnet. For dem var det ikke vigtigt, om hun kom fra region eller 

kommune.  

 

 
Delkonklusion 

Selvom flere familier som udgangspunkt ikke betragtede deres barn som tidligt født, oplevede de 

fleste, at deres barn alligevel adskilte sig fra børn født til tiden og søgte mod grupper og 

fagpersoner med særlig viden om tidligt fødte. Tidligere modtog hospitalsafdelingerne mange 

henvendelser fra familierne efter udskrivelsen, og det var også her familier i kontrolgruppen søgte 

vejledning, hvis behovet opstod. Dette blev helt nedbragt i interventionsgruppen, der udelukkende 

søgte støtte og vejledning hos sundhedsplejersken. Familierne følte sig trygge idet 

sundhedsplejersken havde indgående kendskab til deres barn og dem som familie, og samtidig 

havde hun den fornødne viden om tidligt fødte, så de følte, de fik den rette vejledning. Der var 

også for mange et behov for, at nære relationer blev orienteret om udfordringerne ved tidlig 

fødsel, hvorfor de blev inviteret med ved sundhedsplejerskebesøg. 

 

 
Praktisk planlægning – fra sundhedsplejerskens synspunkt 

Sundhedsplejersken brugte en del energi på at omstille sig i de forskellige arenaer, hvor der var 

mange aktører at forholde sig til både med familierne og tre forskellige personalegrupper; Afsnit 

for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende og Sundhedsplejen i 

Viborg Kommune. Det gav stort indblik i, hvor forskelligt der arbejdes i de enkelte hospitalsafsnit 

og viden om, hvilken information og vejledning familierne fik med sig fra de forskellige steder. 

Dette gav anledning til straks at lave indsats målrettet dette.  
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Der opstod en rigtig god sparring 

og vidensdeling mellem de tre 

involverede parter i projektet, 

fordi sundhedsplejersken havde 

sin daglige gang både i Afsnit for 

Kvindesygdomme og Barslende, 

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig 

Fødte og i Sundhedsplejen, og hun 

blev herved et naturligt bindeled. 

Vi erfarede, at 

personalegrupperne blev 

inspireret og beriget af hinandens 

tilgang til gruppen af tidligt fødte. 

Dette var klart med til at fremme målet om at sikre, at familierne modtog enslydende vejledning 

ved henvendelse til sundhedsprofessionelle, som var en af målsætninger i projektet.  

 

Da sundhedsplejersken var ansat i begge sektorer, havde hun adgang til begge journalsystemer 

under hele forløbet, så hun kunne forberede og dokumentere besøg og udskrivelsesplanlægning. 

At hun kunne tilgå journalen og være opdateret inden besøget i afdelingen, tog noget af presset 

fra forældrene i forhold til hele tiden at skulle forklare, hvad der var sket, når sundhedsplejersken 

besøgte dem i afdelingen. Efter udskrivelse var patientjournalen på hospitalet ikke længere 

tilgængelig for sundhedsplejersken på grund af Sundhedsloven omhandlende 

sundhedsprofessionelles omgang med personfølsomme data. Det havde været en stor fordel, at 

man brugte samme dokumentationssystem i både region og kommune, således der ikke havde 

været to systemer at dokumentere i og datatilgængeligheden været optimal. Det ville være en stor 

fordel i forhold til at sikre optimalt patientforløb og overlevering fra region til kommune.  

 

Erfaringer fra sundhedsplejerskens dagligdag viste, at det var tidsbesparende og praktisk at samle 

opgaver i afdelingerne først eller sidst på dagen. På den måde blev der brugt mindre tid på 

landevejen. Besøgene i hjemmene blev også forsøgt planlagt, så der var så lidt kørsel som muligt. 

Alligevel har der været en del kørsel. Især når familierne var på tidligt hjemmeophold, hvor der var 

hyppige besøg. Dette ses hovedsageligt som konsekvens af, at der i projektet kun var en 

sundhedsplejerske ansat til at dække hele distriktet, hvor der i et etableret tilbud, bør være flere 

til at dække kommunen. Det er også vigtigt at bemærke, at sundhedsplejen ikke tidligere har 

været involveret i tidligt hjemmeophold. I det oprindelige tilbud er det forældrene, der kommer til 

hospitalet, hvor det i dette projekt er sundhedsplejersken, der kommer til familierne. Herved må 

der også fremadrettet medregnes en udgift til transport, hvis sundhedsplejersken skal varetage 

denne opgave. Sundhedsplejersken i projektet var nyuddannet sundhedsplejersken og kom direkte 

fra en mangeårig stilling i Afsnit for Tidligt Fødte og Syge Nyfødte, og hun havde derfor de 

nødvendige kompetencer i forhold til sondeanlæggelse, sondeernærig og overgang fra sonde til 

amning eller flaskeernæring. At opretholde disse kompetencer kan være en udfordring, men en 

mulighed ved ansættelse i begge sektorer. Alligevel må der være opmærksomhedspunkt på det at 

have ansættelse i to sektorer og med tilhørsforhold i flere hospitalsafdelinger. Det kræver stor 

tydelighed i forhold til arbejdsopgaver og funktioner og ledelsesmæssig forankring. Yderligere ville 
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det også være sårbart med kun en 

sundhedsplejerske i funktionen i en 

kommune, hvis der for eksempel opstod 

sygdom, men også i forhold til faglig 

sparring. Her var det en god løsning med 

sparringspartnere i begge sektorer. Især 

har der været behov for sparring med 

faglig gruppe for tidligt fødte i 

sundhedsplejen. Ved at 

sundhedsplejersken også er ansat på 

hospitalet, har der været nem adgang til 

lægefaglig sparring for sundhedsplejersken.  

