
REAKTIONER PÅ ARTIKLER BRAGT I »SYGEPLEJERSKEN« 

ED I PLEJEN AF DE PRÆMATURE søg af deres kommende sund
hedsplejerske. Dels for at lære fa
milien og barnet at kende og dels 
for at bedre kommunikationen 
imellem sundhedsplejen og neo
natolafdelingen. Dette ville givetvis 
på sigt få betydning for et godt 
samarbejde også set i et bredere 
perspektiv. For familien ville det 
betyde, at de havde en fagperson 
at dele deres oplevelser med, når 
de kommer hjem. At sundhedsple
jersken med egne øjne har set 
barnet på den intensive afdeling, 
ville betyde meget for forældrene. 
Alles mål må og skal være at for
berede familien godt og grundigt 
på udskrivelsen, så den kan tackle 
de problemer, der sandsynligvis vil 
opstå efter hjemkomsten. Har bar
net eksempelvis været indlagt i 3-4 
måneder, kræver det mange kræf
ter og ressourcer at få familien til 
at fungere optimalt. 

HEDSPWERSKERNE 
MANGLER VIDEN 

nfar til artiklen »Sundheds
kerne mangler viden« i »Sy

jersken« nr. 70/96 og den ef
nde kommentor i nr. 79/ 

lig er der sat fokus på pro
rne angående de for tidligt 
bør n .  At både sundhedsple
rsamt neonatolsygeplejer-

selv gør offentligheden op
somme på problemet, er et 

skridt i den rigtige retning. 
mor til et for tidlig født barn 

emnerådgiver i foreningen 
rældre og Fødsel« møder jeg 
ngeforældre, som ikke aner, 
r de skal henvende sig med 

problemer, når de definitivt 
klippet navlesnoren til neona
delingen og udskrives fra ho-

• let. 
man så heldig, at man på ho-
, let fik etableret en vellykket 
ning, er det desværre ikke ual

'ndeligt, at mange mødre opgi-
1 n6r de kommer hjem. Præma
børn har vænnet maverne til 

l6hyppige måltider, og ofte op
mødrene børnene som 

ttelige. 
lo faktorer medvirker til, at 

føler sig usikker på, om am
en er god nok. 
uden sover disse børn ofte me
afbrudt. Dette kan syldes, at de 
neonatolafdelingen blev væk
mange gange i løbet af døg-
. Dels for at blive kontrolleret 
dels for atfå sondemad. Disse 
rytmer hænger ved i lang tid. 
æst sidder angsten stadig i 

ppen på forældrene. Nu hand
den ikke mere om liv eller død, 
n om hvorvidt den alt for tidlige 

og barske start i livet vil give varige 
men. 
Man kan slet ikke vente med at 
komme til .ambulant kontrol. Det 
er så betryggende med nogle 
kendte ansigter og personer, som 
kender barnet. I det ligger der sik
kert også det problem, at mange 
forældre måske kommer dårligt 
ind på sundhedsplejersken. De sy
nes, at de kender deres barn me
get bedre og ved meget mere om, 
hvad det vil sige at være født for 
tidligt. De har en mistro til sund
hedspleierskens viden og ertar·ing, 
som hun måske endda selv har 
indrømmet at mangle. 
Ofte sker det også, at barnet plud
selig en nat kan få høj feber -
hvad nu? Man kontakter meget 
bekymret vagtlægen, som måske 
kommer forbi. Men denne vagtlæ
ge, hvad ved han om præmature 
børn? Og apropos læge - de 
praktiserende læger, hvad ved de 
egentligt? 
Samstemmende lyder det, at for
ældrene føler, at der er en mang
lende interesse i barnets ve og vel 
efter udskrivelsen. Dette store 
spring fra intensiv overvågning til 
pludselig at være normal er ofte 
meget svært. 
Man er lykkelig for, at man er 
kommet helskindet igennem forlø
bet, men også meget utryg og 
usikker. 

