
 

Dato:         Født den:               Undersøgelsen udførtes af: Læge□  Jordemoder□  Sygeplejerske□                       

Mors navn:                                          Barnets navn:                 Hvem ledsager barnet: 

 

Siden sidst 

 
Samtale om familiens trivsel, herunder forældrenes egen trivsel,  

parforholdet og søskende                  ja     □       nej     □       Kommentar    ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……… 

Samtale om vuggestue, dagpleje      ja     □       nej     □       Kommentar  ………………………………………………………………………… 

 

Kontakt til sundhedsplejersken        afsluttet     □       fortsat    □      genoptaget    □ 
Kommentar  ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

Sygelighed siden sidst:                        ja     □       nej     □                          

Kommentar  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Ændring i sociale forhold                    ja     □       nej     □ 
(Forældre samboende, forældre og evt. søskende raske, forældrenes arbejde, økonomi, bolig.  
Evt. sociale ydelser. Kontakt til bedsteforældre, familie og netværk) 

 
 Kommentar  …………………………………………………………………..………………………………………………………………………….………………………. 
 

Nuværende  
 
Barnets regulering:  

· Spiseproblemer:                        ja     □       nej     □            Kommentar  ……………………………………………...……………………………… 

· Søvn, problemer:                      ja     □       nej     □            Kommentar  ………………….…………………………………..……………………… 

· Gråd, problemer:                      ja     □       nej     □           Kommentar  ……………………………………………...……………………………… 

· Afføring, problemer:                ja     □       nej     □           Kommentar  …………………..…………………………………..………..…………… 

· Renlighed, problemer:              ja     □       nej     □         Kommentar  ……………………………………………………………………………..… 

 

Oplever moderen/forældrene problemer med barnets generelle udvikling:                ja     □       nej     □     

Kommentar  …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oplever moderen/forældrene problemer i deres omsorg for barnet:                                 ja     □          nej     □      

Kommentar …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…   

 

 

 

2 års børneundersøgelse 



 
 

Objektiv undersøgelse  

 

Hovedomfang   ……..……..      Vægt   …………….       Længde  ……..………               

Din observation af Samarbejde, Autonomi og Lydhørhed  
Mor-barn:                                                                                                      Far(anden voksen ledsager)-barn: 

Hvem………………………… 

Har du 
observeret 
noget om: 

Ja/nej Positivt? Negativt? Kommentar  

Har du 

observeret 

noget om: 

Ja/nej Positivt?  Negativt? Kommentar 

Samarbejde?        Samarbejde?       

Autonomi?        Autonomi?       

Lydhørhed?        Lydhørhed?       
 

Var der noget, der særligt bekymrede dig?: ............................................................................................................................... 
 
 
Din undersøgelse af barnet 

Er barnets adfærd og reaktioner under undersøgelsen normal                            ja     □       nej     □      
(Rolig, afslappet, naturlige alderssvarende reaktioner. Emotionelt udtryk neutralt (ikke trist, passiv, irritabel, impulsiv).                                                                                                                                  

Kommentar  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Barnets sprog. Normalt                                                                                                ja     □        nej     □       
(Kan sige ca. 50 forskellige ord. Sætninger på 2 – 3 ord. Forstår > 50 ord. Kan udpege og genkende ting. Spørger til navne på ting og personer. Udpege 
kropsdele. Læse billedbøger. Kan udføre små opfordringer)  

                              

Kommentar  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                        

Skelen. Normale forhold:                           ja     □       nej     □    Kommentar  …………………………………………………………………… 

(Hirschbergs test)                                                                                                            

Hjerte/lunge stetoskopi. Normal:             ja     □       nej     □     Kommentar  …………………………………………………………………… 

                                                   

Neuromotorisk us. Normale forhold:       ja     □       nej     □      
(Går + løber på flad fod. Går baglæns, på trapper. Hopper på flade fødder. Sparker til en bold. Kaster ikke retnings-bestemt med en bold. Kan samle 
små ting op. Kan bygge tårne m. ca. 5 klodser. Spise selv. Imiterer, leger parallellege)  

 

Kommentar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Genitalier. Normale                                    ja     □       nej     □    Kommentar  ………………….…………………………….……………………… 

 
Andet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Samlet vurdering  

 

       Kort resume med evt. vigtige fund:………………………………………………………………………………………………………………………  

 
        Opfølgning inden næste børneundersøgelse: 
 

        Kontrol-konsultation:….. Sundhedsplejerske:….. Speciallæge/sygehus:….. Socialforvaltningen:….. Andet:…... Ingen:….. 
 
        Evt. kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


