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Årsrapport 2018 

 

Vil du øge det nyfødte barns muligheder for trivsel? 
 

Forebyg trivselsproblemer og derved genindlæggelse af det nyfødte barn 
 
Læs denne rapport, der kort beskriver opmærksomhedspunkter i forbindelse med 
graviditet, fødsel og barsel, der kan øge mulighederne for trivsel hos nye familier. 
 

 
 

Udarbejdet på baggrund af læring fra forløb, der er blevet gennemgået i den 
tværsektorielle auditgruppe med repræsentanter fra den kommunale sundhedspleje 
og jordemødre og sygeplejesker fra Føde- og Barselsafsnittet samt Afsnittet for 
Nyfødte på Regionshospitalet Randers. 
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Indledning 

 
Vi har i 2018 set en stigning i antallet af nyfødte, der inden for 30 dage efter fødslen, genindlægges 
med en trivselsdiagnose på Regionshospitalet Randers.  I 2017 blev 50 børn genindlagt, mens 
antallet i 2018 var 69 nyfødte. Af dem vurderer gruppen, at 29 af genindlæggelserne svarende til 
42 % potentielt kunne være undgået.  
 
Vi har set forløb, hvor nyfødte har brug for behandling pga dehydrering eller gulsot, men også 
forløb, hvor barnet vurderes i trivsel, hvor familien har haft brug for den støtte og vejledning, der 
kan tilbydes under indlæggelse. En god start på forældreskabet handler i høj grad om tryghed og 
tillid til egen formåen, og i gennemgangen af forløbene har auditgruppen haft fokus på 
forebyggelse i relation til de fysiske og psykiske udfordringer en ny familie kan stå med. 
 
Mere end halvdelen af de nyfødte, 39 nyfødte svarende til 56 %, genindlægges i forbindelse med 
en ambulant kontrol på hospitalet. 64 % af dem genindlægges inden for 72 timer efter fødslen og 
ofte i forbindelse med jordemoderkonsultationen 48-72 timer efter fødslen. En tredjedel af disse 
vurderes potentielt uundgåelige, og derved er der potentiale i forebyggelsen i forbindelse med 
graviditeten og i relation til fødslen og den første amning. 
 
Der ser ikke ud til at være en sammenhæng mellem fødselsmåde og risikoen for genindlæggelse. 
Dog er der i gruppen en lille overvægt at kvinder, der føder efter igangsættelse af fødslen og/eller 
kejsersnit. Datamaterialet er beskedent, og tendensen kan være tilfældig. 
 
Vi vil med denne rapport fremhæve opmærksomhedspunkter, som vurderes at have særlig 
betydning i forhold til risikoen for en genindlæggelse på baggrund af en trivselsproblematik.  Sidst 
i rapporten finder du uddybende statistik. 
 
Du kan høre mere om gruppens arbejde og denne rapport ved at kontakte en af auditgruppens 
medlemmer: 
 

 Jane Schoeneburg (sundhedsplejerske, Mariagerfjord kommune) 

 Zunja Zuleima Anuuk Bakmoesdaal (sundhedsplejerske, Norddjurs kommune) 

 Birthe Westergaard (sundhedsplejerske, Syddjurs kommune) 

 Bente Cichosz (sundhedsplejerske, Syddjurs kommune) 

 Heidi Andersen (sundhedsplejerske, Randers kommune) 

 Gitte Nyby Frandsen (sundhedsplejerske, Favrskov kommune) 

 Pia Jørgensen (sygeplejerske, Barsels- og Familieafsnittet) 

 Anne Dorthe Birch Jensen (afdelingssygeplejerske, Barsels- og Familieafsnittet) 

 Charlotte Buskbjerg Hansen (sygeplejerske, Afsnittet for Nyfødte) 

 Helle Berg Sandfeld (sygeplejerske, Afsnittet for Nyfødte) 

 Stine Rose (afdelingssygeplejerske, Afsnittet for nyfødte) 

 Julia Friis Andersen (jordemoder, Føde- Barsel og Familieafsnittet) 

 Trine Fritzner (Kvalitets- og udviklingsjordemoder, Afdelingen for Kvindesygdomme og 
fødsler)  
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Generelt 

 
Tryghed og tillid 

Tryghed og tillid er nøgleord, der går igen i forløbene, og som synes at spille en altafgørende rolle i 
forebyggelsen af trivselsproblemer.  Det er individuelt, hvad der for den enkelte familie opleves 
tryghedsskabende, men det kan være vigtigt, at personalet spørger ind til følelsen af tryghed.  
Tillid, som både kan være i relation til egen formåen, men også tilliden til den vejledning familien 
modtager, ser ud til at have stor betydning for familiens grad af compliance.  
Auditgruppen anbefaler, at personalet i graviditeten og i forbindelse med udskrivelse efter fødslen 
spørger ind til og sikrer sig, at familien føler sig trygge, og har tillid til at de kan mestre opgaven 
med deres nyfødte. 
 

