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Evalueringsrapport fra Projekt tidlig Indsats i 2 trimester af 
graviditeten i Distrikt Dalum, Odense Kommune. 
 
 
1. Forord. 
 
National og international forskning peger på, at tidlig indsats er medvirkende til, at bryde den 
sociale arv blandt udsatte grupper af befolkningen. Der er de sidste par år fra Sundhedsstyrelsens 
side udbudt 9 millioner til forebyggelse af børns skader gennem styrkelse af de socialt svageste og 
spædbørnsfamilier. 
 
 
Sundhedsplejen i distrikt Dalum, Odense Kommune søgte Sundhedsstyrelsens SATS pulje og fik 
bevilliget pengene til et 15 måneder langt projektforløb i relation til ”Tidlig Indsats i 2 trimester 
af graviditeten for socialt svage mødre”. Der blev bevilliget penge til projektet, da man fra 
Sundhedsstyrelsen side var interesseret i at verificere om den teori der antager, at der er en åbning 
for forandring i graviditeten i 2 trimester. (Bowlby, 1998, Broden 2004, Cox et al., 1987, Heegaard 
et al, 2006, Madsen, 1996, Stern 1994). 
 
 
Udover det var Sundhedsstyrelsen interesseret i, hvorledes man kunne bygge bro tværfagligt i 
samarbejdet mellem sundhedsplejen og jordemødrene. Projektet blev siden hen forlænget således at 
projektperioden løb fra 1.1.2006 til 31.12.2007. 
 
 
2. Projektets formål. 
 
Projektets mål var, at undersøge om socialt udsatte mødre har udviklet kompetencer til at mestre 
moderskabet gennem tværfaglig intervention i 2 trimester af graviditeten samt gruppedannelse. 
 
 
3. Fakta om Odense Kommune og den kommunale sundhedstjeneste. 
 
Indbyggertal pr 1.10.2007 Odense Kommune 
Indbyggertal ca. 42.000 i Distrikt Dalum 
Antal Nyfødte i Distrikt Dalum fra 1.1.2006 til 1.10.2007: 820  
 
Personalet i Dalum: 
1 leder 
11 sundhedsplejersker 
 
Servicetilbud til gravide før projektets start var tilbud om graviditetsbesøg i 30 uge af graviditeten 
til sårbare gravide. 
5 besøg af sundhedsplejersken efter fødslen inden barnet er 10 måneder gammel. 
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4. Opstart af projektet. 
 
I efteråret 2005 deltog alle medarbejdere i Børne & Unge afdelingen i Distrikt Dalum i en temadag 
omkring tidlig indsats med psykolog Niels Peter Rygård (Ryård, 2006). Denne temadag var 
inspirationen til det videre forløb og beslutningen om at søge projektmidlerne i sundhedsplejen. 
 
Som start på projektet blev jordemødrene i Odense Kommune kontaktet, dels for at informere om 
projektet og dels at orientere sig om hvorvidt jordemødrene ville påtage sig, at henvise gravide til 
sundhedsplejen allerede i 2 trimester af graviditeten, hvilket vil sige, at der ved første jordemoder 
konsultation blev lavet en speciel henvisning til sundhedsplejen i Dalum. Der blev søgt efter 
eksisterende litteratur til afdækning af teori omkring tidlig indsats, at bryde den sociale arv, 
graviditet, at blive forældre, depression, efterfødselsreaktioner, misbrug, overvægt, ung gravid 
( Bowlby, 1998, Broden 2004, Cox et al., 1987, Heegaard et al, 2006, Madsen, 1996, Stern 1994) 
 
 
5. Målgruppe. 
  
Målgruppen for projektet var sårbare gravide i 2 trimester af graviditeten.  
 
 
5.1 Afgrænsning af målgruppe. 
 
Vi startede med en afgrænsning af den målgruppe vi ønskede at arbejde med. Da målgruppen var 
gravide i 2 trimester blev kun de markerede henvisninger anvendt i projektet. På grund af. 
projektets størrelse blev gravide med allerede kendte psykiske problemer ikke medtaget og gravide, 
der var i psykiatrisk behandling enten med medicin eller samtaler. Der var etiske overvejelser, når 
en henvisning blev frasorteret.  De frasorterede gravide blev tilbudt et graviditetsbesøg i stedet i 3 
trimester. Gravide henvist fra Familiecenteret på Odense Universitets Hospital blev i de fleste 
tilfælde frasorteret, da deres baggrund oftest var så kompleks, at de ikke opfyldte kriterierne for 
projektet. 
 
 
5.2 Kriterier for henvisning til projektet. 
 
De første sæt kriterier der blev udarbejdet til projektet: 
 
Alle gravide under 25 år 
Gravide med uønsket graviditet 
 
Der blev skelnet mellem  
 
Sociale forhold: 
 
Kvinder med dårlige sociale forhold, tegn på misbrug, få års skolegang/ arbejdsløs, manglende 
struktur i tilværelsen, forladt i graviditeten, vokset op på institution, vandret ind og ud af 
plejefamilier, unge gravide med mand af anden, etnisk baggrund. 
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Og psykiske forhold: 
 
Kvinder der have været barn af en misbruger, kvinder med spiseforstyrrelser, 
uoverskuelighedsfølelse, følelse af at have mistet/ have kontrol, tilknytningsforstyrrelser til egen 
mor, få ressourcer, ked af det, dårligt søvnmønster, vægtproblemer. 
 
Kriterierne til henvisning af de gravide blev revideret efter at projektet havde været i gang i lidt 
over 1 år. Der blev evalueret i sundhedsplejerskegruppen og i jordemodergruppen. 
 
Projektansvarlige og den henvisende jordemoder reviderede de gamle kriterier og udarbejdede i 
fællesskab en meddelelses blanket samt en manual til brug ved udfyldelse (Bilag 1 og 2).  
Den nye meddelelsesblanket fungerer således, at den gravide i fællesskab med jordemoderen 
beslutter hvad der skal meddeles til sundhedsplejersken og den gravide skriver under på at der gives 
tilladelse til at denne sendes. 
 
Meddelelsesblanketten er udarbejdet således, at der tages hensyn til de faktorer, som kan påvirke 
kvinden i graviditeten. 
 