 

Det anbefales, hvis projektet skaleres, at der er flere sundhedsplejersker ansat i funktionen til at 

dække kommunen. I dette projekt har egen læge ikke været involveret, men det vil være relevant 

at undersøge og optimere samarbejde og vidensdeling med egen læge.   

 

 
Delkonklusion 

At sundhedsplejersken bevægede sig på tværs af afsnit og sektorer i den første tid efter 

udskrivelsen, var berigende for både familier og personale. Det var med til at sikre enslydende 

vejledning til forældrene og personalet fik øget viden om moderat tidligt fødte og hvordan 

forskellige arbejdsgange kunne optimeres og tilpasses hinanden. At lægefaglig viden var 

lettilgængelig var en stor støtte for sundhedsplejersken.  

 

 

 

Konklusion   

I projektet har vi fået afdækket flere problemstillinger, der skabte usikkerhed og utryghed efter 

udskrivelsen hos familier med et moderat tidligt født barn.  Udfordringerne lå hovedsageligt i at 

aflæse og tolke barnets signaler og et stort behov for at blive bekræftet i, at de gjorde det rigtige, 

og de gjorde det godt som forældre. De børn, som vi har med i projektet, er alle sunde og raske og 

har haft det, der betragtes som helt ukomplicerede forløb. Alligevel var der hos størsteparten af 

børnene en eller flere udfordringer i form af øget følsomhed, påvirket søvn- og spisemønster, uro 

og gråd i større grad end hos børn født til tiden. Ved sidste interviewrunde 3 måneder efter 

udskrivelsen var der stadig nogle af børnene, som var prægede af den tidlige fødsel. Primært i 

form af øget følsomhed men også afbrudt søvn og skrigeture. Vi kan ikke ud fra dette projekt sige, 

hvorvidt nogle af børnene udvikler andre senfølger af den tidlige fødsel, da det oftest først er ved 

overgange til pasning i dagpleje, vuggestue, børnehave eller i førskolealderen og tidlig skolealder, 

disse viser sig. Det, vi i dette projekt har fundet, relaterer sig udelukkende til de svagere og 

anderledes signaler, barnet havde i de første måneder efter fødslen. At aflæse og forstå disse 

signaler var svært for mange forældre og udfordrede dem i forældrerollen. Mestring af 

forældrerollen i de første måneder blev yderligere udfordret i mange familier grundet 

personlighed og forhistorie, og for flere mødre en øget psykisk sårbarhed. I projektet havde vi 
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allerede ekskluderet de allermest sårbare familier, så antallet af særligt sårbare mødre, var reelt 

set endnu større. De første 2-3 måneder efter udskrivelsen var derfor en hård tid for mange af 

familierne, hvor sundhedsplejerskens indgående kendskab til barn og familie samt særlig viden om 

tidligt fødte markant øgede forældrenes evne til at vurdere deres barns signaler og handleevne. 

Herved blev forældre-barn relationen i høj grad styrket og situationen med et tidligt født barns 

behov blev mere håndterbart og forældrene følte sig styrkede i forældrerollen.  

 

Særlig viden om tidligt fødte 

Familierne i interventionsgruppen var meget tilfredse med mængden af viden omkring tidligt 

fødte, måden den præsenteret på, og at den var tilgængelig, når behovet løbende opstod. Vigtigt 

er det at fremhæve, at flere familier først fik behovet et stykke tid efter udskrivelsen. Familier i 

interventionsgruppen udviste generelt både hurtigere og større sikkerhed i forældrerollen, og de 

havde færre bekymringer i forhold til barnets trivsel, end familierne i kontrolgruppen. Familierne i 

kontrolgruppen oplevede generelt deres barn som anderledes end børn født til tiden, og savnede 

viden om tidligt fødte. De havde langt større udfordringer med at aflæse og handle på deres barns 

signaler og manglede støtte og vejledning hertil. Det skabte bekymringer for, om der var noget galt 

med barnet eller om de gjorde noget forkert som forældre hvilket medførte stor usikkerhed og 

utilstrækkelighed i forældrerollen.  

 

At gøre særlig viden om tidligt fødte tilgængelig for familier med moderat tidligt fødte viste sig at 

hjælpe forældre til bedre at kunne begribe og forstå, hvad der var på spil. Sundhedsplejersken i 

interventionsgruppen støttede og vejledte i at handle på barnets signaler og adfærd med 

baggrund i at børnene var tidligt fødte, hvorved barnets uro, gråd eller andet blev håndterbart for 

familierne. Dette gav dem mulighed for selvstændigt at kunne handle på barnets behov, og når 

forældrene oplevede, at deres barn reagerer positivt på deres tiltag, og de blev bekræftet i dette 

af sundhedsplejersken, blev de mere sikre i at mestre forældrerollen. På den måde støttede 

sundhedsplejersken med særlig viden forældrene til at blive mere trygge og sikre i forældrerollen. 