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
Øget fokus på korrespondance mellem kommune og hospital ser ud til at have betydet større 
kontinuitet i plejen og omsorgen for den nye familie. Siden 2016 har sundhedsplejen i de 5 
samarbejdende kommuner modtaget orienteringsbrev fra Regionshospitalet Randers i forbindelse 
med første jordemoderkonsultation. Det har gjort det lettere for kommunerne at sætte tidligt ind i 
familier, hvor der kan være behov for en indsats i forberedelsen mod forældreskabet. 
Auditgruppen har i forbindelse med gennemgangen af forløb fra 2018 erfaret, at korrespondancen 
mellem hospital og kommune er velimplementeret og finder sted i forbindelse med første 
jordemoderkonsultation, udskrivelse efter fødsel og genindlæggelse samt i forbindelse med 
ambulant kontrol af barnet. 
Det er fortsat ikke samme grad af kommunikation og korrespondance mellem praktiserende læge 
og hospital/kommune. Gruppen vurderer, at et større samarbejde vil kunne medvirke til at 
forebygge potentielle genindlæggelser. 
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Graviditet 

 

Niveau 

Ved første jordemoderkonsultation niveauinddeles den gravide i  
niveau 1,2,3 eller 4. Sundhedsplejersken anvender niveauinddeling til  
at differentiere deres tilbud i graviditeten, og i flere af kommunerne  
betyder forkert niveauinddeling, at den gravide ikke tilbydes  
forebyggende graviditetsbesøg. 
Gruppen har gennemgået forløb, hvor en fejl i niveauinddelingen  
skønnes at have haft væsentlig betydning for forløbet.  
Sundhedsplejersken bør orienteres, hvis der tilkommer informationer  
eller begivenheder i løbet af graviditeten, der ændrer niveauet og  
derved potentielt den differentierede indsats. 
 

Forventninger til amning 

Jordemoderen taler med den gravide om ammeerfaringer og forventninger til kommende 
ammeforløb i forbindelse med jordemoderkonsultationen i første del af tredje trimester. Denne 
samtale ser ud til at have stor betydning for at få afklaret den gravides behov for støtte og 
vejledning, og kan med fordel præciseres så meget som muligt. Hvad var årsagen til tidligere 
kompliceret ammeforløb? Forsinket mælkedannelse? Behov for suttebrik? Trivselsproblemer? 
Hvis ammeetablering var ukompliceret men barnet efterfølgende tabte sig, kan tilbuddet om 
kontakt til sundhedsplejersken have større værdi end en indlæggelse med henblik på 
ammeetablering. 
Klarlæg erfaringer, ønsker og behov og beskriv aftalen med den gravide i journalen. Følg op på 
planen i forbindelse med fødslen. 
 

Sårbar gravid 

En kommende mor eller fars sårbarhed kan komme til udtryk på mange forskellige måder og have 
større eller mindre betydning for forældrerollen. I forældreskab er manglende tro på egne evner 
sårbart, og self-efficacy bliver i denne forbindelse et nøglebegreb. Der er potentiale i at styrke den 
kommende mors eller fars self-efficacy og her vil en tidlig indsats være afgørende. Vær 
opmærksom på situationer, hvor graden af self-efficacy kommer til udtryk. Auditgruppen har 
gennemgået forløb, hvor det vurderes, at en lav grad af self-efficacy er kommet til udtryk i 
forbindelse med mange akutte henvendelser på fødegangen og mange spørgsmål i 
jordemoderkonsultationen.  Her kan det være en fordel at lade sundhedsplejersken vurdere, om 
der skal tilbydes graviditetsbesøg. 
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Fødsel 
 

Risikofaktorer 

Vær opmærksom på faktorer i fødslen, der kan influerer på  
mælkedannelse: Langt forløb, udtrættet mor, højt stressniveau,  
vestimulerende drop, epidural, store infusioner og både planlagt og akut kejsersnit.  
Det kan også være faktorer relateret til barnet, hvor den første amning efter fødslen kan give 
indikationer af barnets evne og lyst til at die ved brystet. 
 

Se den første amning 

Auditgruppen har gennemgået forløb, hvor forældrene over for personalet har beskrevet en 
amning på fødestuen og er taget hjem ambulant, men hvor man efterfølgende får indtryk af, at 
barnet ikke har svøbt korrekt eller diet effektivt. Det kan derfor have stor betydning for 
ammeetableringen, at jordemoderen/SOSA ser barnet die, og kan vejlede derefter. 
 

