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Oplæg: Implementering af ”Tidlig kontakt” i 
Sundhedsplejen i Hedensted Kommune fra 1.1.2018 

 
Baggrund 

Hedensted Kommune er sammen med kommunerne Horsens, Skanderborg og Odder samt 
Hospitalsenheden Horsens med i projekt ”Barn på vej”. ”Barn på vej” er et treårigt projekt, der 
er støttet af Sundhedsstyrelsen, og som udløber med udgangen af 2017. 
 
I Barn på vej samarbejder de fire kommuner og hospitalet om at implementere et pakkeforløb 
(se vedlagte bilag) for sårbare gravide – det der i Svangre omsorgen defineres som niveau 3 
gravide1. Det vil sige gravide, der er kendetegnet ved at have flere sammenfaldende 
problemstillinger af sundhedsmæssig, psykiatrisk og social karakter. 
 
Pakkeforløbet skal bidrage til at sikre en velkoordineret indsats fra den tidlige graviditet til 
barnet er ca. 8 uger, således familien oplever sammenhæng og samarbejde på tværs af 
sektorgrænser – fra praktiserende læge, over hospitalet og ud i kommunen både i forhold til 
sundhedsplejen og familieafdelingen – sidstnævnte i det tilfælde, at der er tale om en gravid, 
som enten har en socialsag i forvejen, eller hvor der laves en underretning undervejs i 
forløbet. 
 
Hovedparten af de funktioner og arbejdsgange, som pakkeforløbet bygger på, relaterer sig i 
stor udstrækning til Sundhedsaftalen for Region Midtjylland, og de tiltag, der er målrettet en 
styrket indsats overfor sårbare gravide2. Der arbejdes allerede nu på en forankring heraf i 
Hedensted Kommune som i de øvrige kommuner og på hospitalet. De pågældende 
arbejdsgange og procedurer forventes implementeret i den daglige drift uden 
meromkostninger. 
 
Som en del af ”Barn på vej” fik Hedensted Kommune finansiering til over den treårige 
projektperiode at afprøve en decentral indsats ”Tidlig kontakt”. Dette notat omhandler ”Tidlig 
kontakt”, de foreløbige resultater heraf samt et oplæg til finansiering efter 2017 med henblik på 
en forankring af indsatsen i Sundhedsplejen i Hedensted Kommune. 
 
 
Kort om ”Tidlig kontakt” 

”Tidlig kontakt” bygger på principperne fra konceptet ”Familien i vækst”, som er afprøvet og 
implementeret i Thisted Kommune.  
 
”Tidlig kontakt” henvender sig til såvel kommende mødre som fædre. Der er især fokus på den 
tidlige nære tilknytning mellem barnet og de primære omsorgsgivere. Indsatsen starter så 
tidligt som muligt i graviditeten og frem til et par måneder efter fødslen, hvor indsatsen overgår 
til den ordinære behovssundhedspleje.  
 
Tilbuddet tager udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang. Der er fokus på at øge 
forældrenes handlekompetencer samt ruste dem til at varetage barnets fysiske og mentale 
sundhed og trivsel i opvæksten. Den teoretiske forståelse tager afsæt i tilknytningsteorien og 
udviklingspsykologien. 
 

                                                
1 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for svangreomsorgen 2013, side 27. 
2 Sundhedsaftalen for Region Midtjylland 2015-2018, side 74-80. 
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Indsatsen varetages af to sundhedsplejersker, og familien tilbydes fire besøg i graviditeten 
samt op til otte besøg efter barnets fødsel og frem til barnet er ca. to måneder. Dertil kommer 
det tværsektorielle gravidteam, som alle gravide med en sag i myndighedsområdet tilbydes 1-
2 gange i løbet af graviditeten. Gravidteam faciliteres af familiens socialrådgiver, men med 
deltagelse af en af sundhedsplejerskerne fra ”Tidlig kontakt”. 
 
”Tidlig kontakt” er finansieret med 3*200.000 kr. over de tre projekt år. 
 
 
Effekten af ”Tidlig indsats” – hvad siger de foreløbige resultater 

 
Nedenstående baserer sig på en opgørelse pr. 1.4.2017 
 
Barn på vej har nu været i drift ca 2 1/4 år. I den periode er der visiteret i alt 46 niveau 3 
gravide til projektet fra Hedensted Kommune. Heraf har 36 sagt ja tak til den særlige indsats 
”Tidlig kontakt”, mens de øvrige 10 er en del af det almindelige pakkeforløb for sårbare gravide 
– hvilket betyder, at det er en distriktssundhedsplejerske, som varetager den 
sundhedsplejefaglige indsats. 
 