 
6. Henvisning til projektet. 
 
Der har deltaget 74 gravide i projektet 
64 gravide er blevet henvist fra jordemoderen 
1 gravid er blevet henvist fra egen læge direkte til projektet 
9 gravide er blevet henvist fra familiecenteret 
 
Der har igennem projektperioden været god opbakning fra jordemodercenteret. Efterhånden som 
projektet fik sit fodfæste, blev henvisningerne mere konkrete.  
 
Projekt henvisningerne blev foretaget af visiterende jordemoder ved Odense Jordemodercenter. 
Projektansvarlig har for at kvalitetssikre visiteringen medvisiteret og samstemt visitationskriterierne 
med den visiterende jordemoder.  
 
En del af de visiterede gravide er faldet udenfor visitationskriterierne på grund af psykisk sygdom. 
Disse har dog fået tilbudt besøg af sundhedsplejersken, men er ikke blevet tilbudt gruppedannelse. 
 
10 gravide er henvist på grund af forhøjet BMI 
4 antal gravide er henvist på grund af rygning 
30 antal er henvist pga. alder dvs. under 25 år. 
8 er visiteret pga. at de var triste eller deprimerede/ tidligere behandling med psykofarmaka 
5 pga. af de skulle være alene i graviditeten/ selvvalgt eller blevet forladt i graviditeten. 
2 visiteret pga. de er vokset op i plejefamilier eller haft en ustabil barndom 
1 visiteret pga. voldelig partner 
2 visiteret pga. kronisk sygdom  
16 antal gravide var visiteret uden nærmere årsag. 
 
Nogle af de gravide er henvist både under kriteriet ”under 25 år” og med et af de andre 
henvisningskriterier. 
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7. Metode for udvælgelse af gravide til projektet. 
 
I forbindelse med projektet blev der lavet mærkater med navn på projektet samt projektansvarliges 
navn og telefonnummer. Den visiterende jordemoder påsatte ved udvælgelsen af de gravide et 
mærkat, for at tydeliggøre udvælgelsen for konsultationsjordemoderen. 
 
Der blev udarbejdet en lille plastfolder med visitationskriterierne. Denne folder blev udleveret til de 
praktiserende læger, jordemødrene, familiecenteret og selvfølgelig sundhedsplejerskerne i projektet. 
 
Der har været en bias i henvisningerne på grund af flytninger internt i kommunen. En henvist gravid 
der havde bopæl i Dalum i begyndelsen af graviditeten men flyttede inden besøg i 2 trimester til et 
andet distrikt i Odense Kommune, havde ikke mulighed for at blive i projektet, da ressourcerne til 
tidlig indsats med graviditetsbesøg har været begrænset til distrikt Dalum. 
 
 
7.1 Kontrakt med sundhedsplejerskegruppen. 
 
Der blev derefter lavet en kontrakt med sundhedsplejerskegruppen i Dalum samt en synliggørelse 
af, hvad deres rolle skulle være i projektet. Kontrakten gik ud på, at de involverede 
sundhedsplejersken blev ´frikøbt´ således, at projektlederen varetog et besøg hos en af 
sundhedsplejerskens ”familier” mod at sundhedsplejersken aflagde et graviditetsbesøg hos den 
gravide i 2 trimester af graviditeten. Sundhedsplejersken fulgte således familien fra 2 trimester 
indtil barnet var 10 mdr. eller evt. længere efter behov. Dette bevirkede at sundhedsplejersken ikke 
skulle tage ressourcer ud af den normale sundhedsplejerske normering. 
 
 
8. Opkvalificering af sundhedsplejerskerne i Dalum. 
 
For at opkvalificere alle sundhedsplejersker således, at der var fælles afsæt omkring forståelsen for 
tidlig indsats i 2 trimester for sårbare gravide, blev der afholdt 4 undervisningsdage ved en psykolog 
fra Kempler Instituttet. Her blev der blandt andet undervist i kommunikation, specielt rettet mod 
graviditet og det at skulle være mor. Sundhedsplejersken fik værktøjer til at tage med sig i 
kommunikationen med den gravide (Kamper-Jørgensen & Almind, 2003). 
 
På de fire temadage blev der taget emner op i relation til sundhedsplejerske arbejdet;  at tage 
lederskab i sundhedsplejerskebesøget samtidig med at den gravide selv sætter ord på hvad der rører 
sig omkring graviditeten, hendes tanker og følelser i forbindelse med det at skulle være mor. Der 
blev reflekteret omkring hvordan den gravide mor reagerer på sundhedsplejersken, hvordan 
sundhedsplejersken reagerer på den gravide og hvordan tager den gravide kvinde mig ind i hendes 
livsverden. 
 
Der blev diskuteret tilrettelæggelse af et graviditetsbesøg til en sårbar gravid. Hvordan første besøg 
skulle være et samspil mellem sundhedsplejerske og den gravide, da etablering af relationer tager 
tid. Andet besøg kunne indeholde en afdækning af den gravides indre repræsentationer. En af 
teorierne var, at både den gravide og sundhedsplejersken havde udvidet deres kendskab til, for den 
gravides vedkommende sundhedsplejerskens rolle i besøget og tilbud. For sundhedsplejerskens 
vedkommende, hvordan hun med de værktøjer hun havde med sig, kan støtte den gravide i 
processen til at mestre at blive mor (Newman, 1999). 
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Sundhedsplejersken kunne for eksempel spørge ind til barnet inde i maven, relationer til egen mor, 
tanker omkring det at skulle være mor. Sundhedsplejersken kunne vejlede den gravide om, hvilken 
betydning det har, at tage sit barn til sig, tale om sit barn og tage ejerskab af graviditeten. Hvilke 
ting der er vigtigt for et lille barn efter fødslen i forhold til tilknytning (Antonovsky, 1987).  Det at 
den gravide reflekterer over graviditeten fremmer tilknytningen til barnet. Desuden blev der taget 
op, hvordan man som sundhedsplejerske ”klæder sig på” til graviditetsbesøget, da man aldrig ved 
hvad man kan komme ud for. 
 
