
Evaluering af graviditetsbesøg

Sundhedsstyrelsens Projekt ”Tidlig indsats for sårbare familier”



Dataindsamling

• 40 besvarelser af spørgeskema i Enalyzer (surveys) i perioden juli 2020 – marts 2021, suppleret med 5 telefoninterviews 

• Udarbejdet af Sundhedsplejerske og Projektleder, Anette Dahl Elgaard



Gav det mening for dig at modtage et besøg af en sundhedsplejerske i graviditeten?



”Det gi’r mening…!”

”Ja, jeg vil gerne være sikker på, at det er en person, som jeg ka’ ha’ 
tillid til, der kommer i mit hjem og som jeg skal lytte til”

”Ja, vi vil gerne forberede os så godt, som muligt og i go’ tid”.

”Det gjorde, at vi som forældre lige fik stoppet op og reflekteret 
over situationen”.

”Ja, så har man mulighed for at lære hinanden at kende, inden 
baby kommer”.

”Jeg synes det var dejligt at hilse på hende, inden man føder. Og vi 
fik da også en go’ snak”.

”Det var rart at se sundhedsplejersken, inden vi står i en situation 
med et barn”.

”Det er rart at møde sundhedsplejersken, inden baby er født, så 
man har et ansigt på. Det er rart at vide, at det offentlige står klar 
til at støtte og vejlede. Selv når man ikke har behovet, er det 
tryghedsskabende”.

”Det er fint at snakke om noget, som man måske ikke altid snakker 
om”.

”Det er dejligt med kendskab til sundhedsplejersken”.

”Lidt mere relevant ved første graviditet. Særligt, hvis man er så heldig 
at få  samme sundhedsplejerske. Men derfor er det stadig rart at hilse 
på”.

”Ja, mange af de ting, som sundhedsplejersken dækker omkring baby 
og forældre, blev afklaret. Samtidig føltes det som om, at der tages godt 
hånd om os som forældre, hvilket er rart som førstegangsfødende”.

”Var rigtig glad for at møde sundhedsplejersken, inden lillebror 
kommer., men er andengangs, så synes måske det er lidt mere relevant 
første gang, hvor man er i tvivl om mange ting”.

”Det er rart at blive zoomet lidt ind på hverdagen med en lille igen. Og 
få at nogle tanker i gang omkring praktikken, i forhold til, hvordan jeg 
har det og hverdagen kan være med en baby”.



Er det vigtigt for dig, at det er den samme sundhedsplejerske du har kontakt til før og efter fødsel?



Sundhedsfremme – oplevelsen af sammenhæng

”Ja, helt sikkert! Det har vi da lige snakket om faktisk, at vi håber, at 
vi bare kan nøjes med at ha’ kontakten til vores egen 
sundhedsplejerske og at der ikke skal for mange forskellige ind 
over”.

”Ja, helst da! Så har man nemt ved at snakke om noget og følge op, 
hvis der er noget”.

”Ja, det tænker jeg. Det er rart ikke at skulle forholde sig til flere 
forskellige”.

”Fordi det er en kendt person, der kommer så kort tid efter fødslen, 
er det nemmere at forholde sig til”.

”Det er fint, at relationen er på plads, så vi kan koncentrere os om 
barnet”.

”Nogle ting vil det være rart, at sundhedsplejersken ved på forhånd 
(for eksempel forhistorie), men med termin lige efter 
sommerferien, kan det ikke altid lade sig gøre”.

”Det giver tryghed, at det er én, man kender”.

”Det gi’r go’ sammenhæng og tryghed”.



Deltog far eller en anden omsorgsperson ved graviditetsbesøget?



Havde det betydning for dig, at barnets far eller anden omsorgsperson deltog ved besøget?
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Ville det have haft betydning for dig, at far eller anden omsorgsperson
havde deltaget i graviditetsbesøget?



Gav graviditetsbesøget anledning til, at sundhedsplejersken henviste dig til andre fagprofessionelle?



Tidlig opsporing…

”Vi drøftede kort kommunens tilbud om ‘En god start’ og med 
afsæt i dét, at jeg lige skal lande lidt mere i min barsel (hoved 
og krop), har vi aftalt endnu et besøg af sundhedsplejersken i 
graviditeten”.

”Vi tog en snak om, at hvis det ikke ændrede sig, ville det være 
godt med en henvisning til læge eller en psykolog”.



Ved graviditetsbesøget udfyldte du et spørgeskema omkring dit psykiske velbefindende. 
Gav det mening for dig at udfylde skemaet?



Screening i graviditeten (EPDS)

”Det synes jeg er svært at sige. Lige p.t. kan det være svært at se, 
hvordan det er relevant. Det kan med tiden være, at det giver mening 
og at man ændrer sindstilstand, når man står med et lille barn”.

”Vi synes det er vigtigt at fange en mulig fødselsdepression så tidligt 
som muligt”.

”Jeg synes det giver go’ mening at have svar både før og efter fødsel, 
da der på den måde er mere opmærksomhed på os som forældre. 
Samtidig gav det anledning til en god snak omkring forholdene p.t.”

”Jeg synes det er lidt overflødigt, da man kan se, hvor man skal sætte 
sine krydser, for at det ser godt eller skidt ud”.

”Dejligt at se på skrift, hvordan man har det”.

”Jeg har ikke nogle psykiske udfordringer. Dog er det en go’ idé 
at tjekke, om man har”.

”Skemaet blev udfyldt. Jeg tænker, at det kan være et 
supplement til, hvad er bliver talt om og ikke et redskab i sig 
selv”.



