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Hvordan forebygges unødvendig 
genindlæggelse af det nyfødte barn? 
 

• Jordemoderens vurdering af den gravides 
behov for støtte i graviditeten er en vigtig del 
af forebyggelsen  - læs mere om 
niveauinddelingen på side 4. 

• Tværsektoriel korrespondance medvirker til 
mere sammenhængende forløb for familien 
og forebygger genindlæggelser, side 4. 

• Når familien udskrives, skal planen for barnets 
ernæring være tydelig - både for familien og 
sundhedsplejersken, side 6. 

• Øget samarbejde mellem sundhedsplejerske 
og egen læge, læs mere side 6. 

• Øget fokus på senpræmature og deres særlige 
ernæringsproblematikker, side 6. 

• Mulighed for kollegial sparring, side 7. 
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Baggrund 
Sundhedsstyrelsen reviderede i 2013 anbefalingerne for barselsplejen i regioner og kommuner for at 
fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn samt forebygge unødige genindlæggelser i 
perioden efter fødslen. 
På Regionshospitalet Randers bliver familierne, som følge af anbefalingerne, tilbudt en 
efterfødselskonsultation med en jordemoder 48-72 timer efter fødslen, og får tidligt besøg af 
sundhedsplejersken på 4-5.dagen efter fødslen. Ved efterfødselskonsultationen vurderes familiens behov 
for eventuel tidligere kontakt med sundhedsplejen med henblik på trivselskontrol.  
Behovet for et tættere samarbejde mellem fødestedet og den kommunale sundhedspleje er blevet synligt, 
og på hospitalet afsluttes et forløb med et elektronisk korrespondancebrev til sundhedsplejen for at sikre 
familien den bedst mulige tværsektorielle overgang.  
 
Denne rapport evaluerer blandt andet effekten af den tværsektorielle indsats, hvor fødested og 
sundhedspleje arbejder tæt sammen om familiens trivsel – og er vi blevet bedre til at forebygge unødige 
genindlæggelser? Kan vi optimere forløbene for familierne? Hvilke fremadrettede fokusområder anbefales? 
 
Arbejdsgruppen 
Rapporten er blevet til ved tværsektorielt samarbejde, og på baggrund af forløb gennemgået i den 
tværsektorielle auditgruppe på genindlagte nyfødte tilknyttet Regionshospitalet Randers: 
 

• Jane Schoeneburg (sundhedsplejerske i Mariagerfjord kommune) 
• Sonja Bak Djurtoft (sundhedsplejerske i Norddjurs kommune) 
• Birthe Westergaard (sundhedsplejerske i Syddjurs kommune) 

• Bente Cichosz (sundhedsplejerske i Syddjurs kommune) 
• Heidi Andersen (sundhedsplejerske i Randers kommune) 
• Gitte Nyby Frandsen (sundhedsplejerske i Favrskov kommune) 

• Anne Dorthe Birch Jensen (afdelingssygeplejerske på barselsafsnittet) 
• Stine Rose (afdelingssygeplejerske på neonatalafsnittet) 

• Mette Kryger Ahrentsen (vicechefjordemoder, fødeafsnittet) 
• Trine Fritzner (kvalitets- og udviklingsjordemoder, fødeafsnittet)  

 
Formidling 
Medlemmerne i auditeringsgruppen har forpligtet sig til at formidle resultater af gruppens arbejde til 
relevant sundhedspersonale og ledelse. Det er grupens  ønske, at dele af årsrapporten fremlægges på det 
årlige tværsektorielle møde for personale ansat på føde-/barsels- og neonatalafsnit og sundhedsplejen. 
 