I begge grupper søgte familierne generelt mod netværk med særlig viden om tidligt fødte. 

Sundhedsplejersken havde succes med at initiere netværk via åbent hus for tidligt fødte, som 

familierne hovedsageligt foretrak grundet fokus på tidligt fødte.  Med Sundhedspleje på tværs blev 

antallet af henvendelser til hospitalet efter udskrivelsen nedbragt til nul. Familierne fik den 

nødvendige og enslydende viden og 

støtte fra sundhedsplejersken, som de 

følte sig trygge ved, idet hun havde 

indgående kendskab til deres barn og 

dem som familie, og samtidig havde 

hun den fornødne viden om tidligt 

fødte, så de følte, de fik den rette 

vejledning.  

Tilførslen af den særlige viden om 

tidligt fødte afspejler sig også i den 

høje ammerate ved 4 måneder hos 

familier i interventionsgruppen. 

Antallet af deltagende familier i 
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projektet gør at grundlaget er relativt lille at konkludere på, men taget i betragtning, at det største 

omdrejningspunkt ved besøg, ekstra besøg og telefonsamtaler med familierne var ernæring og 

barnets spisemønster, som var tydeligt anderledes end hos børn født til tiden, antages det, at 

særlig viden om tidligt fødte og deres spisemønstre var med til at skabe det gode resultat.  

 

Det kan konkluderes, at det er yderst relevant at sundhedsplejersken, som kommer til moderat 

tidligt fødte, har særlig viden om tidligt fødte, så de er klædt på til at vejlede og støtte forældrene i 

at aflæse, forstå og handle på barnets signaler.  

Relationen 

At sundhedsplejersken tidligt i forløbet fik kendskab til familiernes ressourcer og udfordringer, og 

skabt en grundlæggende og tryg relation lettede i markant grad overgangen fra hospital til eget 

hjem for forældrene. Styrken var helt klart, at grundlaget for samarbejdet var på plads inden 

udskrivelsen, og at hun var med i udskrivningsplanlægningen og forberedte familien på, hvad hun 

som sundhedsplejerske kunne tilbyde familien, når de kom hjem. Herved skulle familierne ikke 

forholde sig til en ny person lige netop i den sværeste tid i de første måneder efter udskrivelsen. 

Ved at tilliden i relationen var opbygget inden udskrivelsen, kunne fokus være på det helt 

væsentlige lige fra start. Nemlig barnet og forældrenes trivsel og udvikling og hermed øget 

mestring af forældrerollen.  

 

Den tidligt etablerede relation og indgående kendskab til barnet og familien helt fra start skabte 

en fælles forståelse af, hvad familien havde været igennem, og sundhedsplejersken kunnet se 

barnets og forældrenes udvikling og reaktionsmønstre og referere tilbage til hændelser under 

indlæggelsen og efterfølgende udvikling. Herved kunne hun støtte familien i at have fokus på 

barnets positive udvikling og ressourcer i forhold til udgangspunktet ved fødslen men også få talt 

om de følelser af utilstrækkelighed og tab i relation til den tidlige fødsel, som fyldte for mødrene. 

 

Da den tidligt etablerede kontakt viste sig at have så stor betydning for forældrenes følelse af 

tryghed i overgangen fra hospital til eget hjem, kunne det være interessant at undersøge, om 

familier, som er særligt sårbare, og som i dette studie blev ekskluderet, i særlig grad ville have 

udbytte af den tidligt etablerede relation til sundhedsplejersken, som blev tilbudt i sundhedspleje 

på tværs. Ved at optimere støtten i overgangen fra hospital til eget hjem, kunne det være muligt, 

at også nogle af disse familier især ville have gavn af at være i egne omgivelser, ville kunne tilbydes 

tidligt hjemmeophold og med tæt støtte fra kendt person med særlig viden om tidligt fødte, ville 

blive mere trygge og sikre i forældrerollen.  

 

Sårbarhed 

I familiernes beskrivelser og gennem sundhedsplejerskens oplevelser i familierne fandt vi en øget 

sårbarhed især blandt mødrene. Mange mødre blev ramt af efterfødselsreaktioner relateret til den 

tidlige fødsel, som også ses hos mange mødre til ekstremt tidligt fødte. Sårbarheden viste sig på 

flere områder. Der var en følelsesmæssig sårbarhed relateret til den tidlige fødsel og 

bearbejdningen af denne, og der var en følelsesmæssig sårbarhed i at føle sig usikker og 

utilstrækkelig og bekymringen omkring, at de gjorde noget forkert. Oveni lå en bekymring for, om 

andre vurderede dem som dårlige forældre. Denne følelsesmæssige sårbarhed blev der skubbet 

yderligere til i de familier, hvor der ikke var tilstrækkelig viden om tidligt fødtes signaler og adfærd 
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tilgængelig og i familier, som havde særligt svært ved at forstå og omsætte denne viden til deres 

barn.  