 
8.1 Metode til udarbejdelse af værktøj til sundhedsplejerskens graviditetsbesøg. 
 
Der blev udarbejdet en svangrebog til brug for sundhedsplejersken i graviditetsbesøget. I 
svangrebogen lå der den lille folder med henvisningskriterierne samt en meddelelse seddel til 
jordemoderen. Efter endt besøg blev sedlen med notater sendt tilbage til jordemoderen, så denne 
kunne orienteres om, hvad der var blevet talt om under graviditetsbesøget. Dette for at kvalitetssikre 
og koordinere sundhedsplejerskens og jordemoderens arbejde omkring den sårbare gravide. 
 
 
9. Gruppedannelse for sårbare gravide. 
 
Som et supplement til hjemmebesøgene blev der etableret grupper af sårbare gravide med opstart 
omkring graviditetens 2 trimester til barnet var 1-2 måned gammel eller indtil den sidste gravide 
havde født.. Visiteringen til grupperne blev foretaget, dels ved at sundhedsplejerskerne spurgte de 
gravide om de ville deltage i en gruppe når de aflagde graviditetsbesøg. Alternativt blev den gravide 
ringet op af projekt lederen, som informerede om grupperne.  
 
Der blev i alt opstartet 4 grupper i projektforløbet. De gravide fik tilsendt en seddel med 
information om mødested og tidspunkt, deltagerliste samt orientering om, at der ville blive serveret 
en lille forfriskning til mødet. De gravide blev opfordret til at melde afbud til projektansvarlige per 
telefon eller SMS, hvis de var forhindret i at komme. Denne ordning fungerede tilfredsstillende og 
dette bevirkede, at man kunne flytte mødedatoer, hvis halvdelen ikke kunne deltage. 
 
Møderne blev afholdt med cirka 3 ugers interval. Når de gravide var i 30 uge, var det med 
deltagelse af en jordemoder og mødet blev foretaget i jordemoderkonsultationen. 
De andre møder blev afholdt i Familiehuset, som er placeret i forlængelse af Dalum Områdekontor. 
Familiehuset havde passende mødelokaler, som blev booket fra gang til gang. Der kunne laves te og 
kaffe. Mødelokalerne var hyggelige med gode stole til de gravide. 
 
Filosofien bag at anvende Familiehuset var, at de gravide, hvis de senere skulle få brug for at 
komme i Familiehuset, kendte stedet. Desuden var det positivt for samarbejdet mellem 
sundhedsplejersker og personale i Familiehuset, at man fik udvekslet holdninger, ideer o.s.v. 
omkring tidlig indsats og hvad der rørte sig indenfor emnet tidlig indsats. 
 
 
9.1 Gruppesammensætning. 
 
Der blev fra en gruppe opstart inviteret 4-6 gravide til at deltage. Antallet er fastlagt ud fra teorien 
om, at en gruppedannelse deler sig ved 7 deltagere og derover (Heap, 2005, Kamper-Jørgensen & 
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Almind, 2003). Et par af de gravide flyttede hurtigt til et andet distrikt i Odense eller fra byen og 
ophørte med at deltage. Et par af de gravide fortsatte i gruppe trods flytningen både under 
graviditeten og efter fødslen. 
 
Grupperne var sammensat af gravide uden hensyntagen til alder, de fleste var i 2 trimester af 
graviditeten ved gruppernes start, enkelte var længere henne. 
Dette bevirkede, at grupperne mødtes lidt længere efter fødslen, da grupperne tidligst ophørte når 
den sidste gravide havde født. 
 
 
9.2 Organisering af grupperne. 
 
Organiseringen af grupperne var opdelt således, at der deltog en coach og en co-coach (Heap. 
2005). Disse var sundhedsplejersker eller sundhedsplejerske og jordemoder. Der blev aftalt 
rollefordeling før hvert enkelt møde, og der var afsat tid til debriefing efter gruppemødet. Her blev 
mødet drøftet og der blev talt om, hvordan man næste gang kunne støtte op om, drøfte andre emner.  
 
Enkelte gange havde de gravide mange uløste problemer i forbindelse med graviditeten. Der blev 
individuelt aftalt med den gravide, om det var i orden at kontakte hendes egen sundhedsplejerske 
for at hun kunne støtte op omkring den gravide og de nyopståede problemstillinger. I flere tilfælde 
kom der emner op, hvor det var nødvendigt at kontakte Familiecenteret på OUH eller sagsbehandler 
i Familie huset. 
 
 
9.3 Evaluering af gruppedannelsen fra sundhedsplejersken. 
 
Det var projektansvarliges, den sundhedsplejerske der fungerede som co-coach og den deltagende 
jordemoders indtryk, at de gravide åbnede sig meget op i grupperne og at netop det at være i en 
gruppe i graviditeten var en stor støtte. At høre hvad andre gravide gik og tumlede med og føle, at 
ens egne tanker ikke var så anderledes, gav de gravide tryghed og større accept af graviditeten og af 
det at skulle være mor. For de gravide der havde mange, for dem uoverskuelige problemer, var det 
stress reducerende at komme i grupperne og få love til at være gravid og tale med andre gravide. 
 
Der blev lagt vægt på at alle de deltagende gravide fik mulighed for at fortælle om hvordan det var 
gået siden sidst, sætte ord på barnet i maven og tankerne omkring graviditeten. Vi opfordrede dem 
til at fortælle hvordan de mente barnet inde i maven så ud nu og hvilke egenskaber de tillagde 
barnet når det kom ud. Hvis en af de gravide fortalte, at hendes barn var meget stille, snakkede vi 
om, om hun havde det godt og at barnet måske spejlede hvordan hun havde det.  
  
Interaktionen mellem de gravide var vigtig, at de på tværs af alder og kultur fik talt sammen og 
mulighed for at lære af hinandens historier, forskellige værdier, tanker om graviditeten, deres 
kærester, mødre eller andre relationer og selvfølgelig, det at skulle ”klædes på” fysisk og psykisk til 
at blive mor.  
 
Gruppemøderne blev en reflekterende proces, hvor der var fokus på, at den enkelte gravide kunne 
dele sine tanker med de andre i gruppen, som så fungerede som et reflekterende team (Andersen, 
1996). Det uforpligtende og den åbne kommunikation var med til at styrke de gravides sociale 
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kompetencer og skabe basis for forandring. (Johansen, 2007, Heap, 2005, Kamper-Jørgensen & 
Almind, 2003). 
 
Det var vigtigt, at de gravide fik lov til at føle sig værdsatte og der blev brugt anerkendende og 
motiverende kommunikation, for at give de gravide omsorg (Broden, 2004, Kamper-Jørgensen & 
Almind, 2003). 
 
