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Projektsundhedsplejerske Tine 

Pilgaard skal det kommende år 

fungere som bindeled for fami-

lier med moderat tidligt fødte 

børn i Viborg i overgangen mel-

lem hospital og hjem.

F
Forskning viser, at forældre til moderat 

tidligt fødte ofte kan føle sig utrygge, da 

børnenes signaler er sværere at aflæse 

og handle på end børn født til tiden. 

Desuden bekymrer forældrene sig ofte mere 

om barnets udvikling både på kort og længere 

sigt.” 

Sådan forklarer projektsygeplejerske Tine 

Pilgaard om baggrunden for projekt ”Sund-

hedspleje på tværs”, der er et nyt tværsekto-

rielt samarbejde mellem Sundhedsplejen i 

Viborg Kommune, Afsnit for nyfødte (neona-

thalafsnittet) og Afsnit for Kvindesygdomme 

og barslende, Regionshospitalet Viborg.

”Forældrene føler sig alene med ansvaret, 

og de savner sparring fra fagpersoner med 

særlig viden om de udfordringer, barnet kan 

få.”

Bindeled mellem hospital og hjem
Projektet har været længe forberedt og ønsket, 

og nu har en større bevilling fra Trygfonden 

gjort det muligt at iværksætte et foreløbig 

etårigt forløb. Alle familier med moderat tidligt 

SUNDHEDS- 
PLEJE PÅ  
TVÆRS 

Tvillingerne Sofia og Malthe kom til verden pludseligt og  

8 uger før termin. Som ’moderat tidligt fødte’ er de del af den 

gruppe børnefamilier i Viborg, der fremover får et særligt 

tilbud om ’Sundhedspleje på tværs’.
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”DET VAR LIDT  
OVERVÆLDENDE”

fødte børn (født i uge 32-37) i Viborg Kom-

mune vil derfor få tilbudt at indgå i ”Sund-

hedspleje på tværs”.

Tine Pilgaard er fra 1. februar 2016 ansat 

som projektsundhedsplejerske i en delestil-

ling tilknyttet både den kommunale sund-

hedspleje og regionshospitalet.

”Jeg skal fungere som bindeled for famili-

erne i overgangen imellem hospital og eget 

hjem,” fortæller Tine. Konkret betyder det, 

hun følger familierne ved at deltage i indlæg-

gelsessamtaler, have løbende kontakt med 

familierne under indlæggelsen og deltage i 

planlægningen af udskrivelsen. De familier, 

som tilbydes tidligt hjemmeophold, får besøg 

af hende i hjemmet. Efter udskrivelsen skal 

hun følge familien i eget hjem som familiens 

sundhedsplejerske. Statistisk set vil der blive 

tale om ca. 30 familier. Tine skal som del af 

projektet sammen med projektleder Lene 

Birkner Nielsen desuden interviewe fire 

familier, der deltager i projektet, og fire fra en 

kontrolgruppe uden for projektet.

”Hele indsatsen vil selvfølgelig foregå i tæt 

samarbejde med det personale, der i øvrigt 

er omkring familierne,” understreger Tine.

Gundigt afsæt – og fremtidsønsker
Tine Pilgaard har som de øvrige i projektgrup-

pen arbejdet ihærdigt for at få projektet i 

gang.  Hun har 16 års erfaring som neonatalsy-

geplejerske og har været med-initiativtager til 

afdelingens ’tidligt hjemmeophold’ for tidligt 

fødte børn, ligesom hun har været med til 

at udvikle og afvikle forældrecafé. Hun har 

gennemført kommunikationsuddannelsen 

’Den professionelle samtale’, og i januar 2016 

færdiggjorde hun uddannelsen som sund-

hedsplejerske. 

”Vi har store forventninger til projektet og 

tror, vi kan imødekomme et behov hos både 

forældre og børn,” siger hun. ”Vi glæder os til 

at komme i gang med samarbejdet med fami-

lierne og til at udvikle samarbejdet med alle 

involverede personalegrupper.” 