Gav samtalen med sundhedsplejersken omkring din besvarelse anledning til 
tanker eller spørgsmål hos dig/jer?



En vigtig pointe…

”Jeg kan bare huske, at vi havde en lille snak bagefter i hvert fald”.

Jeg har tænkt på efterfølgende på dét der, at hvis han nu pludselig 
begynder at arbejde en hel masse… At der er blevet sat en lille smule 
fokus på, hvad man måske også skal holde øje med, altså… Det har jeg 
ikke tænkt over før, men det synes jeg gi’r go’ mening”.

”Jeg tænkte ikke sådan en hel masse over det inden. Altså, nogle 
gange, når man får sådan et spørgeskema, så kan det godt være sådan 
lidt en evaluering, men jeg synes egentlig bare, at det gav anledning til 
noget snak og til lige at få vendt nogle ting”.

”Ja, det gav nogle tanker, som vi fik vendt med sundhedsplejersken”.

”Lidt… Man bliver særlig opmærksom på sig selv og hvordan man har 
det. Det håber jeg på at blive bedre til at huske. Altså 
opmærksomheden på mig selv”.

”Vi fik en go’ snak omkring besvarelserne, så sundhedsplejersken på 
en måde kendte os bedre”.

”Jeg har haft en del bekymringer på arbejdsfronten, så det fik vi 
snakket lidt om”.

”Det er meget velkendt for mig, men der kom nogle tanker og 
overvejelser til mig og min mand, som er godt at få snakket igennem”.

”Normalt er jeg ikke så meget til skemaer og alt muligt, men jeg tror 
faktisk, at i forhold til at ha’ fokus på, om… Mit psykiske velvære totalt 
ændrer sig… At på én eller anden måde bliver der sat fokus på, at det 
kan jo godt ske. Og at der er fokus på, at farens også ka’ det… Altså, at 
det ikke kun sker for mødre. Det synes jeg også er fint”.

”Jamen, jeg tror… Det er ikke noget, som jeg har efterrationaliseret en 
masse omkring, men jeg tror… Det gi’r altid anledning til noget snak. 
Lidt bagefter… Efter hun var her, tror jeg… Hvor man lige får sat nogle 
ting på plads… Og lige får snakket om, hvordan man egentlig har det. 
På dén måde, så tror jeg egentlig, at det har været meget godt”.

”Nu sad vi jo heller ikke med skemaet direkte. Hun spurgte os jo bare 
og så fik en snak. Det var pakket lidt pænere ind, end når man bare får 
sådan et stykke papir og skal plotte det ned”.



Fik du mulighed for at få besvaret dine spørgsmål ved besøget?



Hvad er de vigtigste ting du tager med dig fra besøget?

”Snak omkring amning”.

”Jeg forventede at møde sundhedsplejersken og afstemme 
forventninger”.

”Det er rart at møde hende, inden den lille kommer. Det nedbringer 
nervøsitet og tanker om, hvordan det første møde vil gå. Det er rart at 
slippe for med en nyfødt”.

”Jeg synes det var godt lige at hilse på hende og få snakket om nogle 
ting”.

”Det vigtigste er, at vi har mødt sundhedsplejersken og har hørt, 
hvornår hun kommer efter fødslen med tilbud om hjælp og 
vejledning til amning osv”.

”Sundhedsplejersken er flink og god til ikke at putte os i kasser og 
skemaer”.

”At huske, at hjælpen er så nær”.

”At vide, at man ikke er alene om det og at vi altid kan få hjælp, hvis 
vi har brug for det”.

”Det er det dér med, hvad I kan som sundhedsplejersker – det var 
rart at høre mere om”.



Fik du det ud af graviditetsbesøget, som du havde forventet?



Forventninger…?

”Hvis I først var kommet efter fødsel… Så var der så meget andet, 
altså… Så ska’ man ikke forholde sig til et nyt menneske… Altså dét 
dér med, at man lige får sat ansigt på”.

”Jeg synes også, at når sundhedsplejersken nu har været her og vi 
har snakket med hende… Og hun har mødt os og begge veje… At jeg 
ville ha’ nemmere ved at ringe til hende og spørge om hjælp, end 
hvis vi ikke havde mødt hende”.

”Jeg ville ha’ været ked af ikke at ha’ fået graviditetsbesøg og jeg tror 
ikke, at en telefonsamtale ville ha’ kunnet gøre det samme”.

”Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle forvente, men det var en meget fin 
oplevelse”.

”Rigtig godt tiltag. Særligt for førstegangsgravide og særlige 
graviditeter, som for eksempel tvillinger”.

”Jeg havde ikke de store forventninger til, hvordan det ville forløbe 
eller hvad det ville indeholde. Jeg er glad for, at vi tog imod det, så vi 
nu har mødt hende”.

”Forventede at sætte ansigt på – og det fik jeg”.

”Ja… Jeg tror ikke vi havde gjort os så mange tanker inden, men jeg synes 
vi blev meget godt klædt på med, hvad vi kan bruge sundhedsplejersken 
til – og hvad er det egentlig, en sundhedsplejerske kan”.

”Jeg tror ikke, at vi havde nogle konkrete forventninger, men 
sundhedsplejersken havde en ”dagsorden” for besøget”.

”Jeg er ikke sikker på, hvad vi forventede af besøget, men det var i høj 
grad et godt besøg, der gav anledning til gode samtaler om forskellige 
forhold og go’ ro i maven omkring dét at blive forældre”.



Tak for opmærksomheden…!