Fakta 2016 
Den tværsektorielle auditgruppe har i år gennemgået 36 forløb, hvor det nyfødte barn er blevet genindlagt 
senest 28 dage efter fødslen med en trivselsdiagnose som primær årsag til indlæggelse. I 2015 gennemgik 
gruppen 44 forløb. Således igen i år et fald i antal børn, der genindlægges inden for 28 dage efter fødslen. 
Der er fortsat udfordringer med at trække data, og forløbene inkluderes og ekskluderes ved manuel 
gennemgang. I 2016 fremgik 85 børn, som født og genindlagt med trivselsdiagnose på Regionshospitalet 
Randers. Af dem var 12 børn født på Århus Universitetshospital, 22 var ikke  udskrevet men blot overflyttet 
internt og 3 var fejlregistreret (forkert aktionsdiagnose). Herudover måtte auditgruppen eksludere 7 forløb, 
da der pga sprogvanskeligheder ikke kunne indhentes samtykke til auditering og i 5 forløb lykkedes det af 
forskellige årsager heller ikke at indhente samtykke. 
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Tal fra Sundhedsdatastyrelsen  
Sundhedsdatastyrelsen opgør hvert halve år antallet af genindlagte nyfødte med udvalgt trivselsdiagnose.  
Her er tallene for Regionshospitalet Randers opgjort og angivet  til 2,8%. Når vi lokalt ser på data, og fjerner 
fejlregistreringer, vil procentdelen af nyfødte, der genindlægges, være på 2,2%, hvilket svarer til 
landsgennemsnittet. (Kilde: http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/moba/Sider/moba01.aspx) 
 
Resultater 
Gruppen har systematisk gennemgået og diskuteret cases – med udgangspunkt i, om de faglige mål, 
rammer og principper på området er opfyldt. 
Gruppen har forsøgt at hente læring i såvel optimale forløb som suboptimale forløb, og har slutteligt 
konkluderet, om genindlæggelsen kunne være undgået. 
Gruppen har vurderet, at 21 ud af 36 genindlæggelser fra 2016 – svarende til 6 ud af 10 - potentielt kunne 
være undgået. I flere af de gennemgåede cases er dele af forløbet håndteret suboptimalt, men har ikke haft 
betydning for den endelig konklusion.  Der er derfor fortsat potentiale i arbejdet, og gruppen vurderer, at 
der i alle forløb er læring, der medvirker til mere kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. 
 
 
Antal forløb til gennemgang i auditgruppen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal genindlagte nyfødte 
48 forløb 

Ekskluderet 
Fremmedsprog  
7 forløb 

Ekskluderet  
Mangler samtykke 
5 forløb 

Cases gennemgået 
36 forløb 
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Fokusområder 2017 
- med eksempler fra cases fra 2016 
 

1. Niveauinddeling af gravide 
2. Ikke-dansk talende familier 
3. Samarbejdet med den praktiserende læge 
4. Senpræmature og ernæring 
5. Second opinion i klinikken 

 
 

1. Niveauinddeling af gravide – nu med elektronisk korrespondance til sundhedsplejen 
Sundhedsstyrelsen anbefaler  at niveauinddele svangreomsorgen og det tværsektorielle arbejde i 
forhold til såvel obstetriske og sociale- og psykiske risikofaktorer, således at den gravide og familien 
modtager en individuelt tilpasset støtte og omsorg. 
 
I Anbefalinger for svangreomsorgen, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013 (kilde: 
https://www.sst.dk/da/sundhed/~/media/D76304BDB11F48BBB1E83CBC8E0AD85B.ashx), 
beskrives  de fire niveauer – herunder vist i en forenklet oversigt: 
 
Niveau 1 Basale tilbud til lavrisikogravide 

Niveau 2 Obstetrisk risikogravid, f.eks.  tidligere kejsersnit eller mislykket ammeforløb 

Niveau 3 Sociale, psykologiske eller medicinske problemstillinger, der indebærer 
tværfagligt/tværsektorielt samarbejde i graviditeten. 

Niveau4 Gravide tilknyttet behandlingstilbud i familieambulatorium eller 
familieinstitutioner. 