Flergangsfødende med dårlige ammeerfaringer 

En del af de flergangsfødende med dårlige ammeerfaringer tager ikke i mod tilbuddet om 
indlæggelse til ammeetablering. Her er det særligt vigtigt, at jordemoderen forholder sig den 
samtale, der har været i graviditeten og klæder familien på til udskrivelse med vejledning.  
 
 

Barsel – de første dage efter fødslen 

 
Suttebrik 

Anbefaling 
Undgå at anvende suttebrik som førstevalg til at løse ammeproblemer under ammeetableringen, 
idet anvendelsen af suttebrik kan forkorte den ekslusive ammeperiode får såvel præmature som 
mature børn. Suttebrikken fremmer ikke tidlig etablering af eksklusiv amning af det præmature 
barn. 
 
Kort uddybning af anbefalingen og gode praktiske råd 
At undgå suttebrik i ammeetableringen skal forstås således, at der benyttes andre 
løsningsmuligheder i vejledningen end anvendelse af en suttebrik, da den skal ses som en markør 
for ammeproblemer. Suttebrikken er en nem løsning, der ikke nødvendigvis er en ammestøttende 
løsning især for den førstegangsfødende og uerfarne ammende mor. 
Ammeproblemet vurderes systematisk ud fra et helhedsperspektiv, hvor løsningen af 
ammeproblemet bør tage udgangspunkt i moderens ønske, forudsætninger, samt tro på at kunne 
amme, som hun ønsker det.  
Hav tålmodighed og inddrag gerne en kollega. 
Læs mere uddybende i den nye national klinisk retningslinje, på www.cfkr.dk. 
 Brystvortens udvikling i graviditet skyldes prolaktin. Da prolaktin stiger langsomt gennem 
graviditet og topper omkring fødslen og de første dage derefter, kommer de største ændringer i 

http://www.cfkr.dk/
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brystvortens facon og elasticitet først der. Denne udvikling har stor betydning for amningen, idet 
den gør det nemmere for barnet at få godt fat på brystet og få brystvorten langt ind i munden. 

(Amning - en håndbog for sundhedspersonale side 61)    
 

Plan for barnets ernæring 

Det er en kilde til dårlig compliance, når nybagte forældre oplever modsatrettet information. Ved 
gennemgang af forløbene er planen tydelig, men flere af forældrene beskriver en oplevelse af 
utryghed og usikkerhed, der ofte fører til, at den plan, der er lagt for barnets ernæring, ikke følges. 
Frustrationen kommer oftest først til udtryk i forbindelse med genindlæggelsen eller i samtalen 
med sundhedsplejersken og kan fylde i en grad, så den får betydning for familiedannelsen og 
tilliden til personalet i forbindelse med kommende fødsler 
Auditgruppen har på baggrund af disse forløb udarbejdet etskema, som indeholder en individuel 
plan for det nyfødte barns ernæring (se herunder). Skemaet udfyldes af personalet på hospitalet i 
samarbejde med forældrene og bruges ved udskrivelse, så forældrene kan se den konkrete plan og 
løbende registrere om planen overholdes. Skemaet fungerer således både som en konkret plan, 
der er visualiseret i afkrydsningsbokse og en metode til overlevering, hvor forældrene videregiver 
oplysninger til sundhedsplejen som supplement til det elektroniske korrespondancebrev, der 
fortsat skal beskrive planen ved udskrivelse. 
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Statistik 2018 
 
Antal nyfødte, der er genindlagt med en trivselsdiagnose inden for 30 dage efter fødslen fordelt 
på kommuner  
Tallene er ikke sammenlignelige, da kommunernes størrelse har betydning. 

 

 
 
 
Antal genindlagte børn fordelt på kommune i 2016-2018 
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Hvordan blev familien henvist til genindlæggelse? 
Vurderet ud fa journalnotat, men tallene skal tolkes med forsigtighed, da metoden er usikker 
 

 
 
 
 
Hvor gamle var børnene, da de blev genindlagt? 
X-akse er børnenes alder ved tidspunktet for genindlæggelse 
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Hvor længe var børnene genindlagt?  
X-akse er genindlæggelsens varighed 
 

 
 
 

 
 

Er du blevet nysgerrig og vil gerne vide mere? 

 

Kontakt:   Trine Fritzner 

   Kvalitets- og udviklingsjordemoder 

   Kvindesygdomme og Fødsler – Børn og Unge 

   Regionshospitalet Randers 

   Tlf: 7842 1016 

   Mail: trijense@rm.dk 

 

Du kan finde denne og tidligere års rapporter på: 
 www.regionshospitalet-randers@gynobs-rapporter 
 
 
 
Illustrationer brugt i rapporten fundet på www.Colourbox.dk 
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