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Samarbejdsaftale  

- OMKRING BØRN FØDT MED MISTANKE OM VANSKELIGHEDER GENERELT*  

- ELLER BØRN FØDT FØR UGE 32 

mellem Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) 

 

Sh.pl.  Sundhedsplejen tilbyder besøg til familien på hospital under lang indlæggelse. Om muligt 
aftales udskrivningssamtale sammen med sygehuspersonalet og familien. 
 

Sh.pl.  Sundhedsplejen sørger for, at Dagtilbud får noteret, hvilken uge barnet er født før termin 
så tidligt som muligt, og i samarbejde med forældrene. 
 

Sh.pl.  Behovsbesøg kan tilbydes. Det vil sige besøg hver uge eller hver 14.dag i de første par 
måneder efter udskrivelsen. Dette er udover almindelige besøg. 
 

Sh.pl.  Sundhedsplejen følger barn og familie indtil barnet starter i dagtilbud.  
 

Sh.pl. 
TCBU 
 
 
 

PRÆMATURE 
 

 Er barnet født før uge 32 (meget for tidligt født eller ekstremt for tidligt født- jf. 
basisinformation vedr. præterm fødsel), skal sundhedsplejersken kontakte fysio- eller 
ergoterapeut snarest, eller senest 2 mdr. efter familien. Formålet er ved et fælles besøg 
at vurdere behov for forebyggende støtte. Til at planlægge fælles besøg bruges ”skema 
til konsultation” 

 Herefter tager fysio- eller ergoterapeuten kontakt til familien efter behov. Fysio- eller 
ergoterapeuten kan invitere den relevante pædagogiske rådgiver fra TCBU med ind i 
samarbejdet efter behov.  

 Hvis PUF-undersøgelsen (v. 9-11 mdrs) giver anledning til bekymring, kan sundhedsplejen 
kontakte fys/ergo med henblik på et fælles besøg for at følge op, bl.a.  i forhold til 
kommende pasningstilbud.  

 

Sh.pl. 
TCBU 

BØRN I VANSKELIGHEDER GENERELT 
 

 Hvis sundhedsplejersken skønner, at barnet er udfordret i forhold til sin generelle 
udvikling, kan sundhedsplejersken kontakte TCBU for at få råd og vejledning, såfremt at 
kollegialt sparring i sundhedsplejen ikke er tilstrækkelig. Hvis der er behov for et fælles 
hjemmebesøg, er det via ”skema til konsultation” – se ovenfor.  

 Er sundhedsplejen i tvivl om behovet er tilstrækkeligt til hjemmebesøg, kontaktes én af 
fysio- og ergoterapeuterne ved TCBU telefonisk til fælles afklaring omkring 
hjemmebesøg.  
 

https://sundhedsplejen.vejle.dk/
https://tcbu.vejle.dk/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/nyfoedtmedicin/praematuritet-for-tidlig-foedsel/
https://tcbu.vejle.dk/skemaer/sundhedsplejen/
https://tcbu.vejle.dk/skemaer/sundhedsplejen/
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Sh.pl. 
TCBU 

 Såfremt sundhedsplejersken sammen med forældrene skønner, at der er behov for 
støtte i forbindelse med opstart i dagtilbud, kontakter sundhedsplejersken TCBU. Der 
aftales her et tværfagligt besøg i hjemmet for at lave en fælles faglig vurdering af 
behovet. Skal gerne ske senest, når barnet er 6-8 mdr. 
 

Sh.pl. 
TCBU 

 Sundhedsplejen og TCBU tilbyder, sammen med forældre, et samarbejdsmøde i 
institutionen/dagplejen med henblik på en god start i pasning.  
 

 

* Følgende er indikator på børn med mistanke om vanskeligheder generelt  

 

1. Indikatorer på børn i vanskeligheder generelt kan være, hvis der er tre bekymringsfelter inden for 

følgende:  

 

 ☐ Søvn 

 ☐ Spisning 

 ☐ Følelsesmæssige udtryk 

 ☐ Nysgerrighed og Interesse 

 ☐ Opmærksomhed og Koncentration 

 ☐ Motorisk udvikling og aktivitet 

 ☐ Kommunikation og socialt samspil 

 ☐ Sprog 

 

2. Indikator: Hvis barnet – trods forskellige indsatser og tiltag – stadig har udfordringer inden for et 

område, eksempelvis søvn.  

3. Indikator: Ekstrem lav fødselsvægt. – i så fald er det også en præmatur? 

 

 

https://sundhedsplejen.vejle.dk/
https://tcbu.vejle.dk/