 
På Regionshospitalet Randers foretages niveauinddeling i forbindelse med første 
jordemoderkonsultation, hvor samtalen i den udvidede konsultation er med til at afklare den 
gravide og partners ønsker og behov. Efterfølgende sendes elektronisk korrespondance til den 
kommunale sundhedspleje.  Jordemoderen indhenter samtykke til, at hospitalet må videregive 
oplysninger om den gravides terminsdato, årstal for tidligere fødsler, niveau samt bemærkninger 
hertil. Sundhedsplejen bruger oplysningerne til at vurdere behovet for tidlig kontakt til familien. 
 
Eksempel på korrespondancebrev fra jordemoder til sundhedsplejen: 
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Der er, og bør være,  en særlig opmærksomhed i forhold til niveau 3 gravide, og der er flere cases, 
der illustrerer vigtigheden af, at jordemoderen får vurderet den gravides risikofaktorer relevant – 
ligesom det er afgørende, at jordemoderen ændrer niveauet undervejs i graviditeten, hvis nye 
risikofaktorer tilkommer. 
Der bør desuden være opmærksomhed på gruppen af uerkendte sårbare gravide, hvor tegn som 
mange kontakter til jordemoder/hospital/egen læge i graviditeten kan være et udtryk for et højt 
bekymringsniveau, der disponerer for problematikker i familiedannelsen og tolkning af det nyfødte 
barns behov. Jordemoderen bør ændre den gravides niveau og tage kontakt til sundhedsplejen, 
hvis de kommende forældre viser eller giver udtryk for angst og/eller mange bekymringer i løbet af 
graviditeten, da en tidlig indsats kan gøre en forskel for familien. 
Rammerne for en jordemoderkonsultation kan udfordre muligheden for at lære den enkelte 
gravide og hendes partner nok at kende til at kunne vurdere behovet for støtte. Hvis jordemoderen 
er i tvivl om parrets ressourcer bør hun derfor vælge niveau 3, der i de 5 kommuner udløser 
mulighed for et graviditetsbesøg ved sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har den fordel, at 
hun kommer i parrets hjem og kan afsætte tid til en mere fokuseret samtale, der kan være med til 
vurdere behovet for støtte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 1) 
Ung førstegangsmor, der skal være alene med barnet. Har et kompliceret forhold til sin 
ekskæreste, der ikke ønsker at være en del af barnets liv. Tiltagende bekymringsniveau i 
graviditeten og ønsker planlagt kejsersnit, da hun er angst for fødselskomplikationer. 
Kejsersnittet forløber planmæssigt, men efterfølgende oplever mor en vanskelig ammeetablering, 
hvor der forsøges med suttebrik og udmalkning på barselsafsnittet. Udskrives 3 dage gammel. 
Barnet genindlægges 4 dage gammel pga stort vægttab. 
Diskussion: Jordemoderen vurderer, at kvinden er niveau 1 gravid, og hun følges med vanlige 
kontroller. Auditgruppen vurderer, at kvinden er niveau 3 gravid, idet hun skal være alene med 
barnet, har kompliceret forhold til barnefar og tiltagende angstproblematik. 
Konklusion: Genindlæggelsen er potentielt undgålig, idet korrekt niveau ville have medført 
kontakt til sundhedsplejersken allerede i graviditeten samt tilbud om længere indlæggelse på 
barselsafsnittet. Gruppen vurderer, at en tidlig indsats potentielt havde givet kvinden mere støtte 
i graviditeten og dagene efter fødslen. 
 

