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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) 

 Zunja Zuleima Anuuk Bakmoesdaal (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) 

 Charlotte Buskbjerg Hansen (sygeplejerske, neonatalafsnittet) 

 Susanne Løbner Eriksen (jordemoder, føde- og barselsafsnittet) 

 Pia Jørgensen (sygeplejerske, barselsafsnittet) 

 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 gruppens ønske, at dele af årsrapporten fremlægges på det 
årlige tværsektorielle møde for personale ansat på føde-/barsels- og neonatalafsnit og sundhedsplejen. 
 
Fakta 2017 
Den tværsektorielle auditgruppe har i år gennemgået 43 forløb, hvor det nyfødte barn er blevet genindlagt 
senest 28 dage efter fødslen med en trivselsdiagnose som primær årsag til indlæggelse. I 2016 gennemgik 
gruppen 36 forløb. Der har således været en lille stigning i antal børn, der genindlægges inden for 28 dage 
efter fødslen. Dog er der tale om mindre variationer fra år til år. 
Der er fortsat udfordringer med at trække data, og forløbene inkluderes og ekskluderes ved manuel 
gennemgang. I 2017 fremgik 74 børn, som født og genindlagt med trivselsdiagnose på Regionshospitalet 
Randers. Af dem var 7 børn født på en andet hospital i regionen, 19 var ikke udskrevet men blot overflyttet 
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internt og 3 var fejlregistreret (forkert aktionsdiagnose). Herudover måtte auditgruppen eksludere 2 forløb, 
pga manglende samtykke fra forældrene. I 2016 var 6 forløb ekskluderet, da sprogvanskeligheder 
umuliggjorde samtykke. Der er ingen af disse forløb i 2017. 
 
Tal fra Sundhedsdatastyrelsen  
Data for 2017 var, på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport, ikke tilgængelige. 
 
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 20 ud af 43 genindlæggelser fra 2017 – knap halvdelen – potentielt kunne være 
undgået. 
Der er fortsat potentiale i arbejdet, og gruppen vurderer, at læringen medvirker til mere kvalitet i det 
interne samt tværsektorielle samarbejde. 
 
 
Hvor lang tid, var børnene indlagt i forbindelse med genindlæggelsen? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

< 12 timer 12-24 timer 24-48 timer > 48 timer 
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Fokusområder 2018 
- med eksempler fra cases fra 2017 

 

1. Barnets vej til genindlæggelse – herunder samarbejdet med familiens 
praktiserende læge og vagtlægen 

2. Brug af suttebrik 
3. Behandling af svampeinfektion 
4. Ikterus 
5. Tværsektoriel korrespondance ved udskrivelse 

 
 
