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TILBUD 
Til familier med børn født før uge 37
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E.mail:  sundhedsplejen@vejen.dk

Relevante web-adresser
www.praematur.dk



Et tilbud til jer
der er bosat i Vejen kommune og har født et præmaturt barn
Børn, der er født før uge 37 defineres som et præmaturt barn.

I Danmark fødes der ca. 4500 børn om året.

Børn der er født for tidligt, er født med et umodent centralnervesystem og 
er derfor ofte sårbare og bliver let overstimulerede. 

I kan opleve at dit barn reagerer med større utryghed, følelsesmæssig skrø-
belighed, angst eller flere sansemæssige problemer end børn der er født til 
tiden. Jeres barn kan derfor have et særligt behov for at blive skærmet, have 
faste rammer, forudsigelighed og genkendelighed.    
 

Formålet med indsatsen er gennem  målrettede tilbud ,at give individuel  
vejledning og rådgivning, for at skabe de bedste betingelser for en god start 
på livet. Og hermed fremme det præmature barns udvikling og trivsel.

Den tværfaglige gruppe består af sundhedsplejersker, dagplejepædagoger, 
børnefysioterapeuter, psykologer, børnehavepædagoger og specialpædago-
gisk konsulent.

Sundhedsplejersken vil være den første I møder.

Forældrerollen til et præmaturt barn
I har oplevet at svangerskabet er afbrudt før forventet.

I er lige blevet forældre og har måske oplevet, at andre har overtaget en del 
af ansvaret for jeres barn.

I har måske ikke haft mulighed for at have jeres barn hos jer med det samme.

Måske har I været udsat for en langvarig adskillelse?

I har måske været bange for at miste jeres barn?

Måske har I haft et langvarigt og problematisk indlæggelsesforløb?

Måske tænker I på, hvordan I skal klare det hele, når I kommer hjem med 
jeres barn, hvor der ikke er alarmer og overvågning af barnet?

Måske er I bekymrede for jeres barns udvikling.

I kan have brug for hjælp, støtte og viden til at bearbejde oplevelser.

Sundhedsplejersken tilbyder:

Under indlæggelsen:
• Telefon kontakt til mor/far på sygehuset 
• Kontakt til børneafdelingen.
• Tilbud om besøg  på børneafdelingen inden udskrivelsen, for at hjælpe 

med at gøre overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse så let som 
muligt.

Når I kommer hjem:

• Besøg ca. hver uge de første 1- 2 måneder
• Herefter besøg 1 gang om måneden til 1 år, alt efter familiens behov og 

barnets udvikling
• Besøg ved 15 måneder
• Besøg ved 2½ år
• Tilbud om ÅBENT HUS for familier med præmature børn 1 gang om 

måneden med kontakt børnefysioterapeut.
• Kontakt med en børnefysioterapeut.
• Ved behov kan andre tværfaglige samarbejdspartnere inddrages/ 

orienteres.

HVORDAN FINDER I OS?
Sundhedsplejersker/Præmaturkonsulenter

Winnie Guldbjerg Andersen  tlf. 30 17 08 75
E.mail:  wga@vejen.dk