CASE 2) 
2. barn, ukompliceret graviditet fraset tidligere voldsom fødselsoplevelse. Udvikler i løbet af 
graviditeten en smerteproblematik, som fylder meget. Ingen effekt af smertestillende medicin. 
Kvinden har vanskeligt ved at sove, angiver ukontrollerbare følelser og tankemylder. Opfordres til 
at kontakte psykolog, men får det ikke gjort. Ønsker udskrivelse efter ukompliceret fødsel. 
Anbefales barselsophold, men vil gerne hjem til familien. Der aftales tæt opfølgning ved 
sundhedsplejerske, der kommer i hjemmet på 3.dag. 
Genindlæggelse: Barnet genindlægges 3 uger gammel via egen læge, da barnet  græder meget og 
mor er bekymret. Sundhedsplejersken er overrasket over indlæggelse, da hun ser et barn i trivsel, 
men mor er bekymret. Indlægges til ammevejledning.  
Diskussion: Uerkendt sårbarhed. Jordemoder burde have ændret fra niveau 2 til 3 gravid, hvilket 
ville have medført kontakt til sundhedsplejerske i graviditeten. 
Konklusion: Potentielt undgålig, idet kontakt til sundhedsplejersken allerede i graviditeten kunne 
have reduceret mors bekymringsniveau og derved forebygget en genindlæggelsen.  
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2. Ikke-dansk talende familier 
Til forskel fra 2015 er der i år en del ikke-dansk talende familier, der får deres barn genindlagt. 15% 
af de genindlagte børn har ikke-dansk talende forældre. Det har ikke været muligt at indhente 
samtykke til gennemgang af deres forløb, og gruppen er derfor opmærksom på, at vi i 2017 får set 
på denne gruppe, der potentielt adskiller sig på nogle områder, og derfor kan kræve en anden 
tværsektoriel  indsats. 
Hospitalet vil arbejde på, at vi det kommende år får indhentet samtykke til audit på alle genindlagte 
børn med trivselsproblematik – også dem med ikke-dansk talende forældre. 
 

3. Samarbejdet med den praktiserende læge 
Optimering af samarbejdet mellem familiens praktiserende læge og sundhedsplejersken kan 
medvirke til at forebygge unødvendige genindlæggelser. Sundhedsplejersken har den fordel i 
forhold til den praktiserende læge, at hun ser og vurderer barnet og familien i hjemmet og har 
mulighed for at overvære en hel amning. Arbejdsgruppen vurderer, at problematikker, der i flere 
tilfælde har ført til at den praktiserende læge genindlægger barnet, kunne være håndteret af 
sundhedsplejersken – det vil sige i tilfælde med raske børn, hvor problemstillingen kunne være 
håndteret i hjemmet. 
Udfordringen består dels i tilgængelighed – hvornår og hvordan kan lægen henvise til familiens 
sundhedsplejerske? Her ser vi også, at en henvendelse op til weekend næsten altid fører til en 
genindlæggelse – i flere tilfælde af kun få timers varighed. En del af udfordringen ser også ud til at 
bestå i, hvem familien kontakter ved bekymring. I flere forløb ser vi, at familierne bekymrer sig om, 
hvorvidt barnet fejler noget og derfor kontakter egen læge med problematikker, som de ikke 
drøfter med sundhedsplejersken.  
Gruppen vurderer, at et større kendskab til, hvornår og hvordan man kan bruge en 
sundhedsplejerske – både blandt familierne og hos den praktiserende læge – kan medvirke til færre 
unødvendige genindlæggelser. Det er ønskeligt, at den praktiserende læge kan henvise til 
ammevejledning ved sundhedsplejersken frem for at vælge genindlæggelse på hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 3) 
1. barn, lavrisikogravid, hurtig fødsel og ukompliceret efterforløb. Barnet får gulsot, og følges tæt 
af sundhedsplejersken i hjemmet. 
Da barnet er 3 uger gammel henviser sundhedsplejersken til egen læge pga prolongeret gulsot. 
Egen læge indlægger barnet, da det måske er lidt sløvt. 
Familien er indlagt 18 timer, hvor der tages blodprøver for gulsot – de er normale. Mor er 
bekymret, og der gives modermælkserstatning efter amning, da barnet er uroligt. 
Udskrives til tæt opfølgning ved sundhedsplejerske. 
Mor er mest tryg ved opfølgning hos egen læge, og fortsætter derfor med ugentlige vejninger 
her. 
Konklusion: Gruppen vurderer, at indlæggelsen kunne være undgået. Der er tale om en 
ernæringsproblematik, der tolkes som sygdom. Det får betydning for mors opfattelse af barnet, 
og hun har efterfølgende stort behov for at sikre sig, at barnet er raskt. 
Gruppen vurderer endvidere, at forløbet er håndteret optimalt – og er derfor et godt eksempel 
på, hvordan morens bekymringer og italesættelse af forløbet alene medfører en indlæggelse og 
efterfølgende mange kontakter til egen læge. 
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4. Senpræmature og ernæring 

