
Til familier med 
børn født før uge 37
Tilbud fra Sundhedsplejen i Ikast-Brande Kommune



Formålet med indsatsen
Indsatsen skal sikre den bedst mulige overgang fra 
børneafdelingen til hjemmet. Sundhedsplejersken 
samarbejder med jer forældre om at fremme jeres 
barns udvikling og trivsel. Dette gør vi gennem en 
målrettet, individuel rådgivning og vejledning for, at 
skabe de bedste betingelser for en god start på livet. 

Hvem er vi?
Præmaturgruppen er et specialiseret tværfagligt 
team bestående af 2 sundhedsplejersker og en  
børneterapeut. Gruppen har særlig viden og erfaring  
i arbejdet med tidlig fødte. 



Sundhedsplejersken tilbyder
Under indlæggelsen:

 y Kontakt til børneafdelingen
 y Telefonisk kontakt til forældrene på sygehuset
 y Tilbud om besøg i børneafdelingen inden  

udskrivelse for at sikre en tryg overgang  
fra indlæggelse til udskrivelse i eget hjem

Når I kommer hjem:
 y Besøg hver uge de først 1 - 2 måneder
 y Herefter besøg 1 gang om måneden til  

ca. 1 års alderen
 y Besøg ved 2 års alderen
 y Tilbud om ÅBENT HUS for familier med  

præmature børn (børn født før uge 37)
 y Sundhedsplejersken har mulighed for at  

henvise til kommunens børneterapeut
 y Vuggestue/dagpleje orienteres om barnet 

Børn født før uge 32
 y Følges af en af de to sundhedsplejersker fra 

præmatur gruppen

Børn født mellem uge 32 - 37
 y Følges af egen distriktssundhedsplejerske med 

mulighed for sparring med præmatur gruppen



Præmaturgruppen består af

Karina Holm 
Sundhedsplejerske 
Tlf. 2476 7754

Dorthe Lejbølle 
Sundhedsplejerske 
Tlf. 2095 9752

Vibeke Vinther  
Troelsen
Børnefysioterapeut
Den Kommunale  
Børneterapi

ÅBENT HUS
Hvad går det ud på?

 y Til ÅBENT HUS kan I møde andre familier  
med for tidlig fødte børn og skabe netværk

 y Præmaturgruppen bidrager med råd, støtte  
og vejledning

 y Her vil være mulighed for drøftelse af forskellige 
emner som fx kost, søvn, motorik, sorg, sanser, 
uro m.m.

 y Der vil desuden være mulighed for at inddrage 
andre fagpersoner til ÅBENT HUS

 y Man kan deltage i ÅBENT HUS indtil barnet  
starter i dagtilbud

Der afholdes ÅBENT HUS  
hver 6. uge kl. 10.00 - 11.30 i Brande