Fra udskrivelsen til skolen 

En sundhedsplejerske med speci
alviden om præmature børn, som 
dækker et større område, er af
gjort et godt mål at sætte sig. Men 
hvad gør vi her og nu? 
En nærliggende og måske bedre 
løsning ville være, at familien al
lerde under indlæggelsen fik be-

Præmature børn bliver på grund 
af deres barske start i livet ofte for
kælede og overpylrede. Senere 
hen i barnets opvækst kan det væ
re svært at skelne reaktionerne. 

SUNDHEDSPLEJEN UNDER 
BØRNE- OG 

KUUU�f OEl\MGEM 

Kommentarer til kongresreporta
gen om ledelse af sundhedspleier
sker i »Sygepleiersken« nr. 23/96. 

■ I nr. 23/96 af »Sygeplejersken« er
der et referat fra kongressen, hvori
flere sundhedsplejersker udtaler
sig om ledelse af sundhedsplejen.
Det er vigtigt med en diskussion af 
dette, men artiklen bærer præg af, 
at verdens navle ligger øst for Sto-

- rebælt, ligesom der mangler viden
om, hvorledes sundhedsplejen er
organiseret i resten af landet.
Sundhedsplejen, hvor der sidder
mellem to og seks sundhedsplejer
sker, kan være organiseret i hjem
mesygeplejen, hvorved de har en
sygeplejefaglig leder. Dette er og 
var Dansk Sygeplejeråds ønske,
men er som nævnt i artiklen ikke
det fagligt bedste miljø, idet vi
drukner i hjemmesygeplejen, lige
som hjemmesygeplejen ikke er vo
res største samarbejdspartner. 
Sundhedsplejen kan også være
organiseret i Børne- og Kulturaf
delingen, hvilket som oftest har
den fordel, at vi færdes blandt an
dre faggrupper, som også har det 
primært forbyggende som deres 
områder (daginstitutioner, skoler,
kultur, PPR). Børne- og Kulturafde-
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Hvad skyldes forældrenes overbe
skyttelsestrang, og hvad skyldes 
rent faktisk, at barnet er født for 
tidligt. 
Med den nye opgavefordeling hos 
den enkelte sundhedsplejerske er 
der afgjort mulighed for, at hun 
kan være den røde tråd for det 
præmature barn. 
Hvis hun følger barnet fra udskri
velsen og videre igennem spæd
barnsalderen - til vuggestue, bør
nehave og siden hen i skolen, kun
ne hun eventuelt i disse år stå til 
rådighed for institutionerne med 
faglig bistand om det præmature 
barn. Det kunne da kaldes konti
nuitet! 
Sigrid Riise har nemlig ganske ret, 
når hun udtaler, at problemerne 
ikke stopper ved sundhedsplejer
skerne, men også er til stede når 
barnet skal i institution og senere i 
skole - for "pædagoger mangler 
nemlig også viden." 

Lene Sigaard er sygepleierske på 
børneafdelingen, Hvidovre Hospi
tal. 

linger er oftest bemandet med an
dre faggrupper (lærere, psykolo
ger, pædagoger, musikpædago
ger), hvilket syn\igør sundhedsple
ien som et fag blandt andre 
faggrupper. 
Såfremt gruppen af sundhedsple
jersker er stor nok til at være re
præsenteret ved en leder, vil den
ne leder oftest være indplaceret på 
samme niveau som andre faglige 
ledere i Børne- og Kulturafdelin
gen. 
Børne- og Kulturafdelingen eller 
den slags forvaltninger er ikke 
præget af sagsbehandlere eller 
lignende mennesker. Sådanne af
delinger hedder fortsat social- og 
sundhed. Er sundhedsplejen orga
niseret i disse afdelinger, er der in
gen tvivl om, at det er af største 
vigtighed, at der er en sundheds
plejefaglig leder for på den måde 
at sætte fokus på det forebyggen
de arbejde. 
Jeg håber, Dansk Sygeplejeråd en 
dag vil finde ud af, hvorledes 
sundhedsplejen er organiseret ud i 
det ganske land. Det er meget fr -u
strerende, at Dansk Sygeplejeråd 
fastholder deres ønsker om, hvor
ledes vi skal eller bør organiseres 
frem for at se på den virkelighed, 
vi lever i. 

Grete Lyager er leder af sund
hedspleien, Fredericia, Børn og 
Kultur. 
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