Stemningen i grupperne var oftest meget intens, tiden fløj af sted og når vi forsigtigt sagde, at vi 
skulle til at slutte, fortsatte snakken ufortrødent. De gravide havde blussende kinder og skinnende 
øjne når de forlød Familiehuset og snakken fortsatte videre ud på gaden. Vi havde en følelse af at 
der var sket en forandring. 
 
Nogle gange måtte vi samle op på en enkelt gruppedeltager og spørge til hende, der kom ting frem i 
gruppen, der enten var for private at diskutere i gruppen eller den gravide havde sagt en eller anden 
ting, der fik sundhedsplejersken til at reflekter over om der lå andet bag de talte ord. 
Sundhedsplejersken spurgte om det var i orden vi kontaktede den sundhedsplejerske der havde 
været i graviditetsbesøget, så hun kunne tage over og hjælpe kvinden videre i forløbet. 
 
 
9.4 Evaluering fra grupperne. 
 
 
           ”Det at blive tilbudt denne gruppe ændrede mit forhold til mig selv og mit barn 

inde i maven enormt. På grund af problemer med mit store barn havde jeg slet 
ikke tid og overskud til at føle glæde ved at være gravid. Jeg var bange for, at 
de skulle tage mit nyfødte barn fra mig. I gruppen fik jeg plads til at føle mig 
tilpas og mindre stresset, bare glæde mig over at skulle være mor”. 

 
 
           ”I gruppen snakkede vi om hvordan vores ufødte barn så ud inde i maven, jeg 

svarede, at jeg synes min var en blæksprutte. Så snakkede vi lidt om det og 
grinede af hinandens fantasier. Det synes jeg var rigtig godt, at føle man ikke 
var blevet helt bims, bare fordi man havde sådan nogle tanker” 

 
 
            ”Jeg var vred på min mor, jeg havde mange tanker om, at jeg ikke ville blive 

ligesom hende. At jeg ville være nærværende efter fødslen, at jeg ville kunne 
huske de første måneder når mit barn var født. Min mor kan ikke huske de første 
3 måneder efter jeg var født”. 

 
 
           ”Det er mærkeligt hvordan jeg stor og mægtig kommer til at føle mig speciel og 

som en prinsesse, når vi har disse her møder. Jeg føler mig meget privilegeret 
og mine veninder, er død misundelige over at de ikke fik et sådant tilbud i deres 
graviditet”. 
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           ”Da min kæreste ikke ville bo sammen med mig mere ramlede det hele sammen 
for mig. Det var ham, der ville have barnet - jeg stoppede min uddannelse for at 
få et barn med ham. Når jeg kom i gruppen, var det som om jeg fandt ro, jeg 
kunne for et stykke tid tænke på og snakke om mit lille barn og være glad for 
hende, selv om jeg var vred og ked af det”. 

 
 
10. Temadage i forbindelse med projektet. 
 
I opstartsperioden for projektet mødes projektdeltagere, konsulenter og projektansvarlige fra 
sundhedsstyrelsen til tværfaglige temadage. Der har udover det, været afholdt temadage med temaer 
omkring Tidlig Indsats med foredragsholderne: 
 
 

• Maragreta Broden, børnepsykolog 
• Niels Peter Rygård, psykolog, mange års erfaring med tidlig indsats og svigt. 
• Svend Aage Madsen, overlæge, forsker i tidlig indsats og fædre. 
• Charlotte Guldberg, forstander Skodborg behandlingshjem. 
• Ruth Fibiger, sundhedsplejerske, specialiseret indenfor efterfødselsdepressioner. 
 

 
Sundhedsplejerskerne i Dalum har som del af deres opkvalificering deltaget i temadage med 
Margareta Broden, Niels Peter Rygård, Ruth Fibiger og Marion Thorning. 
Tværfaglige samarbejdspartnere har været inviteret ad hoc til disse temadage, på denne måde har 
projektet kunnet vidensdele på tværs af faggrupperne. 
 
 
11. Evalueringsmøder i forbindelse med projektet. 
 
Der har været afholdt møde internt med leder og økonomiansvarlige omkring budget og 
planlægning af projektet og evalueringsmøde med sundhedsplejersker og jordemødre. 
Der har løbende været møder med konsulent Holger Jacobsen, Sundhedsstyrelsen. 
 
 
12. Tværfagligt samarbejde. 
 
12. 1 Samarbejdet med jordemødrene. 
 
Der har siden projektets opstart været et tæt samarbejde med den visiterende jordemor. Projekt 
ansvarlige har deltaget i møder i jordemodercenteret, hvor projektet er blevet præsenteret og 
undervejs har der været en løbende dialog med jordemødrene. Halvvejs i projektet blev møderne 
gentaget. Den hyppige kontakt har medvirket til, at jordemødrene er blevet mere opmærksomme på 
tidlig indsats i graviditeten og efterhånden, som projektet skred frem, rustede til at udarbejde 
relevante henvisninger allerede i 2 trimester.  
 
Da projektet var godt i gang kontaktede en del jordemødre projektansvarlig med henblik på særligt 
sårbare gravide og her har der været en konstruktiv dialog sundhedsplejersken og jordemoderen 
imellem baseret på sundhedsfremme og forebyggelse. 
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I forbindelse med udarbejdelse af nye visitationsskemaer og en manual til brug ved anvendelse af 
skemaet var projekt ansvarlig med til 2 personalemøder. Her blev det nye visitationsskema 
fremlagt, og medarbejdere i Odense jordemodercenter havde mulighed for at stille spørgsmål til 
både den visiterende jordemoder og projektansvarlig. 
 
For at få et indblik i hinandens livs verden har der i projektet været lagt vægt på at optimere det 
tværfaglige samarbejde med jordemødrene ved at invitere til deltagelse i temadage med fokus på 
graviditet og tidlig indsats. Jordemødrene har deltaget i temadage med Margareta Broden, Svend 
Åge Madsen, Charlotte Guldberg, Niels Peter Rygaard samt Ruth Fibiger og Marion Thorning. 
 
I december 2006 deltog visiterende jordemoder og projektansvarlig i et 2 dages seminar omkring 
forebyggelse i graviditeten.   
 