Senpræmature, defineres med gestationsalder mellem 34+0 og 36+6, har en højere risiko end børn 
født til termin for dehydrering, langsomt fødeindtag, lavt blodsukker og gulsot. Senpræmature 
trættes hurtigere, og derfor kan forældrene fejlfortolke det trætte barn, som et tilpas og mættet 
barn. Det anbefales at vejlede forældrene til, at et måltid forstås som 15 minutters effektiv dien, 
hvor der høres synkelyde. 
Børnene bør følges tæt i de første dage og uger efter fødslen, og på barselsgangen på 
Regionshospitalet Randers tilrådes opstart med tripplefeeding (Amning, tilskud og udmalkning) 
straks efter fødslen. 
Der var i 2016 flere forløb, hvor barnet fik ernæringsproblematikker efter 4.levedøgn, som 
potentielt kunne være undgået, hvis mor var tilrådet udmalkning og barnet havde fået tilskud. En af 
udfordringer er, at flere senpræmature fødes med en så høj fødselsvægt, at personalet betragter 
dem som børn født til termin. 
Arbejdsgruppen konkluderer, at korrekt behandling af senpræmature med opstart af 
tripplefeeding, der følges op på efter udskrivelse i samarbejde med sundhedsplejersken, kan 
forebygge en unødvendig genindlæggelse. Der skal være opmærksomhed på, at korrespondancen i 
forbindelse med udskrivelse indeholder en tydelig plan for barnets ernæring og eventuel opfølgning 
samt at sundhedsplejersken følger barnet tæt i 4-7. levedøgn, hvor barnet er i særlig risiko for at 
udvikle ernæringsproblematikker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 4) 
2.barn, født uge 36+5 med fødselsvægt på 2900 gram. Ukompliceret vaginal fødsel, dog med 
efterfølgende blødning på 1300 ml. 
Barnet får early feeding pga præmaturitet og eftermades herefter ved behov. Er forkvalmet og 
ikke særligt suttelysten det første døgn. Mor opfordres til at tilbyde eftermad, barnet får kun lidt 
tilskud. Udskrives to døgn gammel. 
3. dag: sundhedsplejersken er på besøg. Mor føler mælken er faldet godt til, der er våde bleer og 
gul afføring. 
9.dag: Sundhedsplejersken ser nu et meget gult barn, der har tabt sig 100 gram på 4 dage. 
Opstarter eftermad. Henvises til egen læge pga gulsot.  
Genindlæggelse: Samme dag pga gulsot. Lysbehandles og udskrives efter en uges indlæggelse 
med amning, udmalkning og eftermad. 
Diskussion: I denne case disponerer præmaturitet og post partum blødning på 1300 ml for 
forsinket mælkedannelse og nedsat mælkeproduktion. 
Konklusion: Potentielt undgålig. Ifølge procedure for præmature burde mor være instrueret i 
tripplefeeding, som indebærer amning, udmalkning og eftermad.  Barnet skal eftermades - også 
efter udskrivelse. Sundhedsplejersken bliver farvet af morens beskrivelse af en velfungerende 
amning og et barn i trivsel, dog vender situationen kort efter og sundhedsplejersken bør følge op 
få dage efter og ikke vente 5 dage før næste besøg i familien. 
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5. Second opinion i klinikken 
Sundhedsplejerskerne i arbejdsgruppen beskriver, at man som sundhedsplejerske arbejder meget 
selvstændigt og kunne have gavn af mere faglig sparring med kolleger.  Der er i år eksempler på 
forløb, der ifølge anbefalingerne er håndteret korrekt, men hvor andre øjne på forløbet kunne have 
bidraget til andre tiltag. Det kan være forløb, hvor sundhedsplejerskens fokus er på amning og 
ernæring, men hvor barnets uro i virkeligheden skyldtes mors bekymringer eller en egentlig 
angstproblematik.  
Fordelen ved audit er netop, at alle brikkerne i forløbet samles, og derved dukker nye perspektiver 
op. Kollegial sparring er ofte anvendt på hospitalet, og arbejdsgruppen vurderer, at man også i 
sundhedsplejen i højere grad kan gøre brug af hinandens kompetencer og erfaringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 5) 
4.barn, født i uge 35+3 med høj fødselsvægt på 3500 gram. Early feeding efter fødslen pga 
præmaturitet. Udskrives 2 dage gammel. 
Genindlæggelse: 6 dage gammel pga gulsot, lysbehandles. Mor har rigeligt med mælk, udskrives 
efter endt lysbehandling. 
Diskussion: Sundhedsplejersken besøger ikke familien i dagene efter udskrivelsen. Høj 
fødselsvægt, men fokus bør være barnets gestationsalder. 
Konklusion: Uundgåelig. Auditgruppen vurderer, at mælketilskud i dette tilfælde ikke havde 
forebygget en genindlæggelse, da mor har rigeligt mælk. Dog er det suboptimalt, at 
sundhedsplejersken ikke besøger familien i tiden mellem udskrivelse og genindlæggelse.  
 