 

Samtidig er der noget, som tyder på en overrepræsentation af risikofaktorer i form af angst og 

depression i gruppen af mødre til moderat tidligt fødte, som er kendte markører for ekstra 

sårbarhed og med øget risiko for at mor-barn relationen påvirkes negativt. Dette gjorde sig 

gældende for 63 % af mødrene i interventionsgruppen. Særlig viden om tidligt fødte, og en tidlig 

og god relation ser ud til at være nok for mange familier for at komme i trivsel og forældrene bliver 

sikre og trygge i forældrerollen, for andre var der behov for tæt intervention, for at støtte mor i at 

kunne forstå og handle på barnets signaler og føle sig sikker i forældrerollen. Gruppen af mødre i 

dette studie er for lille til at konkludere en tydelig sammenhæng, men stor nok til, at det bør 

vække opmærksomhed og undersøges nærmere.   

 

Sundhedsplejersken 

Hvis ”Sundhedspleje på Tværs” fastholdes og skaleres, anbefales det, at der ansættes flere 

sundhedsplejersker i funktionen til at dække området, så de kan dække hinanden ved sygdom og 

ferie.  I sundhedspleje på tværs var det nyt, at det var sundhedsplejersken, som fulgte familien 

under tidligt hjemmeophold. At fortsætte dette kræver kompetencer med særlig oplæring, større 

neonatal erfaring samt opdateret viden hos sundhedsplejersken. I projektet lykkedes dette måske 

fordi, at sundhedsplejersken var nyuddannet sundhedsplejerske og havde sin store neonatale 

erfaring helt frisk. Det kan vise sig at være en udfordring at opretholde specialviden på alle fronter. 

For familierne var det trygt, at det var sundhedsplejersken, der kom hos dem under tidligt 

hjemmeophold. Det skabte god sammenhæng og tryghed for familierne. I projektet erfarede vi, at 

der skulle påregnes mere kørsel og tidsforbrug herved. Dels fordi, at sundhedsplejersken kørte til 

alle i kommunen, hvilket ville blive afhjulpet med flere sundhedsplejersker ansat i funktionen, men 

også fordi, familierne i det etablerede tilbud kommer til kontrol på hospitalet i stedet. Et fortsat 

tæt samarbejde sektorerne imellem, vil sikre, at personalets viden og erfaringer generelt kan 

deles, uanset om det er ansættelse på tværs eller ansættelsen forbliver opdelt. Det er dog helt 

sikkert at et tæt samarbejde på tværs af sektorer er udbytterigt for både personale og familier og 

bærende i forhold til at 

sikre en tryg overgang for 

familierne fra hospital til 

eget hjem.  

 

Selvom børnene udviste 

særlig sårbarhed igennem 

de første levemåneder, er 

det ikke sikkert dette følger 

dem senere hen. Det kan 

ikke ud fra dette projekt 

vurderes, om effekten af 

den tidlige indsats i forhold 

til at styrke forældrenes 

tryghed og mestring, har 
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effekt på sigt, men vi så effekten i overgangen og i de første måneder efter udskrivelsen. Det ville 

være interessant at følge dem frem til indskolingen. Samlet set skaber resultaterne i projektet 

indsigt i, at forældre til moderat tidligt fødte i høj grad er i risiko for at være særligt sårbare og 

yderligere kan være særligt udfordret på at mestre situationen med et moderat tidligt født barn og 

de særlige udfordringer, dette kan medføre.  

 

Diskussion og perspektivering  

Sårbarhed blandt forældre til moderat tidligt fødte 

Det er iøjnefaldende at vi fandt en så høj rate blandt mødrene med øget forekomst af 

risikofaktorer i forhold til udvikling af depression og angst, men som sagt kan vi ikke sige med 

sikkerhed ud fra dette projekt, om det er repræsentativt, men anden forskning tyder dog på, at 

det ikke er helt forkert, så det er yderst relevant at undersøge nærmere, om mønstret også 

fremkommer i et større datasæt.    

 

Der er påvist en sammenhæng mellem depression hos mor og tidlig fødsel (11, 3, 5, 26, 27). Det vil 

sige, at har mor depression under graviditeten, er hun i øget risikofor at føde for tidligt. En 

forhøjet koncentration af stresshormoner hos gravide med depression eller angst antages at være 

en central faktor for den øgede risiko for præmatur fødsel.  (26, 27, 3). En del af årsagen til 

risikofaktorerne for udvikling af depression eller angst ligger i generne og i personligheden men 

også i social indplacering (15, 11), og så er der uafklarede årsager.  En undersøgelse viser, at ca. 40 

% af kvinder der var deprimerede efter fødslen, havde været plaget af angst og/eller depression i 

graviditeten (5). Undersøgelsen tog ikke udgangspunkt i mødre til tidligt fødte, men i mødre 

generelt. Dette stemmer godt overens med de fund, vi har gjort og kan være med til at indikere 

den høje forekomst af særligt sårbare mødre i dette projekt, da raten for depression blandt mødre 

til tidligt fødte er højere end raten blandt mødre, der har født til tiden. Det vil sige, der både er en 

sammenhæng mellem depression og tidlig fødsel, samt mellem udvikling af depression eller angst 

efter fødslen, hvis mor har haft depression eller angst i graviditeten.  

 

Når barnet under graviditeten eksponeres for stresshormoner, kan det svække barnets 

neuroreguleringsevne og gøre det mere sårbart overfor stress. Forældrene kan derfor have større 

udfordringer med at regulere adfærdstilstande ved deres barn, som udmønter sig i mere gråd, uro 

og større fysiologisk reaktivitet (26, 27, 3). Det vil sige, at det tidligt fødte barns umodne hjerne, 

der er særligt sårbare overfor stresspåvirkninger, bliver yderligere udfordret, hvis den eksponeres 

for stresshormoner under graviditeten.  Herved vil der være en gruppe af børn, som er sværere at 

aflæse, trøste og hjælpe til at finde ro samtidig med, at deres signaler også kan være svagere og 

anderledes og dermed sværere at tolke, og mor også kan være særligt udfordret. 