D
a Tanja Louise Duncker Lihn og 

Kristian Sand Lihn tog fra bopæ-

len i SønderRind til hospitalet i 

Viborg en kold novemberdag 

sidste år, var det alene, fordi en jorde-

moder vurderede, at Tanja måske var 

ved at udvikle en blærebetændelse og 

derfor skulle testes. Men inden der var 

gået et halvt døgn havde Tanja født de 

ventede tvillinger: Sofia og Malthe. 

Sofia kom gennem en almindelig 

Kristian og 
Tanja Lihn med  
tvillingerne Sofia og  
Malthe (forrest).
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fødsel til verden først; Malthes ankomst 

var som en sædefødsel noget vanskeligere. 

Sunde og raske var de - og vejede henholds-

vist 1690 og 1915 gram.

Personalet gav tryghed
Født 8 uger for tidligt var Sofia og Malthe i 

fagsprog ’moderat tidligt fødte’ og blev derfor 

sammen med Tanja indlagt på Afsnit for 

nyfødte (neonathalafsnittet) på Regionsho-

spitalet, Viborg.

”I første omgang var det en stor og glæde-

lig overraskelse for os i maj sidste år at få at 

vide, vi ventede tvillinger,” fortæller Kristian. 

”Vi valgte ikke at få noget at vide om deres 

køn og blev ekstra glade, da vi fik både en 

dreng og en pige. Men det hele var da lidt 

overvældende.”

Som nybagte forældre har de alene ros og 

anerkendelse i forhold til forløbet på hospi-

talet.

”Det var en stor tryghed at have så dygtigt 

personale omkring os,” siger Tanja. ”I begyn-

delsen skulle børnene jo overvåges hele 

tiden i åben kuvøse, og for os var der meget, 

der skulle læres: først at sondemade og så 

skulle jeg gradvist i gang med amningen. Og 

så var der jo også lige bleskift og at lære at 

bade dem.”

Amningen fik Tanja efterhånden styr på 

og sågar som synkronamning. Da DSR midt 

er på besøg hjemme hos familien ca. to en 

halv måned efter fødslen er det tydeligt, 

hvordan børnene – og forældrene – trives. 

Og Sofia vejer da 3710 gram, Malthe 4310 

gram.

Den røde snor fulgte ikke med
Under opholdet på neonathal-afsnittet 

tilbragte familien en tid i eget familierum, og 

midt i december kom de på tidligt hjemmeop-

hold med kontrol på hospitalet to gangen om 

ugen. 8. januar 2016 blev de udskrevet – ca. en 

uge tidligere end den oprindelige termin.

”Det var SÅ dejligt endelig at komme hjem 

i egne omgivelser og i gang med at få en 

hverdag til at fungere,” siger Kristian. ”Men 

vi var godt nok trætte; de skulle jo have mad 

hver tredje time – 24-7.” Efter barselsorlov og 

juleferie måtte han samtidig i gang med sit 

daglige arbejde som tømrer.

”Jeg nød især roen,” fortæller Tanja. ”Men 

jeg skulle så også i dagtimerne klare alt selv 

– den røde snor følger jo ikke med hjem.”

En god begyndelse
Kristian og Tanja fremhæver, hvor meget 

de kyndige sygeplejersker betød for dem 

under opholdet. ”Vi lærte sygeplejerskerne 

rigtig godt at kende; alle var så hjælp-

somme og dygtige til at lære os op, så vi 

følte os trygge, da vi skulle hjem.”

Også sundhedsplejerskens indsats er 

de glade for. ”Vi blev kontaktet allerede på 

hospitalet, og siden har Dorthe Wieder-

holdt holdt godt øje med børnene og givet 

os mange gode råd undervejs. Og ikke 

mindst lært os at slappe af i forhold til, at de 

vokser godt og trives.”

Efter hjemkomsten har Kristian produ-

ceret en 18 minutters video om hele forlø-

bet og opholdet på hospitalet – som en tak 

til personalet.

Familien Lihn indgår nu som en del af 

den kontrolgruppe, der skal interviewes 

til projekt ”Sundhedspleje på tværs” – et 

projekt med fokus på tværsektorielt sam-

arbejde i Viborg, der skal styrke forældre til 

moderat tidligt fødte børn i overgangen fra 

hospital til eget hjem. 