 
Nedenstående resultater baserer sig på de 36 afsluttede forløb: 
 

   
Pakkeforløb for sårbare 
gravide + ”Tidlig kontakt” i 
Hedensted Kommune (N=36) 

Pakkeforløb for sårbare 
gravide i alle fire 
kommuner (Odder, 
Hedensted, Horsens og 
Skanderborg)   (N=217) 

Andel med 
graviditetskomplikationer 

 60% 63% 

 (18 ud af 30) (114 ud af 181) 

Andel med 
fødselskomplikationer 

 37% 33% 

 (11 ud af 30) (60 ud af 180) 

Antal indlæggelsesdage 
i forbindelse med fødsel 
(gennemsnit) 

 2,6 dage 3,3 dage 

 (N=23) (N=136) 

Andel, der når barnet er 
8 uger, vurderes løftet til 
niveau 2 

 65% 73% 

 (15 ud af 23) (113 ud af 155) 

Andel, hvor far har 
deltaget 

 97% 93% 

 (29 ud af 30) (169 ud af 181) 

Andel, hvor andet 
netværk har deltaget 

 42% 46% 

 (11 ud af 26) (59 ud af 127) 

Andel, der når barnet er 
8 uger, deltager i 
almindelig mødregruppe 

 61% 
Intet 
sammenligningsgrundlag  (14 ud af 23) 

Andel børn, der ved 8 
uger ammes fuldt eller 
delvis 

 Fuld amning: 52% Fuld amning: 51% 

 Delvis amning: 22% Delvis amning: 11% 

 Ingen amning: 26% Ingen amning: 38% 

 (N=23) (N=143) 
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Vi ser det som en gevinst at 74 % af mødrene i målgruppen har ammet deres børn helt eller 
delvis i projektperioden, idet det har stor betydning for barnets tilknytning og sundhed. 
Endvidere afspejler tallene at 61 % efter projektperioden kan deltage i en almindelig 
mødregruppe, samt at fædrene er meget på banen. 
 
De mere bløde værdier af projektet afspejles i forældrenes mundtlige tilbagemeldinger.Mange 
har tilkendegivet stor tilfredshed, og sundhedsplejerskerne er blevet taget så godt imod, på 
trods af at mange indledningsvis har været meget skeptiske overfor ”kommunen”. 
 
Det har været en fordel at indsatsen er blevet præsenteret som et tilbud, de fleste har sagt ja 
til hele pakken, men ind imellem har det det vist sig hensigtsmæssig at tilrettelægge forløbene 
individuelt. 
Det er en stor gevinst, at så mange fædre har deltaget i alle besøgene både i graviditeten og 
efter fødslen. Vi tror det har effekt at vi har signaleret at faderen er af lige så vigtig en del af 
familien som moderen, og tilbudt besøg på et tidspunkt hvor han har kunnet deltage. Fædrene 
har givet udtryk for at de har følt sig hørt og værdsat. 
Frivilligheden og åbenheden i tilbuddet har betydet, at familierne har givet udtryk for tillid, og at 
de har følt sig hjulpet og ikke kortrolleret og bestemt over. 
 
Den gruppe som profiterer mest af Tidlig kontaktindsatsen, er gruppe 3 - 4 på Børne- linealen, 
forældre der kan og vil samarbejde, hvor forældre evnen er reduceret fordi de er psykisk syge 
(fx angst, depression, social fobi), udviklingshæmmede, socialt belastede eller udsatte for akut 
krise. 
 
Forslag til implementering og finansiering pr. 1.1.2018 

Sundhedsplejen i Hedensted Kommune anbefaler på baggrund af de foreløbige resultater og 
familiernes tilbagemeldinger at der arbejdes på en implementering af ”Tidlig indsats” efter 
projektperiodens udløb den 31.12.2017. 
 
Inden for den nuværende økonomiske ramme på 200.000 kr. årligt har det været muligt at 
prioritere indsatsen med 16 timer/ugen fordelt på to sundhedsplejersker. 
 
Indenfor de afsatte ressourcer, er det muligt at tilbyde ca. 30 familier ”Tidlig kontakt” årligt 
hvilket svarer til 7-8% af en fødselsårgang. Erfaringen har vist at ca 20 familier om året har 
sagt ja til tilbuddet. 
 
De foreløbige erfaringer viser, at der er mulighed for en effektivisering og rationalisering af 
enkelte af elementerne i ”Tidlig kontakt” via et tættere og mere koordineret samarbejde med 
Familieafdelingen – eksempelvis i forhold til udarbejdelsen af genogrammer, som for 
nuværende foregår i begge regi. Vi arbejder med, hvordan elementerne i ”Tidlig kontakt” og 
familierådgivernes arbejde i større udstrækning kan understøtte hinanden. 
På baggrund heraf forventes det fremtidige timeantal til ”Tidlig kontakt” at kunne nedjusteres 
fra 800timer årlig i projektperioden til 500t årlig svarende til at 20 familier får tilbuddet. 
Sundhedspleje indsatsen til sårbare gravide efter Tidlig indsats modellen vil dermed komme til 
at koste 130.000kr årlig.(260kr * 500t) 
 
 
Bilag: Pakkeforløb for sårbare gravide 