Det betyder, at der er en gruppe af mødre, som der er i øget risiko for at være særligt sårbare, og 

hvor mor – barn samspil og tilknytning kan være truet. Derudover bør det også medtænkes, at 

nogle forældrene til moderat tidligt fødte børn, som ikke vurderes som særligt sårbare inden 

fødslen også udsættes for en stressfaktor i forhold til tolkning og handling på deres tidligt fødte 

barns signaler. Ligesom vi i dette projekt har set, at forældre har sværere ved at aflæse de tidligt 

fødtes signaler og respondere på signalerne, ses dette også i anden undersøgelse (8). Ligeledes er 

det veldokumenteret, at forældres evne til at mestre tidlig fødsel ikke afhænger af, hvor tidligt 
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barnet er født, eller hvor sygt barnet har været (6, 7, 9, 20). Så selvom familien har fået et sundt og 

raskt barn, så kan bekymringer og usikkerhed godt fylde meget. Dette påvirker forældrenes 

oplevelse af sikkerhed og tryghed i forældrerollen, og de søgte hyppigt bekræftelse hos 

sundhedsplejersken.  For mange var støtten med særlig viden og en tidligt etableret kontakt nok 

til, at forældrene kom til at føle sig sikre og trygge i forældrerollen. Andre havde behov for mere 

intensiv støtte og blev tilbudt Marte Meo forløb. Dette stemmer overens med et kendt billede af, 

at der generelt er mange forældre til tidligt fødte børn, der tilbydes Marte Meo forløb. Forløbet 

hjælper familierne på vej til at læse og forstå deres barns signaler, og de bliver hjulpet med 

redskaber til at handle herpå, hvilket har styrket dem i forældrerollen.  

 

Børnenes svagere og 

anderledes signaler er lige så 

svære at forstå for fædrene 

som for mødrene. Dog virker 

fædrene i dette projekt ikke så 

udfordrede som mødrene i 

forhold til at mestre opgaven 

med et tidligt født barn. 

Primært fylder de 

bekymringer og den dårlige 

samvittighed mor har omkring 

afbrudt graviditet, at være 

dårlig til at være gravid og at 

være en dårlig mor ikke for 

fædrene.  I Viborg Kommune screenes alle fædre for fødselsdepression, hvilket er ved at være 

udbredt i landet, da nyere tal viser, at flere fædre rammes af fødselsdepression end tidligere 

antaget (22, 14). Alle fædre i dette projekt scorede indenfor normalområdet.  

 

Der er fortsat forskellige holdninger til, hvor stort fokus der skal være på tidlig fødsel i gruppen af 

moderat tidligt fødte, primært for ikke at sygeliggøre barnet. Resultaterne i dette projekt 

underbygger anden efterhånden omfattende og overbevisende forskning i, at der er stort behov 

for, at gruppen af moderat tidligt fødte børn og deres forældre anerkendes som en gruppe med 

særlige behov, grundet deres oftest vagere og anderledes signaler, samt efterfødselsreaktioner 

hos forældrene og her især mødrene. Vi har med "Sundhedspleje på Tværs" vist, at særlig viden 

om tidligt fødte samt etablering af en tidlig relation mellem sundhedsplejerske og familie kan 

nedbringe usikkerhed og utryghed hos forældrene, da det har givet dem redskaberne til at læse, 

forstå og handle på deres barns signaler. Samtidig gjorde den tidligt etablerede kontakt en stor 

forskel for forældrene i forhold til få fortalt om deres bekymringer og få afklaret risikofaktorer 

tidligt i forløbet. For familierne, og for sundhedsplejersken, handlede det om at tage udgangspunkt 

i barnets og forældrenes behov, når det viste sig, og det krævede, den nødvendige viden var til 

stede.  

 

Lige nu er i begge sektorer fokus på at uddanne personale til målrettet at kunne støtte og vejlede 

forældre i at læse og forstå deres barns signaler og adfærd med henblik på at styrke relationen 
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mellem barn og forældre. I neonatalafdelinger og barselsgange arbejdes der med konceptet 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (Nidcap). Nidcap er udbredt 

både nationalt og internationalt, og der er kommet uddannelsesmuligheder også her i landet. I 

Viborg har man netop uddannet og certificeret personale i Family Intervention Nuturing 

Empowerment (FINE) som bygger på Nidcap og i Sundhedsplejen i Viborg er man ved at afprøve 

Newborn Behavior Observation (NBO). Målet er med begge indsatser, at sundhedspersonalet 

bliver rustet til gennem deres praksis at medvirke til at skabe stærke relationer mellem forældre 

og barn på et tidligt stadium. Det, tænker vi, bliver at stor værdi for familierne, at der på et tidligt 

tidspunkt er fokus på at aflæse og forstå signaler, så familierne bliver rustet bedst muligt til at 

mestre situationen med både det ekstremt tidligt fødte barn og det moderat tidligt født barn, men 

også mange andre familier, der af forskellige årsager kan være udfordret på det område. Det kan 

være en vigtigt brik i forhold til det forebyggende arbejde med familier til tidligt fødte.  