I marts blev der afholdt konference i Svendborg omkring unge mødre, dette deltog 
projektansvarlige og jordemoder i. 
 
Jordemoderen og projektansvarlige har deltaget i en høring i forbindelse med, professor i sociologi 
Gosta Esping-Andersen´s besøg i anledningen af HC Andersen forelæsningen 2007 på Syddansk 
Universitet vedrørende indsatsen; at bryde den negative sociale arv. På høringen var der mulighed 
for at udveksle erfaringer med hensyn til at bryde den negative sociale arv og tidlig indsats hos 
sårbare familier. 
 
 
12.2 Praktiserende læger og konsultationssygeplejersker. 
 
Da man ønskede tværfagligt samarbejde i projektet blev de praktiserende læger i Odense kontaktet 
to gange pr. brev. Første brev indeholdte en introduktion af projektet samt kriterier for henvisning. 
Andet brev var en orientering om, hvad der var sket i projektet siden sidst. Begge breve opfordrede 
de praktiserende læger til at skærpe opmærksomheden omkring de sårbare gravide, så de kunne 
blive henvist tidligt i forløbet. Det andet brev var stilet til både praktiserende læger og 
konsultationssygeplejersker. Den eneste henvendelse der kom i løbet af visitations perioden, kom 
fra en konsultationssygeplejerske. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at 
konsultationssygeplejerskerne faktisk har en stor del af den tidlige kontakt til den gravide kvinde. 
Hun ser ofte den gravide kvinde første gang, måler og vejer, checker urin og kommer i dialog med 
den gravide inden hun skal ind til praktiserende læge. Projektet har gjort opmærksom på 
konsultationssygeplejerskerne som en vigtigt tværfaglig samarbejdspartner i forbindelse med 
revidering af den nye svangrelov. 
 
 
12.3 Kontakt til Familiecenteret på Odense Universitet Hospital. 
 
Der har været løbende kontakt mellem projektet og Familiecenteret på OUH. Jordemoderen og 
socialrådgiveren tilknyttet familiecenteret har været gode til at henvise de sårbare gravide tidligt i 
graviditeten enten gennem de udarbejdede henvisningssedler eller ved telefonisk kontakt. Der har 
været en hurtig iværksættelse af en handleplan for den enkelte gravide og et godt tværfagligt 
samarbejde. Familiecenteret har været inviteret med til temadag omkring projektet. 
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12.4 Mødrehjælpen. 
  
Der har været møde mellem Mødrehjælpen og projektansvarlig. Her blev der vidensdelt i forhold til 
den gruppe gravide, som både falder ind under Mødrehjælpen og projektets visitations kriterier. 
Enkelte at de kvinder, der var visiteret til projektet kom ligeledes i Mødrehjælpen. 
 
 
12.5 Familiehuset i Dalum. 
 
Familiehuset i Dalum har været tæt tværfaglig samarbejdspartner i projektforløbet. Dels som 
sparringspartner ved spørgsmål omkring henvisning af de sårbare gravide til for eksempel 
sagsbehandler eller familie terapeut. Desuden har grupperne mødtes i Familiehuset. 
 
 
12.6 Akut Team. 
 
Akut team er et samarbejde mellem Region Syd og Odense Kommune og under distriktspsykiatrien. 
Her tilbyder man akut psykiatrisk behandling eller samtaler indenfor 48 timer. 
To af de henviste gravide kvinder har været i en situation, hvor de har haft brug for akut hjælp. Her 
har de været et samarbejde mellem projektet, den gravide og Akut Team. Den gravide har ikke selv 
været i stand til at bede om hjælp og her har projektet støttet op omkring hende og sikret, at hun fik 
hjælp her og nu. 
 
13. Evaluering af Projekt. 
 
Evalueringen af projektet er blevet afholdt løbende ved faggruppemøderne i 
sundhedsplejerskegruppen. Desuden, er der blevet evalueret efter hver af temadagene. Det er i 
forbindelse med disse evalueringer, at sundhedsplejerskerne udtrykte behov for yderligere viden om 
efterfødselsreaktioner/ depressioner og vejledning til overvægtige gravide. 
 
 
13.1 Evaluering fra sundhedsplejerskerne. 
 
Evalueringen fra sundhedsplejerskerne blev foretaget på en temadag, hvor sundhedsplejerske og 
konfliktmægler Marion Thorning var indbudt som oplægsholder. 
 
Evalueringen blev foretaget som en stafet og alle sundhedsplejerskerne fik sat ord på positive og 
negative oplevelser i forbindelse med projektet. Der blev diskuteret hvilke positive tiltag, der havde 
været i projektet, hvad der virker i forhold til projektet og hvilke tiltag der var ”bevaringsværdige”. 
Tilbagemeldingen fra sundhedsplejerskerne var, at de var blevet klædt på, i forbindelse med at 
arbejde med gravide i 2 trimester samt at de have fået et højere niveau af viden omkring de faktorer, 
der spiller ind netop på dette tidspunkt i graviditeten. 
 
Tilbagemeldinger i forbindelse med projektet har været: 
  
Godt, at have temadage i begyndelsen af projektet med Kempler Instituttet der støttede 
kommunikationen omkring den tidlige indsats i 2 trimester af graviditeten.  
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Uheldigt, at den psykolog der blev sendt fra Kempler ikke havde særlig meget indsigt i 
sundhedsplejerskernes arbejde og livsverden. 
 
På trods af, at alle sundhedsplejersker potentielt qua deres distrikter skulle have haft mulighed for, 
at have sundhedsplejerske besøg i 2 trimester af graviditeten, har der været enkelte, som ikke har 
haft henviste gravide.  
 
Det kan fastslås, at sundhedsplejersken får en tidligere og tættere kontakt til den gravide ved at give 
graviditetsbesøg i 2 trimester. Der er mere plads til at tale om hvordan den gravide har det i 
graviditeten, hvad det er for et barn hun/ de venter, ønsker samt forventninger til at blive mor/ 
forældre.  
 
Det er sundhedsplejerskernes indtryk, at samarbejdet mellem sundhedsplejerske og jordemødre i 
Odense kommune er blevet tættere. Det har været særdeles givtigt, at have fælles temadage og i den 
forbindelse vidensdele og opleve hinandens faglige livsverden gennem en gensidig dialog. 
 