1. Barnets vej til genindlæggelse – herunder samarbejdet med familiens praktiserende læge og 
vagtlægen 
 
Auditgruppen har i forløbene fra 2017, men også de tidligere år, set, at en del børn genindlægges efter 
henvendelse til familiens praktiserende læge eller vagtlæge med problematikker, der kan varetages af 
sundhedsplejersken i hjemmet. Gruppen vurderer, at en fjerdedel af de potentielt undgåelige 
genindlæggelser skyldes, at familien har kontaktet praktiserende læge/vagtlæge frem for 
sundhedsplejersken. Ofte har sundhedsplejersken ikke kendskab til, at familien har henvendt sig til lægen, 
og får først kendskab til genindlæggelsen i forbindelse med udskrivningsrapporten.  
Der er forløb, hvor forældre henvender sig til lægen, selvom de har mulighed for at kontakte deres 
sundhedsplejerske og forløb, hvor familien har behov for vejledning på tidspunkter, hvor 
sundhedsplejersken ikke kan kontaktes (aften/weekenden). Auditgruppen vurderer, at der er et stort 
potentiale i at udbygge samarbejdet mellem praktiserende læge/vagtlæge og sundhedsplejen i forhold til at 
forebygge unødvendige genindlæggelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 1) 
Familiens første barn. Mor bekymrer sig meget i løbet af graviditeten, udtrykker stor usikkerhed i forhold til 
om hun kan passe barnet. Hun ønsker fødslen igangsat og bliver set flere gange akut på fødegangen, da hun 
mærker mindre liv. Deltager i familieiværksætterne.  
Føder efter at være igangsat pga gestationsalder. Udtrykker igen mange bekymringer under 
igangsættelseforløbet. Fødslen kompliceres af dyk i hjertelyden. Der tages skalp-pH og barnet fødes ved 
hjælp af sugekop. Der opstartes early feeding. Ved udskrivelse har mor en del råmælk, barnet sutter meget 
og har tabt 6,5 %. 
Sundhedsplejersken besøger familien på 4.dagen, hvor fødslen fylder meget. Mor er bekymret og barnet er 
flere gange utrøsteligt. Der lægges plan for de kommende dage, amning x 8 dagligt og eftermad. 
To dage efter ringer mor til sundhedsplejersken. Ingen ændringer i plan, sundhedsplejersken kommer på 
besøg dagen efter. Her ses barn i trivsel med fin vægtøgning.  
Ved besøget efter 14 dage er barnet fortsat i fin trivsel. Ugen efter har mor dog opgivet amningen. Hun føler 
ikke, det fungerer. Vejledes i flaskeernæring, men inden næste besøg fra sundhedsplejersken har mor haft 
kontakt til vagtlæge, da barnet gylper. Vagtlæge indlægger barnet til observation for pyleros stenose. 
Det viser sig under indlæggelsen, at barnet spiser meget hurtigt og mere end sin døgnmængde. Dette 
reguleres og herefter aftager barnets uro og gylpetendens. Udskrives efter halvandet døgn. 
Auditgruppens vurdering: Genindlæggelsen kunne potentielt være undgået. Vejledning i flaskeernæring kan 
varetages af sundhedsplejersken i hjemmet. Der har ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på morens 
bekymringer og usikkerhed, der er beskrevet allerede i graviditeten. Moren kontakter vagtlæge, da hun pga. 
weekend ikke har mulighed for at få vejledning fra sundhedsplejersken. 
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2. Brug af suttebrik 
Brug af sutterbrikker er en tilbagevendende diskussion blandt fagprofessionelle og mødre, der har 
modsatrettede meninger og erfaringer med suttebrik. Et stort dansk studie viser, at brug af suttebrikker er 
en markør for ammeproblemer, idet der er 3 gange så stor risiko for tidligt ophør af eksklusiv amning 
blandt mødre, der anvender suttebrik [Hanne Kronborg 2016].  
Blandt gruppen af børn, der er blevet genindlagt pga trivselsproblematik i 2017, er der en øget forekomst af 
mødre, der har anvendt suttebrik. Det bekræfter brug af suttebrik som en markør for ammeproblemer.  
Auditgruppen finder det afgørende, at man som fagprofessionel holder sig ajourført inden for viden om 
brug af suttebrik. Der er flere muligheder for at hjælpe, støtte og vejlede forældrene i at få barnet til at die, 
før man vælger at anvende suttebrik som hjeælpemiddel.  
Forældrenes oplevelse og erfaringer fra tidligere ammeforløb ser ud til at have stor betydning for de valg, 
de træffer i forløbet. Det er derfor vigtigt, at jordemoderen og eventuelt sundhedsplejersken, allerede i 
graviditeten, får talt med kvinden og hendes partner om deres erfaringer, ønsker og behov for støtte i 
forbindelse med ammeetableringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 2) 
Forældrenes første barn. Ukompliceret graviditet, parret deltager i fødselsforberedelse. Fødslen starter 
langsomt op med et fint forløb og hurtigt forløb fra fødslens aktive fase. 
Barnet genindlægges 15 dage gammel, da familien kontakter vagtlæge om aftenen. Barnet har haft flere 
dage med periodevise skrigture, som ifølge forældrene er tiltagende denne aften. 
Barnet er uroligt men ikke sygt. Forældrene får under indlæggelsen, der varer 2 timer, hjælp til at tolke 
barnets signaler og udskrives med en plan for de kommende dage. Mor har brugt brystet som trøst, og den 
overfyldte mave kan have ført til uro og mavekneb. Samtidigt er barnet netop startet på D-dråber, og de 
turvise skrigeture stopper, da forældrene i samråd med sundhedsplejersken 14 dage senere stopper med at 
give D-dråber med kokosolie. 
Auditgruppens vurdering: 
Genindlæggelsen vurderes potentielt undgålig, da der ikke er tale om en akut opstået tilstand, der skyldes 
sygdom. Forældrene kontakter vægtlæge frem for sundhedsplejersken, og derved får familien vejledning og 
støtte på hospitalet frem for i hjemmet.  
 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen foreligger der ikke nogen videnskabelige studier, der kan belyse en sammenhæng 
mellem mavesmerter og D-dråber med kokosolie.   

Hvis suttebrik benyttes bør: 

 Udlevering af suttebrik dokumenteres og begrundes i journalen ud fra faglige overvejelser og 
evidens. 

 Barnets vækst monitoreres tæt mhp at identificere trivselsproblemer tidligt. 
 Anbefale mor at udmalke indtil termin eller minimum til barnet er i god trivsel. 
 Anbefale mor at holde øje med sin mælkeproduktion 

 Anbefale mor at have mindst 100-200 ml mælk mere end barnets behov på fuld amning ved 
udskrivelsen. 