 

Med mere viden på feltet vil det måske blive muligt at udvikle en forebyggende metode til 

opsporing og indsats i forhold til tidlig fødsel og øget opmærksomhed på tilknytning mellem mor 

og barn prænatalt. For eksempel i form af graviditetsbesøg hvor mødre screenes. Ligeledes, hvis 

risikofaktorerne er kendte før fødslen, er der potentiale for en fokuseret og tidlig forebyggende 

indsats præ – og postnatalt med sigte på mor-barn relationen og dermed barnets trivsel og 

udvikling.  

 

Overgangen mellem sektorer 

I projektet oplevede vi, at overgangen fra hospitalsindlæggelse til eget hjem i høj grad blev styrket 

af, at der var etableret en god relation mellem familie og sundhedsplejerske inden udskrivelsen. 

Familierne følte en stor sikkerhed og tryghed i, at hjælpen var lige ved hånden, og de ikke først 

skulle sætte sundhedsplejersken ind i, hvad de havde været igennem inden de kunne tale om 

nuværende udfordringer. Det bevirkede, at der ingen telefonkontakter var ind i afdelingen efter 

udskrivelsen. De blev erstattet af samtaler med sundhedsplejersken, herved søgte forældrene kun 

råd og vejledning et sted, hvor familierne i kontrolgruppen ofte både kontaktede 

sundhedsplejersken og afdelingen. Samtidig er familierne blevet hjulpet i de rammer, hvor de står 

med udfordringerne, hvilket også har været en styrke. Sundhedsplejersken har haft enkelte 

telefonkontakter med flere familier samt få ekstra besøg. Dog overstiger dette ikke, hvad man 

ellers kunne forvente. Ved de 

første besøg i hjemmet 

sparede sundhedsplejersken 

faktisk tid ved, at hun 

allerede kendte familien.  

 

Fordelen med en 

gennemgående person, som 

kender familien godt vil helt 

oplagt også kunne forventes 

at styrke familier med 

ekstremt tidligt fødte børn, 

hvor lignende udfordringer er 
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erkendt. Vi ser også et potentiale i at flere familier vil kunne benytte tilbuddet om tidligt 

hjemmeophold. For eksempel særligt sårbare familier, som oftest ikke i det etablerede tilbud er 

trygge ved at komme på tidligt hjemmeophold, men ville have stor gavn af at komme hjem i egne 

omgivelser og etablere sig som familie og vokse med forældreopgaven, med tæt støtte fra person 

med indgående kendskab til dem og deres barn.  Der er dog andre udfordringer forbundet hermed 

i forhold til meget kørsel for sundhedsplejersken og tid forbundet hermed samt opretholdelse af 

viden og kompetencer indenfor sondeernæring. En af sundhedsplejerskernes spidskompetencer er 

det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med at styrke familier blandt andet gennem 

støtte til at initiere forældre-barn relationen. Vi tænker at gennem et tidligt etableret kontakt 

mellem sundhedsplejerske og familie, vil dette kunne styrkes yderligere og være af stor værdi for 

alle familier men især for den sårbare familie.   

 

Organisatoriske overvejelser 

Ansættelsen på tværs gør, at der også tilføres en bred vifte af ressourcer i form af viden fra både 

hospital og kommune, som kan deles og trækkes på. På baggrund af familiernes oplevelser af 

vejledning hos egen læge bør det overvejes, hvordan et tættere samarbejde mellem 

hospitalsafdeling, sundhedsplejen og egen læge kan initieres, så et fælles vidensgrundlag og 

formidling til familierne optimeres. 
 

Der er organisatoriske udfordringer forbundet med at have sundhedsplejersker ansat i flere 

sektorer. Dels hvordan tidsforbruget rent praktisk skal fordeles, og dels om sundhedsplejersken 

skal indgå i andre opgaver og hvilke, når hun er i afsnittene eller i sundhedsplejen, og tiden er til 

det. Det kræver også flere overvejelser at definere, hvilken ledelsesmæssig tilknytning 

sundhedsplejersken skal have. Yderligere skal der foreligge en tydelig plan for, hvordan 

kompetenceudvikling og opdatering af viden sker indenfor begge felter. Vi har vist at specialviden 

hos sundhedsplejersken har stor effekt på forældrenes oplevelse af tryghed og sikkerhed i 

forældrerollen til moderat tidligt fødte, og det kræver specialviden om tidligt fødte at få øje på, 

hvordan barnets signaler og adfærd kan hænge sammen med tidlig fødsel.  

 

Selvom fokus ikke var at påvise, at moderat tidligt fødte og deres forældre har særlige behov, blev 

dette underbygget ligesom resultaterne fra pilotprojektet 2010. Og det blev underbygget, at 

familierne er ramte på samme punkter, som familier til ekstremt tidligt fødte. I hvert fald i den 

første tid efter fødslen. Vi håber, det kan være med til, at det bredt anerkendes og tilgodeses, at 

moderat tidligt fødte børn ofte har særlige behov, og det er en kompleks opgave at støtte og 

vejlede forældre til moderat tidligt fødte, hvorfor der kræves særlig viden og indgående kendskab 

til barn og familie for at støtte og vejlede forældrene bedst muligt i de første måneder efter 

udskrivelsen. Også Janne Weiss (28) har i hendes projekt vist, at familier kæmper med at udfylde 

forældrerollen efter udskrivelsen. Vi har med sundhedspleje på tværs givet et bud på et tilbud, 

som vi oplevede tilgodeså både børn og forældres behov i stor udstrækning, og som var 

medvirkende til, at forældrene blev styrket i forældrerollen. Vi ser også, at mulighederne for 

skalering til andre sårbare grupper af børn og forældre er oplagt.  

