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For tidligt fødte børn Jonna Jepsen Hent PDF Forlaget skriver: I Danmark fødes årligt ca. 4.000 børn for
tidligt. En stor del af disse børn udvikler sig normalt, men der er mange, der slås med usynlige følger og

senfølger af for tidlig fødsel, f.eks.: 
* Angst og utryghed 

* Hyperaktivitet og hypersensitivitet 
* Hyppige infektioner 

* Koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder 
* Sanseintegrationsproblemer 
* Sen motorisk udvikling 
* Spise- og søvnproblemer 

* Stress og uro.

For tidligt fødte børn handler om, hvordan disse fysiske og psykiske symptomer kan forstås som en følge af
den for tidlige og hårde start. Den gør dermed opmærksom på et overset problem. Bogens perspektiv er
tværfagligt, og formålet er at give forældre og fagpersoner omkring barnet mulighed for at forebygge,

reparere og genopbygge. Både vedtagne og alternative behandlingsformer inddrages.

Bogen indeholder mange praktiske råd, et kapitel om offentlige støtteforanstaltninger til familier med for
tidligt fødte børn og en gennemgang af ny dansk og udenlandsk forskning på området. Endvidere indgår en

række cases, heriblandt forfatterens egen, samt nyttige adresser på foreninger m.m.

Bogens henvender sig til forældre og til alle, der professionelt kommer i berøring med denne gruppe børn.
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