 Fortsætte hud mod hud efter udskrivelsen og minimere brugen af narresut. 
 At mor informeres inden udskrivelsen om, hvordan suttebrikken kan komme af igen.  
 At sundhedsplejersken informeres skriftligt om brugen af suttebrik samt planen om evt 

seponering. 
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3. Behandling af svampeinfektion 
Auditgruppen ønsker at sætte fokus på behandling af svampeinfektion. I flere forløb oplever 
sundhedsplejen, at kvinderne ikke sættes i behandling for svamp trods symptomer. Det er vigtigt, at den 
fagprofessionelle kender til og observerer symptomerne for svamp samt opstarter eller henviser til relevant 
behandling ved behov. 
 
 
4. Ikterus 
Knapt af halvdelen af genindlæggelserne i 2017 skyldtes ikterus. Enkelte af disse genindlæggelser kunne 
potentielt være undgået ved, at jordemoder/sygeplejerske fik identificeret og screenet risikogrupper 
relevant, og familien derfor ikke var nået til at blive udskrevet inden barnets behandlingsniveau var nået. I 
et enkelt forløb får personalet ikke reageret rettidigt på et prøvesvar og familien bliver derfor udskrevet før 
det konstateres, at barnets bilirubinniveau er forhøjet og behandling bør iværksættes. 
Der er ingen tilfælde af kernikterus. 
 
 
 
 
 
 

CASE 3) 
Familiens første barn, en turbulent graviditet med mange bekymringer. Barnet har vanskeligt ved at die ved 
sin mor. Der udleveres suttebrik på barselsgangen, og familien udskrives efter knap to døgn med en plan om 
at eftermade i hjemmet. Ved udskrivelsen noteres et vægttab på 9,4%. Dagen efter i 
efterfødselsambulatoriet har drengen tabt sig 9,6%, og ses af en pædiater. Der aftales kontrol igen dagen 
efter, hvor vægttabet er på 10%. Forældrene instrueres igen i eftermad, da det ikke er lykkedes dem at få 
givet barnet tilstrækkelig mængde eftermad. Barnet genindlægges 7 dage gammel, da forældrene til 
ambulant kontrol af drengens hydronefrose giver udtryk for, at amningen ikke fungerer. Mor har rigeligt 
med mælk, men drengen dier ikke korrekt på suttebrikken. 
Auditgruppens vurdering: 
Familien er usikre og ikke tilstrækkeligt undervist i at observere barnets sutteteknik og eftermade. Drengen 
får for lidt af den tilbudte eftermad. Efter ambulant kontrol anbefales forældrene at tripplefeede, og mor 
malker minimum 100 ml ud efter endt amning. Der er lavet en god plan med konkret vejledning til 
forældrene, der er videreformidlet til sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken følger dog ikke op på planen, 
og ser ikke en amning, da hun besøger familien første gang. 
Det viser sig ved genindlæggelsen, at barnet tager luft ind, når der anvendes suttebrik. Efterhånden lærer 
mor at lægge drengen til uden suttebrik, og han svøber korrekt om brystet og dier mere intenst. Mor vejledes 
i at observere barnets sutteteknik, lytte efter synkelyde og om han virker tilfreds efter amning. 
Auditgruppen vurderer, at drengen er en svag sutter, og der burde have været mere fokus på barnets 
sutteteknik, der i dette forløb ikke ser ud til at blive afhjulpet af suttebrikken.  
Gruppen vurderer, at genindlæggelsen potentielt kunne være undgået, hvis der havde været mere fokus på 
barnets sutteteknik og forældrenes compliance. 
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5. Tværsektoriel korrespondance ved udskrivelse 
 

 
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. Gruppen vil i 
2018 også sætte fokus på, hvordan samarbejdet med gene læge/ vagtlæge kan optimeres til gavn for 
familierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnelægen fortæller… 
 
Fakta om ikterus 
Alle nyfødte børn får forhøjede bilirubinværdier inden for de første 5 levedøgn, hvor 
bilirubinproduktionen overstiger bilirubinudskillelsen i lever og galde.  
Høj bilirubinproduktion pga. abnorm hæmolyse kan medføre meget høje bilirubinværdier med risiko 
for irreversibel hjerneskade. Med henblik på at undgå hjerneskade har Dansk Pædiatrisk Selskab 
udfærdiget følgende retningslinjer: 

 
Identifikation af risikobørn, som bør screenes rutinemæssigt eller følges efter individuel vurdering 

 Ældre søskende med behandlingskrævende ikterus  
 Børn født af mødre med diabetes 

 Østasiatisk herkomst (Kina, Korea, Japan, Vietnam) 
 Synlig ikterus i de første 24 levetimer 
 Kendt isoimmunisering under graviditeten (Rhesus, ABO mv.) 
 Anden hæmolytisk sygdom i familien  
 Gestationsalder < 37 uger 
 Kefalhæmatom eller større ekkymoser/suggilationer i huden 

 
Bilirubinværdier til start på fototerapi 
Grænser er sat for at undgå bilirubinværdier, som er 100 µmol/l højere end plateauet, hvor der er 
risiko for hjernepåvirkning. 
 