 

 

 



 

 

 
36

Litteratur 

1. Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium: At tåle stress og forblive rask. Kbh. Hans 

Reitzels forlag.  

2. Brødsgaard, A.; (2006). Evalueringsrapport – Tidligt hjemmeophold (THO). Tilbud til for 

tidligt fødte børn og deres familier.  

3. Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M. Prenatal Depression Effects on the Fetus and 

Newborn. A review. (2006). Infant Behavior and Development. Vol 29(3). P. 445-455.   

4. Gill, JV.; Boyle, EM:. (2017). outcomes of infants born near term. ARC DIS Child; 102: p. 

194-198. 

5. Goodman, S., Rouse, H., Connell, A., Booth, M., Hall, C., Heyward, D. (2010). Maternal 

Depression and Child Psychopathology: A Meta-Analytic Review. Clin. Child Fam. Psychol. 

Rev.  

6. Haslund, H. (2014). En antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturtet – 

moralske eksperimenter i en gråzone mellem sygdom og hverdagsliv. Phd –studie.  

7. Hertz, C. L., Mathiasen, R., Hansen, B. M., Mortensen, E. L., & Greisen, G. (2013). 

Personality in Adults Who Were Born Very Preterm. PloS One, 8(6), e66881. 

doi:10.1371/journal.pone.0066881 doi:10.1016/j.earlhumdev.2013.06.008  

8. Kristensen, Ingeborg H. 2016 – Video feedback promotes early relations between infants 

and vulnerable first- time mother.  

9. Kynø, N.; Ravn, I.; Lindemann, R.; Smeby, N.; Torgersen, A.; (2013). Parents of preterm-

born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention 

programme – a qualitative study. BMC Nursing. (12).  

10. Lindström, K., Lindblad, F., & Hjern, A. (2012). Preterm Birth and Attention-Deficit / 

Hyperactivity Disorder in Schoolchildren. doi:10.1542/peds.2010-1279  

11. Liu,C.; Cnattingius, S.; Bergstrøm, M.; Østberg, V.; Hjern, A. (2016). Prenatal parental 

depression and preterm birth: a national cohort study. International Journal og obstetrics 

and Gynaecology. 123, p. 1973-1982.   

12. Loo, K. K., Espinosa, M., Taylor, R., Howard, J. (20013). Using Knowledge to Cope With 

Stress in the NICU: How Parents Integrate Learning to Read the Physiological and 

Behavioral Cues of the Infant. Neonatal Network, 22(1), p.31-37.  

13. Mcgowan, J. E., Alderdice, F. A., Holmes, V. A., Johnston, L., & Mcgowan, A. J. E. (2012). 

Early Childhood Development of Late-Preterm Infants : A Systematic Review. 

doi:10.1542/peds.2010-2257  

14. Mikkelsen, Connie. (2013). Tidsskrift for Jordemødre: Fødselsdepression. Når fædre går 

ned med flaget. (4). 

15. Moe, V.; Slinnine, K.; Hansen, M. Småbarns psykiske helse, kapitel 15 og 23.  

16. Måstrup, R.; (2014). Breastfeeding of Preterm Infants. Associated Factors in Infants, 

Mothers and Clinical Practice. Faculty of Medicine. Lund University.   

17. Måstrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kynaeb A, Svarer I, 

Hallström I. (2014) Breastfeeding Progression in Preterm Infants Is Influenced by Factors in 

Infants, Mothers and Clinical Practice: The Results of a National Cohort Study with High 

Breastfeeding Initiation Rates. PLoS ONE. 2014 Sep 9(9): e108208. 



 

   
37 

18. Pietz, J., Peter, J., Graf, R., Rauterberg-ruland, I., & Sontheimer, D. (2004). Physical growth 

and neurodevelopmental outcome of nonhandicapped low-risk children born preterm, 79, 

131–143. doi:10.1016/j.earlhumdev.2004.05.001  

19. Quigley, M. a, Poulsen, G., Boyle, E., Wolke, D., Field, D., Alfirevic, Z., & Kurinczuk, J. J. 

(2012). Early term and late preterm birth are associated with poorer school performance 

at age 5 years: a cohort study. Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal 

Edition, 97(3), F167–73. doi:10.1136/archdischild-2011-300888  

20. Saigal, S. (2013). Quality of life of former premature infants during adolescence and 

beyond. Early Human Development, 89(4), 209–13. 

doi:10.1016/j.earlhumdev.2013.01.012  

21. Sundhedsdatastyrelsen. Fødselsregistret. (Tal trukket 2015).  

22. Sundhedsstyrelsen 2015. Sunde børn.  

23. Van der Pal, S; Alpay, L.; Steenbrugge, G.(2014). An exploration of parents’ experiences 

and empowerment in the care for preterm born infants. Journal  og Child Family Study, 