Der har været meget forskel på de henviste gravide. Nogle gravide havde på trods af de var først i 
trediverne megen ringe indsigt og refleksion over eget liv, og det at skulle være mor. Andre gravide, 
der blev visiteret på grund af, at de var under 25 virkede modne og velovervejede. 
 
Nogle få af de henviste kvinder var blevet forladt af deres kæreste/ mand tidligt i graviditeten. Dette 
kaos, at stå med en graviditet, man sammen havde planlagt og så blive svigtet og forladt gav meget 
ubalance i den gravide kvindes liv og hele forholdet til graviditeten, det ufødte barn og tiden efter 
fødslen. I disse tilfælde, har der været henvist til andre, for eksempel Familiecenteret, Akut Team 
og Mødrehjælpen. 
 
 
13.2 Tilbagemeldinger fra de deltagende gravide. 
 
De gravide kvinder har utrykt, at det var en stor hjælp og støtte, at sundhedsplejersken var inde i 
billedet på så tidligt et tidspunkt. Dette har også bevirket, at sundhedsplejersken har kunnet støtte 
den gravide lige efter fødslen, da hun kendte den gravides forhistorie, hvilke dilemmaer der har 
været omkring graviditeten og hvilket netværk den gravide kunne trække på. Ved det første besøg 
efter fødslen kunne man springe al den snak om for eksempel familie og netværk over, da 
sundhedsplejersken allerede kendt historierne. 
 
Nogle af de henviste gravide har været usikre på hvorfor de er blevet visiteret, især de kvinder, som 
har været under 25 år på henvisningstidspunktet og i stabile forhold.  
 
Den evaluering der kom fra mødrene i gruppeforløbet var meget positive. De havde været lidt 
skeptiske til at starte med, men hurtigt følt, at netop i gruppen fik de lov til at være gravide og 
fokusere på deres graviditet. De følte hurtigt stor samhørighed med de andre i gruppen trods 
aldersforskel. Flere af de gravide knyttede kontakter og gruppen blev således også 
netværksdannende. Der blev bytte børnetøj og aftalt at gå i svømmehal og til graviditetsgymnastik 
udover de aftaler, der var i gruppen. 
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13.3 Evaluering af forløb. 
 
Af de gravide kvinder der har været henvist i 2 trimester af graviditeten har der været 2 kategorier 
af forløb, der har været markant anderledes end de andre. De kvinder, der er blevet forladt tidligt i 
graviditeten og de kvinder der har et forhøjet BMI. 
 
Det var følelsesmæssigt meget svært, at skulle føde et barn efter at være blevet forladt. 
Sundhedsplejersken har både gennem hjemmebesøgene i graviditeten og gennem tilbuddet om 
gruppedannelse mulighed for at tage emner op, som det at knytte sig til et barn, hvor barnefaderen 
ikke ønsker, at være i forholdet længere.  
 
 
14. Historier fra projektet. 
 
14.1 Tilknytningsforstyrrelser. 
 
På trods af projektet og den hurtige opsporing og dermed tilbud om hjælp; havde en af kvinderne i 
projektet svært ved at knytte sig til det nyfødte barn. Hun blev hjulpet kort tid efter hun var blevet 
forladt i graviditeten af Akut Team og Familiecenteret på Odense Universitets Hospital og fik 
kontakt til Mødrehjælpen. Hun ønskede ikke at amme barnet efter fødslen og havde det svært ved at 
have barnet tæt på. Barnet virkede apatisk, var bleg og manglede øjenkontakt. Efter det var 
konstateret gennem egen læge og en indlæggelse på børneafdelingen, at barnet ikke fejlede noget 
blev den nybagte mor henvist til samtaler hos en psykolog i distriktets Familiehus med henblik på at 
få gendannet de tætte bånd til barnet og få sat ord på det svigt hun havde oplevet i graviditeten. Ved 
10 måneders besøget af sundhedsplejersken er der stadig tilknytningsproblemer og mor udtaler, at 
hun ikke ønsker at blive gravid igen, da denne sidste oplevelse og graviditet var den værste hun 
havde oplevet. 
 
 
14.2 At kunne mærke sig selv efter svigt. 
 
En anden af de gravide kvinder der ligeledes var blevet forladt i graviditeten havde svært ved at 
mærke sig selv og egne følelser under graviditeten. Hun fik hjælp fra Familiecenteret på OUH til at 
sætte ord på sin situation og få bearbejdet sorgen så der var plads til at fokusere på og glæde sig til 
det lille nye barn. 
 
 
14.3 Sorg. 
 
En af de kvinder der fik tilbudt graviditetsbesøg i 2 trimester af graviditeten efter henvisning fra 
jordemoderen, havde for 3 år siden mistet et barn ved en ulykke. Hun var meget fortvivlet, havde 
svært ved at knytte bånd til det ufødte barn, til trods for at hun og manden glædede sig meget til at 
blive forældre igen. Der blev snakket om det at skulle være mor når man var i sorg over et barn man 
havde mistet. Hvordan der kunne blive plads til det nye lille barn. Da sundhedsplejersken kom i 
andet besøg stod flyttekasserne klar. Den gravide kvinde og hendes mand havde efter 
sundhedsplejerskens besøg snakket om hvad de ville med deres liv og deres nye lille barn. De havde 
besluttet sig at flytte tilbage til det sted kvinden kom fra og på den måde skabe rum for det nye barn 
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og en fælles fremtid for dem alle. De udtrykte, at de ved at reflektere sammen med 
sundhedsplejersken havde fået hjælp til få fokus på deres behov og ønsker. 
 
 
14.4 Overvægt. 
 
10 gravide blev henvist på grund af forhøjet BMI. Denne gruppe viste sig på grund af forhøjet BMI 
viste sig også at være en gruppe, der var svære at nå ind til. Flere af kvinderne virkede fornægtende 
overfor deres overvægt og havde trods jordemoderen i konsultationen havde sagt hvorfor de var 
henvist til projektet, svært ved at forliges med, at forhøjet BMI kunne påvirke deres graviditet. 
 
Flere af kvinderne have før denne graviditet haft svært ved at blive gravide. Forløbet med 
undersøgelser og skarp fokus på det, at ønske sig et barn fyldte meget i begyndelsen af graviditeten. 
Det var svært at give slip på angsten for at denne graviditet ikke ville forløbe normalt og give sig 
selv lov til at glæde sig over at man skulle være mor/ forældre.  
 