Da alle børn ses af en sundhedsprofessionel person i 2.–3. levedøgn (hvor der tages PKU-prøve), er 
der her mulighed for en vurdering af bilirubinniveauet. I de 3 første levedøgn anvendes lavere 
bilirubinværdier for fototerapi, da niveauet vil stige til behandlingsniveau i løbet af kort tid (350 
µmol/l for mature børn, 250-300 µmol/l for præmature børn, se figur). Derfor vil flere børn være 
tidligt behandlet med fototerapi end førhen. 
Imidlertid undslipper enkelte børn dette "sikkerhedsnet" og sundhedsplejersken skal derfor stadig 
være opmærksom på "meget ikteriske børn", som skal henvises akut til Børneafdeling med henblik 
på stillingtagen til fototerapi. 
Antallet af børn med hjerneskade pga. hyperbilirubinæmi udgør 1-2 om året i Danmark (men kunne 
være 0, hvis børnene blev fundet i tide). 
 
Forlænget ikterus 
Forlænget ikterus er defineret ved synlig gulsot hos mature børn efter 14. levedøgn (21. levedøgn for 
præmature børn). Disse børn skal henvises til måling af konjugeret bilirubin, som er forhøjet ved 
sygdommen galdevejsatresi, hvor tidlig behandling er afgørende for prognosen. 
 

Kilde: Astrid Bruun Rasmussen, børnelæge 
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5. Tværsektoriel korrespondance ved udskrivelse 
Auditgruppen har i 2017 haft fokus på tværsektoriel korrespondance ved udskrivelse, og det går 
planmæssigt. Der er sendt korrespondancebrev enten fra barselsafsnit eller efterfødselsambulatoriet i alle 
de forløb, gruppen har gennemgået. Gruppen vurderer, at det har stor betydning for familiens forløb og 
støtte, at de elektroniske korrespondancer er fuldt implementeret. Ligeledes er de elektroniske 
korrespondancer i graviditeten fuldt implementeret, og giver sundhedsplejersken mulighed for en tidlig 
indsats i familier, der kan have et behov. 
Det er afgørende for sundhedsplejerskens videre arbejde med familien, at eventuelle 
opmærksomhedspunkter i forhold til familiens trivsel er fyldestgørende beskrevet samt at vejledningen til 
familien er konkretiseret. Hvis en familie udskrives med vejledning om eftermad, skal det beskrives, hvor 
hyppigt barnet er tilrådet eftermad, og hvilken mængde barnet skal have. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 4) 
Familiens 2. barn, født 40+1, fødselsvægt 3560 g. 
Går hjem ambulant efter ukompliceret vaginal fødsel, og ringes derfor op af en jordemoder, da barnet er 10 
timer gammel. Her beskriver mor, at pigen sutter hyppigt. Der er set både afgang af meconium og spontan 
vandladning. Pigen beskrives som lidt gul men ikke sløv. 
 
Auditgruppens vurdering:  
Genindlæggelsen kunne ikke være undgået, da et billirubinniveau, der kræves lysbehandling, ikke kan 
forebygges. 
Det er suboptimalt, at jordemoderen ikke reagerer på, at mor beskriver pigen som gul i huden 10 timer 
gammel. Pigen burde være kontrolleret, da ikterus i de første 24 timer efter fødslen er patologisk. 

En del oplysninger formidles til sundhedsplejersken gennem fødselsmeddelelsen – vigtige 
oplysninger for sundhedsplejersken, når hun overtager kontakten til familien: 
 

 Alt der har indflydelse på amningen og mælkedannelsen – brystimplantater, brystopereret, 
blødning efter fødslen, kejsersnit, sårede brystvorter, kort tungebånd, familiens oplevelser i 
graviditet-, fødsels- og barselsforløbet. 

 Observationer af barnet. Er amningen set og beskrevet? 
 Årsager til behov for særlig støtte fra sundhedsplejersken. 
 Sprogvanskeligheder – behov for tolk (hvilket sprog?). 
 Kommende aftaler/planer.  



Årsrapport   
Tværsektorielt audit på genindlagte nyfødte 2017 

Fødeafsnit, barsels-/familieafsnit og neonatalafsnit i samarbejde med sundhedsplejen i 
Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Mariagerfjord kommune. 
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Vil du vide mere om gruppens arbejde? 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET GODT EKSEMPEL 
Et eksempel fra en journal, hvor en god og konkret plan er beskrevet og videreformidlet til sundhedsplejen: 
 

 

mailto:trijense@rm.dk
http://www.regionshospitalet-randers@gynobs-rapporter/

