
Dokumentation MED mor og far  
- det præmature barn 



Observationsskema til præmature 
børn – mor og far fører pennen …. 



Hvem er vi, og hvad optager os? 

Ø Vi hedder Iben Rolfsen og Gitte Ulsø 
Ø Vi er obstetriske sygeplejersker på Afsnit 

for Mor og Barn på AUH 
Ø Vi vil gerne arbejde sundhedsfremmende 

Ø  inddrage mor og far i pasningen af deres eget barn … 
Ø  gøre mor og far trygge, også når barnet er født for 

tidligt.  



Lidt om Afsnit for Mor og Barn 

Ø  23 sengepladser 
Ø  6 hotelpladser  
Ø  1 efterfødselsklinik 
Ø Store omstruktureringer har ført til ændringer i 

arbejdsgange og patientforløb 

Fokus i dag  
Ø Det præmature barn og dets forældre 
Ø  Fælles observation og dokumentation 



Plejen af det præmature barn 

Ø Barnet indlægges direkte fra Fødeafsnittet 
eller fra Børneafdelingen 

Ø Sigte med indlæggelsen: barnet skal lære 
at spise, vokse og komme i god trivsel 

Ø Barnets alder: typisk uge 34 eller derover 
Ø Barnets ernæring: ofte sonde i en kortere 

eller længere periode 



Før i tiden … mange lange forløb 

Sygeplejersken 
Ø stod for størstedelen af sondeernæringen 
af barnet  
Ø dokumenterede på observationsskemaet  
Mor – og især far - 
Ø fik let en mere passiv rolle i forhold til 
deres barns ernæring og trivsel 



Nye tider – efter omstrukturering 

Mor og far 
Ø blev i højere grad inddraget i at give deres 
barn sondeernæring 
Ø øgede egen handleevne 
Ø ”overtog” en stor del af dokumentationen 
af barnets ernæring på observations-
skemaet 



Hvad dokumenteres i  
observationsskemaet? 

Barnets 
Ø Aktuelle alder (GA) 
Ø Ernæring (sonde, flaske, bæger, bryst) 
Ø Vitaminer/mineraler 
Ø Udskillelser (gylp, urin, afføring) 
Ø Vægt 
Ø Temperatur (barn/vugge) 
Ø Døgnrytme 
 



Hvorfor ser skemaet ud,  
som det gør? 



Hvordan håndterer vi 
observationsskemaet? 

Ø Observationsskemaet ligger i papirform på stuen 
(et skema rækker til 2 døgn) 

Ø Sygeplejersken sammenfatter skemaets 
observationer i EPJ ud fra dialog med mor og far 

Ø Skemaerne er forældrenes, og de kan tage dem 
med hjem (overblik over barnets rytme) 



Hvad får mor, far og vi ud af den 
fælles dokumentation? 

Ø Barnets behov bliver tydeliggjort for mor og far 
Ø Mor og far får større forståelse for 

sammenhænge mellem ernæring og barnets 
trivsel 

Ø Mor og far bliver en mere aktiv part - især far har 
fået en rolle 

Ø Vi har et konkret fælles redskab til at vejlede mor 
og far i at observere deres barn 

Ø Vi har et godt fagligt input at vurdere barnet ud 
fra – samt en god basis for opsummering i 
barnets journal 

 
 
 



Hvad oplever vi lige nu? 

Ø Mor og far er blevet meget aktive i plejen 
af deres barn 

Ø Nogle familier kan hurtigere overflyttes til 
hotelpladser (mere rolige og hjemlige 
omgivelser) 

Observationsskemaet er blevet forældrenes skema.  
De gør det til deres eget redskab og udvikler deres egen 

særlige måde at dokumentere på. 



Vores plejefaglige ansvar 
Ø Højt informationsniveau 
Ø Tydelig ansvarsfordeling mellem mor, far 

og os 
Ø Løbende dialog med mor og far 
Ø Vi må ikke lade mor og far alene med 

ansvaret for observation og pleje 
Ø Vi skal spotte utrygge forældre og vurdere 

hvem, der magter hvad 



Tak for opmærksomheden … Spørgsmål/
kommentarer …  