CASE 6) 
1. barn, får akut kejsersnit pga manglende fremgang i fødslen. Udskrives 2 dage efter fødslen, 
hvor barnet spiser godt. 
Forældrene har de første 3 uger efter fødslen kontakt til sundhedsplejersken hver 2.-3. dag. Hun 
er på besøg i hjemmet 4 gange. Ammeetableringen er vanskelig, og der suppleres til en start med 
modermælkserstatning efter amning. Mor anbefales at malke ud.  
Forældrene beskriver et uroligt barn, der dier ofte.  De er begge påvirkede af fødselsoplevelsen, 
og bekymrer sig om barnets ernæring og helbred. De er trætte og påvirkede af hele situationen. 
Familien har på de tre uger kontakt til vagtlæge, zoneterapeut og kiropraktor og 8 kontakter til 
sundhedsplejen. 
Barnet indlægges 3 uger gammel pga skrigeture og uro. Mor oplever, at barnet har smerter. 
Under indlæggelsen ønsker forældrene at overgå til flaskeernæring, så de kan udregne barnets 
mælkemængde og få mere ro på spisesituationen. 
Diskussion: Auditgruppen ser et forløb, hvor sundhedsplejersken har gjort en kæmpe indsats for 
at få amningen vellykket. Tiltagene afværger desværre ikke genindlæggelsen, og det kan skyldes, 
at fokus er lagt på ernæring. Sundhedsplejersken kunne med fordel have sparret med en kollega, 
der måske havde set med andre øjne på forløbet og opprioriteret at arbejde med forældrenes 
bekymringer og familiedannelsen. 
Konklusion: Potentielt undgålig, hvis man havde formået at mindske forældrenes grad af 
bekymring. 
 



Årsrapport   
Tværsektorielt audit på genindlagte nyfødte 2016 

Fødeafsnit, barsels-/familieafsnit og neonatalafsnit i samarbejde med sundhedsplejen i 
Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Mariagerfjord kommune. 
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Tak fordi du læste med… 

 
Vi håber rapporten var til læring og inspiration i det daglige arbejde med kommende og nybagte forældre. 
Auditgruppen fortsætter deres arbejde, og vil fortsat følge- men også udvikle - de kliniske retningslinjer og 
anbefalinger, der kan medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige genindlæggelser.  
 
 
 
Vil du vide mere om gruppens arbejde? 
 
Kontakt:   Trine Fritzner 
   Kvalitets- og udviklingsjordemoder 
   Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers 
   Tlf: 7842 1016 
   Mail: trijense@rm.dk 
 
 