Nyfødte Sofia (tv) og Malthe – og to en halv 
måned senere ...
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P
å oversygeplejeske Maria Brinck 

Krogs kontor er stemningen intens og 

løftet. Rundt om bordet er projekt-

gruppen bag ’Sundhedspleje på tværs’ 

samlet. Det et-årige projekt er med afsæt i en 

bevilling fra Trygfonden netop skudt i gang.

”Vi er overbeviste om, vi kan lære rigtig 

meget af hinandens tilgange og dagsord-

ner, når det gælder om at give de moderat 

tidligt fødte børn og deres familier den bedst 

tænke lig start på livet – og styrke forældrene 

optimalt i overgangen fra hospital til eget 

hjem,” siger Karen Stenstrup, ledende sund-

hedsplejerske i Viborg Kommune. 

”Vi har oparbejdet særlig viden i hver vores 

sektor: i den kommunale sundhedspleje har 

vi fokus på sundhedsfremme i forhold til 

raske børn, på hospitalet er man eksperter på 

syge børns behov, men når vi lægger vores 

viden sammen, kan vores indsats og alle løf-

tes i det faglige niveau,” understreger hun.

Ud af gråzonen
Projektleder Lene Birkner Nielsen, klinisk 

sygeplejespecialist, Børn og Unge Hospitals-

enheden Midt forklarer, at en tilskyndelse 

til projektet var den opdagelse, at gruppen 

af moderat tidligt fødte (uge 32-37) havde et 

større behov for støtte end forventet.

Dette blev klart i forbindelse med den 

forrige sundhedsaftales fokus på de mest 

sårbare tidligt fødte (før uge 32). 

”De ekstremt tidligt fødte børn får særlig 

opmærksomhed, men moderat tidligt fødte 

børn, der udgør 90 % af alle tidligt fødte, 

befinder sig i en gråzone, og det er dem 

’Sundhedspleje på tværs’ vil tilgodese, ”uddy-

ber Lene. Projekttilbuddet er afgrænset til 

børn født 3-8 uger for tidligt.

Perspektiver på længere sigt
Oversygeplejerske Maria Brinck Krog ser 

mange perspektiver i projektet:

”Giver projektet belæg for en særlig ind-

sats, er det tanken at brede tilbuddet ud til at 

gælde alle familier med moderat tidligt fødte 

også i Skive og Silkeborg kommuner, som 

vores afsnit som del af Hospitalsenheden 

Midt dækker.” Hun ser også projektsund-

hedsplejerskens delte ansættelse mellem 

kommune og region som et muligt fortsat 

samarbejde og understreger:

VI KAN LÆRE AF HINANDEN
Ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune, Karen Stenstrup, og oversygeplejerske Maria 

Brinck Krog, Børn og Unge Hospitalsenheden Midt, ser mange perspektiver i det fælles nye projekt 

’Sundhedspleje på tværs’.

”Hvem ved: Måske kan vores erfaringer 

blive til glæde for moderat tidligt fødte over 

hele landet og ’Sundhedspleje på tværs’ 

udvikles til et generelt tilbud.” 

•  Moderat tidligt fødte er børn født 

3-8 uger før termin.

•  ’Sundhedspleje på tværs’ er et 

1-årigt projekt i tværsektorielt sam-

arbejde mellem Sundhedsplejen i 

Viborg Kommune, Afsnit for nyfødte 

(neonathalafsnittet) og Afsnit for 

Kvindesygdomme og barslende, 

Regionshospitalet Viborg.

•  En projektsygeplejerske ansat i en 

delestil ling mellem kommune og re-

gion skal være  bindeled for familier 

med moderat tidligt fødte i overgan-

gen mellem hospital og hjem.

SUNDHEDSPLEJE  
PÅ TVÆRS 

Projektgruppen bag ”Sundhedspleje på tværs” består af: (Bagest fra v.) Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Børn og Unge HE Midt, ledende sundhedsplejerske 

i Viborg Kommune, Karen Stenstrup, projektsundhedsplejerske Tine Pilgaard og faglig koordinator Jette Bering, Sundhedsplejen Viborg Kommune. 

(Forrest fra v.) Projektleder Lene Birkner Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, afdelingssygeplejerske Karin Hallum, Afsnit for nyfødte HE Midt, og Lise Eiskær, afdelings-

sygeplejerske Patienthotellet HE Midt.