En af kvinderne var meget benægtende overfor graviditeten, Hun kom ikke rigtig i gang med at 
forberede sig og deltog ikke aktivt i gruppens diskussion omkring det ufødte barn og det at skulle 
være mor. Det gik først rigtigt op for hende, at hun var gravid, at der var en baby inde i maven og at 
den skulle ud, da hun sad sammen med jordemoderen og sundhedsplejersken til et gruppemøde. 
 
Flere af de overvægtige gravide fik aldrig rigtig gang i amningen efter fødslen, hvilket de følte var 
et nederlag i forhold til det at bliv mor. 
 
 
15. Konklusion. 
 
Alt i alt kan vi, der har arbejdet med projektet, konkludere, at det er muligt ved hjælp af tidlig 
indsats i 2 trimester af graviditeten, at identificere mødre med potentielle kontakt og 
relationsvanskeligheder under graviditeten. Desuden kan en intervention hvor sundhedsplejersken 
dels besøger den gravide i 2 trimester af graviditeten i hjemmet og kvinden tilbydes gruppedannelse 
i 2 trimester af graviditeten betyde, at de identificerede sårbare gravide har fået nogle værktøjer med 
sig til at blive bedre til at mestre moderskabet. Værktøjerne blev i dette projekt at de gravide 
gennem graviditetsbesøgene og gruppedannelsen, sammen med sundhedsplejersken fik mulighed 
for at sætte ord på hvad det vil sige for hende, at skulle have et barn, hendes værdier, at beskrive sit 
barn og glæde sig over at skulle være mor uanset hvad der havde ligget af gamle uløste konflikter 
og traumer før graviditeten. 
 
Det er vores indtryk, at de gravide der har deltaget i grupperne har rykket sig og blevet mere 
fortrolige med deres kommende rolle som mor. 
 
Der kan argumenteres i projektet for, at der ikke havde været udført en sideløbende undersøgelse, 
hvor sundhedsplejersken har udført graviditetsbesøg i 3 trimester således at man kunne 
sammenligne effekten af indsatsen i begge grupper. På grund af projektets størrelse, har der ikke 
været mulighed for at udføre dette.  
 
En af de vigtige faktorer i projektet har været samarbejdet mellem jordemødre og 
sundhedsplejersker. Der er igennem projekt perioden blevet bygget bro og dermed skabt en åbning 
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for samarbejde mellem konsultationsjordemødrene og sundhedsplejerskerne i projektet. Der er i 
samarbejdet blevet udarbejdet et værktøj til brug i visitationen af de sårbare gravide, hvor der er lagt 
vægt på, at jordemoderen og sundhedsplejersken har en fælles forståelsesramme i arbejdet omkring 
den gravide. 
 
Ifald projektet skulle implementeres ville det være optimalt at komme i dialog samt optimere 
samarbejdet med de praktiserende læger samt konsultationssundhedsplejerskerne.  
 
Dette projekt kunne med held implementeres sammen med ”Klar til Barn” konceptet 
(Servicestyrelsen, 2005). Her ville man få både den sårbare mor og far med og således nå omkring 
begge forældre i graviditeten (Madsen, 1996). 
 
 
16. Perspektivering. 
 
At bryde den sociale arv er et af regeringens fokus områder ikke bare nu, men også i de kommende  
år. Der er fokus på emnet ikke bare nationalt, men også internationalt. 
Man har i Socialministeriet i foråret 2007 i forlængelse af Sundhedsstyrelsens SATS projekter afsat 
yderligere 9 millioner kr. til forebyggende støtte til udsatte børn ved at støtte deres forældre. Man 
har fundet, at tidlig indsats for sårbare gravide og sårbare kvinder med små børn er en effektiv måde 
at nå netop denne gruppe på. 
 
Dette projekt har vist, på trods af dets størrelse og mangel på kontrol gruppe, at det er muligt, at gå 
ind og bryde mønstre, som kan få betydning når man taler om negativ social arv. For eksempel 
forhøjet BMI, som følge af spiseforstyrrelser med baggrund i relationsforstyrrelser til egen mor.  
 
Det kan også give en ide til hvilke værktøjer man kan benytte for at implementer for eksempel 
graviditetsbesøg i 2 trimester af graviditeten af sundhedsplejersken. Desuden er det ligeledes vist, at 
gruppedannelse i 2 trimester er et virksomt værktøj til at skabe dialog og åbning for forandring 
netop på dette tidspunkt af graviditeten. 
 
At være sårbare betyder ikke nødvendigvis, at være ung gravid eller socialt dårligt stillet. En stor 
del af de henviste gravide var ikke blevet henvist under denne kategori, men havde andre ting med 
sig, der kunne påvirke deres graviditet og deres videre mestring af forældreskabet. 
 
For at optimere samarbejdet omkring det at bryde den sociale arv kunne et yderligere samarbejde 
med de praktiserende læger, konsultationssygeplejerskerne og Svangre ambulatoriet være en måde 
at optimere samarbejdet omkring de sårbare gravide. Det er hos den praktiserende læge kvinden får 
den første svangerskabsundersøgelse og det er den praktiserende læge der sender svangre papirerne 
videre til den visiterende jordemoder. Konsultationssygeplejerskerne er ligeledes i tæt kontakt med 
kvinden og foretager flere steder de første undersøgelser inden den praktiserende læge tager over. 
 
Ovenstående ville kræve en fælles forståelsesramme omkring begrebet social arv og tidlig indsats 
på tværs af faggrupperne. 
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17. Implementering. 
 
At implementere graviditetsbesøg i 2 trimester af graviditen er ifølge dette projekt omkostningsfrit, 
da de fleste kommuner allerede har afsat ressourcer til graviditetsbesøg i 3 trimester. Man flytter 
således sundhedsplejerske ressourcerne til 2 trimester af graviditeten. 
 
Sundhedsplejerskerne er qua deres uddannelse uddannet til at arbejde sundhedsfremmende og 
forebyggende i såvel graviditeten som efter barnet er født. For at få implementeret graviditetsbesøg 
i 2 trimester kræver det, at der bliver prioriteret og afsat tid til dette samt at sundhedsplejerskerne 
har lyst og engagement til netop at gå ind i graviditetsbesøgene på dette tidspunkt. 
 
