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Oppfølging av
små premature
barn i Stavanger
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Hvorfor tverrfaglig oppfølging av
de minste premature barna?
Små premature barn får en tidlig og spesiell start på
livet. Oppholdet på Nyfødtavdelingen innebærer
intensiv behandling, kuvøseopphold og mange som tar
ansvar for pleie og stell. I likhet med barnet går også
foreldrene gjennom en tøff tid med spenning,
usikkerhet og mange følelser. Mange reiser hjem med
oppfølging fra Nyfødtavdelingens ambulerende
sykepleiertjeneste (NAST).
Helsestasjonen følger alle nyfødte barn og deres
foreldre videre. Den tidlige starten på livet krever
tettere oppfølging fra både foreldre og hjelpeapparat.
Mange av de premature barna får oppfølging fra
fysioterapeut og noen trenger støtte fra Pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT) på sikt. Dette kommer i
tillegg til faste kontroller på Barnepoliklinikken,
Stavanger Universitetssjukehus (SUS).
For å sikre bred kompetanse rundt det for tidlig fødte
barnet, og for å gi oppfølging tilpasset barnets behov,
har Stavanger kommune et tverrfaglig
oppfølgingstilbud for premature barn. Tilbudet er et
samarbeidsprosjekt mellom helsestasjonen, fysio- og
ergoterapitjenesten og PPT. Den kommunale
oppfølgingen foregår i samarbeid med Stavanger
Universitetssjukehus. Dette tilbudet starter våren 2006.
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Oversikt over tverrfaglig tilbud til barn født før
32. svangerskapsuke eller med fødselsvekt
rundt/under 1500 gram
Tidsplan

Deltakere

Hensikt

Første møte på
s y k e h u s før

Barn, foreldre,
kontaktsykepleier
og helsesøster

Bli kjent,utveksle
informasjon

Barn, foreldre,
NAST- sykepleier
og helsesøster

Skape trygghet og
kontinuitet

Barn, foreldre,
helsesøster og
fysioterapeut

Fokus på kontakt og
samspill, generell
utvikling og
bevegelse, ernæring.

Foreldre
m/premature barn,
helsesøster,
jordmor, psykolog

Få informasjon og
utveksle erfaring

Barn, foreldre,
helsesøster,
fysioterapeut og
PPT. Tilbud om
legekonsultasjon

Fokus på språk,
kommunikasjon og
samspill, sosial
utvikling, bevegelse,
ernæring, syn og
hørsel

Barn, foreldre,
helsesøster, fysioog ergoterapeut
og PPT. Tilbud om
legekonsultasjon

Fokus på språk,
kommunikasjon og
samspill, sosial
utvikling, bevegelse,
ernæring, syn og
hørsel

Skolens
tverrfaglige
ressursteam

Kvalitetssikring av
skolestart

utskriving
Hjemmebesøk
med eller uten
NAST
A n d re b e s ø k på
helsestasjon

B a r s e l g ru p p e
Bydekkende
tilbud i regi av
helsestasjonens
Familiesenter
2,5 år
Felles
konsultasjon

5 år
Felles
konsultasjon

6 år
Overføring av
informasjon til
tverrfaglig
ressursteam ved
den enkelte skole
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Viktige telefoner og adresser:
Navn på din helsestasjon: __________________________
Telefon___________________________________________
Adresse___________________________________________

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Telefon 51 50 74 01 - Adresse Ny Olavskleiv 6
Fysio- og ergoterapitjenesten
Telefon 51 50 70 90 - Adresse Gartnerveien 4
Helsestasjonens familiesenter
Telefon 51 50 89 36 / 89 08 - Adresse Klubbgaten 1, 5. et.
Prematurforeningen
www.prematurforeningen.no
Avdeling Stavanger
e-post: styret.stavanger@prematurforeningen.no