(23), p. 1081-1089  

24. Viborg Kommune, Sundhedsplejen. Tidlig opsporing og indsats. 

https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-

indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats  

25. Vohr, B. (2013). Long-term outcomes of moderately preterm, late preterm, and early term 

infants. Clinics in Perinatology, 40(4), 739–51. doi:10.1016/j.clp.2013.07.006  

26. Weinberg, MK., Beeghley, M., Olson, K., Tronick, E. (2008). Effects of maternal depression 

and panic disorder om mother-infant interactive behavior in the face to face still-face 

paradigm. Infant Ment Health J.; 29(5): 472–491 

27. Weinberg, MK, Tronick, EZ. The impact of maternal psychiatric illness on infant 

development. Journal of Clinical Psychiatry. 1998; 59:53–61 

28. Wochner, K. (2014). Når du er mor til et for tidligt født barn. 1. udgave, 1. oplag. People’s 

Presss 

 

 

  



 

 

 
38

Bilag 1: Afsnitsbeskrivelser 

 

Kriterier for indlæggelse på henholdsvis Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt fødte og Afsnit for 

Kvindesygdomme og fødsler af moderat tidligt fødte ses i nedenstående tabel:  

 

Kriterier for indlæggelse på Afsnit for 

Kvindesygdomme og Fødsler 

Kriterier for indlæggelse på Afsnit for Syge 

Nyfødte og Tidligt fødte 

• Børn født senere end uge 35+0 eller 

• Fødselsvægt >2200g 

• Ingen behov for medicinsk behandling, 

men kun behov for sondemad, ekstra 

varme og hjælp til 

amme/flaskeetablering 

• Børn født senere end uge 28+0  

• Behov for medicinsk behandling og 

særligt behov for observation og pleje  

• Børn født før uge 28 modtages fra 

Skejby, når de er stabile til overflytning  

 

 

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte på Regionshospitalet Viborg er en af Region Midtjyllands 4 

specialafdelinger, der plejer og behandler tidligt fødte børn og syge nyfødte børn. Det er et højt 

specialiseret afsnit, som kun modtager ovennævnte patientgrupper. Nogle forløb er langvarige 

over flere måneder, imens andre børn kun er til observation i få timer eller døgn. 

 

Afsnittet er normeret til 14 børn. Nogle af familierne med tidligt fødte børn, udskrives til tidligt 

hjemmeophold, som betyder at den sidste del af indlæggelsen foregår i hjemmet og forældrene 

passer døgnet rundt og bl.a. giver barnet sondemad. Der er under forløbet tæt kontakt til afsnittet. 

 

Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler modtager alle førstegangsfødende familier med raske børn 

– børnene skal falde indenfor ovennævnte kriterier. Flergangsfødende eller fødende med 

fødselskomplikationer indlægges også̊ her.  
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Bilag 2: Fakta om for tidligt fødte børn 

 

Definition: Børn født før 37. svangerskabsuge er for tidligt fødte (normalt svangerskab er 40 uger) 

 

For tidligt fødte børn kan inddeles yderligere:  

Ekstremt tidligt fødte børn Før 28. svangerskabsuge 

Meget tidligt fødte børn Mellem 28. og 32. svangerskabsuge 

Moderat tidligt fødte børn Mellem 32. og 37. svangerskabsuge 

 

 

Ca. 7% af alle (ca. 60.000) svangerskaber hvert år resulterer i for tidligt fødte børn.  

 

Fordelingen således:  

Ekstremt tidligt fødte børn 0,4 % (ca. 240) 

Meget tidligt fødte børn 1,7% (ca. 660) 

Moderat tidligt fødte børn 5,5% (3.300)  

 

 

Indlæggelsesvarighed 

Tidligt fødte børn indlægges lige efter fødslen i Afsnittet for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte. 

Indlæggelsen strækker sig frem til i gennemsnit 1-2 uge før terminstidspunkt. Udvalgte familier 

kan dog med tæt kontakt med sundhedsfagligt personale i afsnittet sendes på̊ Tidligt 

Hjemmeophold (THO) de sidste 2- 3 uger af indlæggelsen, hvor amningen etableres, og 

sondemadning gradvist nedtrappes. 

 

Særlige behov 

Et tidligt født barn mangler ofte et filter til at sortere indtryk fra og bliver derfor nemt 

overstimuleret. Det betyder, at barnet kan have behov for at blive skærmet i hverdagen og har 

brug for meget faste rutiner. Det tidligt fødte barns signaler er oftest svage og kan dermed være 

svære at tolke og tyde. Deres søvnmønster er almindeligvis forstyrret og børnene har korte 

søvnperioder og svært ved at finde ro. Yderligere har barnet svagere sutteevne og dermed bliver 

det en større opgave at amme barnet. Det betyder, at familien kan have en meget belastet 

hverdag, hvor selv små̊ ændringer, kan have betydning for barnets og dermed familiens trivsel. Når 

barnet bliver overstimuleret, kan det give sig udslag i gråd, uro, dårligt søvnmønster og manglende 

evne til at spise og tage på̊ i vægt. For nogle tidligt fødte børn, kan deres særlige sensitivitet vare 

helt op til de skal i daginstitution, børnehave og skole. 
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