I de tilfælde den gravide får 2 besøg af sundhedsplejersken inden fødslen optimeres muligheden for, 
at der dannes en tættere relation mellem den gravide og sundhedsplejersken hvilket styrker 
mulighederne for forandring også efter fødslen. Forløbet kan bevirke, at sundhedsplejersken 
hurtigere får en fornemmelse for, hvordan familien har det og kan rette sin indsats efter dette.  
Ifald projektet implementeres bør sundhedsplejersken i graviditetsbesøget møde den kommende far 
til barnet, således at parret bliver klædt på til forældrerollen sammen. Sundhedsplejersken kunne 
med held tilrettelægge graviditetsbesøget sammen med en anden sundhedsplejerske således, at der 
var kollegial støtte og mulighed for teamarbejde. Dette kunne især være gunstigt i meget sårbare 
familier. 
 
Gruppedannelsen af de sårbare gravide vil kræve få ressourcer i en sundhedsplejerske gruppe. Man 
kunne eventuelt lave en ”bank” med timer, som der kunne tages af, når der var samlet til en gruppe 
af gravide. 
 
En mulighed for både at nå omkring den gravide, den vordende far og gruppe tanken er 
fødselsforberedelse og sundhedsplejersken vil her være en oplagt underviser i samarbejde med 
jordemoderen på det pågældende jordemodercenter. 
 
I relation til hvilken betydning det har for den gravide, hendes tilknytning til det ufødte barn samt 
forberedelse til at blive mor må det siges at være en god investering i relation til forebyggelse, 
sundhedsfremme og ønsket om at bryde den negative sociale arv. 
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Meddelelse til sundhedsplejen / Dalum områdekontor 

 
Udfyldes og afsendes i forbindelse med første jordemoderkonsultation. 

 
Navn:     Telefon.        Mobiltelefon:  
 
Adresse 
 
Cpr. nr.: 
 
Tidligere graviditeter / fødsler:           / 
 
Gestationsalder uge ………+  ……   Termin d. ……/…… 200......   
 
Besøg af sundhedsplejerske i andet trimester graviditeten ønskes på følgende baggrund: 

□ Behov for vejledning vedrørende livsstil   

□ Behov for kontakt på baggrund af sociale forhold 

□ Behov for kontakt på baggrund af følelsesmæssige forhold 
 
For at sikre det bedst mulige grundlag for besøg i graviditeten bedes der herunder redegjort nærmere for 
årsagen til henvisningen: 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Der findes ikke indikation for besøg af sundhedsplejerske i graviditeten. 
 
 
 
Dato: ……/..….200 
 
                     
 Jordemoderens underskrift   Den gravides underskrift 
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    Manual i forbindelse med meddelelsesblanket til sundhedsplejen 
 
 
 

VEJLEDNING - LIVSSTIL 
Motion og fysisk aktivitet i graviditeten 
• For lidt / for meget 

 
Søvn 
 
Kost 
• Væske 
• Variation kost / vitaminer og mineraler (jern) 
• Kulturelle variabler 

      
     Rygning 

Rygningens påvirkning for det ufødte barn 
Rygningens påvirkning af den gravides helbred 
Rygningens påvirkning af fødselsforløbet.  
• Restitution 
• Sårheling udvendig og indvendig 
• Kondition 
• Blodpropper 
Rygningens påvirkning af amme forløbet 
Passiv rygning under- og efter graviditeten 
Rygnings påvirkning af spædbarnets lugtesans, 
allergi og svampeinfektioner og andre infektion hos 
spædbarnet 
• Hygiejne  
• Vejledning af kost ved rygning 

 
Alkohol 
Alkohols konsekvenser for det ufødte barn og den 
gravide 
• Foetalt alkohol syndrom og andre påvirkninger 
• Forældre evnen 
• Sundhed/ kost/ søvn 
• Helbred 
• Amning 

 
      Andet misbrug 

Medicin 
• Slankepiller 
• Panodil 
• Steoider 
• Receptpligtig medicin 
• Vaccinationer 
Orientering om giftfremkaldende stoffer f.eks. i 
cremer, maling 
Narkotika og andre rusmidler herunder hash  
Allergifremkaldende stoffer 
 

 

 
 
      
      Spiseforstyrrelser 

Overspisning 
 
Bulemi 

 
Anorexi 

 
Kræsenhed 

 
Oplevelse af egen krop/ selvbillede 

 
Overvægts betydning for   
• Graviditet 
• Fødsel 
• Familielivet 

 
Overvægts konsekvenser for det ufødte barn 
• Fedtophobning i af fedtceller i barnet 
• Nedsat mulighed for at barnet kan bevæge sig i 

livmoderen 
• Kredsløbsforstyrrelser 

 
Konsekvenser for ammeforløbet 
• Mælkegangene presset til side af fedtvæv 
• Store bryster og stort abdomen gør det sværere at 

ligge barnet til 
 

Konsekvenser for forældreevnen 
• Svært at sætte grænser for barnet  
• Dårlige madvaner går i arv. 

 
Konsekvenser for mor´s helbred på længere sigt 
• Diabetes 
• Forhøjet blodtryk 
• Kredsløbssygdomme 
• Hudsygdomme 
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VEJLEDNING – SOCIALE FORHOLD 
 
Alene i graviditeten  
Ønske om at være alenemor 
Blevet forladt i graviditeten 

 
Ung mor 
Orientering om mødrehjælpens tilbud/ andet netværk. 
Fødselsforberedelse til unge under 25 år. 5 gange før 
fødslen, 1 gang efter 

 
      Arbejdsløs. 

Hvilke konsekvenser har det for den gravide at være 
arbejdsløs i forhold i graviditeten 

 
       Kulturelle problemstillinger. 

Divergens i forhold til kulturer.  
F.eks. i forhold til vold, trusler, manglende nærvær 
og forskellige værdier 
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           VEJLEDNING -   
FØLELSEMÆSSIGEFORHOLD 
               

Den gravide har svært ved at være rigtig glad 
 

Bebrejder sig selv 
 

Nervøs og bekymret uden grund 
 

Giver udtryk for angst og går let i panik 
 

Svært ved at overskue situationen. 
 

Søvnproblemer pga. tristhed 
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