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Kære læser,

Vi håber at du ligesom os, har fået glæden af de første 
forårsdage, som på forunderlig vis altid medfører, at 
man ser ting i et nyt lys. Et nyt og klarere lys, der ofte 
skaber en indre tro på at de ting man går og tumler 
med hver især, nok skal lykkedes.

Foråret medfører også, at vi som vidensformidlende 
organisation, iværksætter årets første store konfe-
rence for fagpersoner, med fokus på præmature børn. 
Som vores andre konferencer i løbet af året, har den 
til formål at formidle de erfaringer og den viden der 
vedrører forældrenes oplevelser og fagpersoners kend-
skab til tiden efter udskrivelsen og i dagplejen, vugge-
stue eller børnehaven. Både med fokus på ernæring,
motorik og psykologiske aspekter.

Med dette fagblad  kaster vi derfor lys over de præma-
tures børn i institutioner udfra forskellige faglige vinkler 
og udfra forskellige måder at anskue børnenes trivsel 
på. Vi håber derfor på at videreformidle en del af den 
tilgængelige viden og forskellige fagpersoners
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Adskillelses-
og separationsangst

hos præmature børn og deres forældre

Af: psykolog Jytte Mielcke 
& jordemoder Pamm Mielcke

www.jyttemielcke.dk

Der har gennem årene været fokus på et bredt spektrum af såvel akutte fysiske, psykiske og neu-
rologiske problemstillinger og senfølger forbundet med for tidlig fødsel. Dette indlæg koncentrerer 
opmærksomheden omkring nogle af de psyko-fysiologiske, emotionelle og tilknytningsmæssige for-
styrrelser, det afbrudte, uventede og ofte traumatiske fødsels- og efterfødselsforløb kan medføre. 

”ekstrem for tidlig fødsel” i uge 23-27, ”meget for tidlig 
fødsel” i uge 28-32 og ”for tidlig fødsel” i uge 33-36. 

Mødre, der føder deres børn i de nævnte grupper, 
oplever oftest kun at få et lille glimt af deres barn, 
inden det forsvinder ud af syne, overtaget af børnelæ-
gens kyndige hænder. Den videre undersøgelse/be-
handling foretages så enten på børnebordet på stuen, 
eller barnet bringes på det transportable børnebord 
direkte til neonatalafdelingen. Denne første noget bru-
tale adskillelse af barn og mor kan virke ret voldsom og 
få langvarige virkninger for begge. 

Rent fysiologisk er mor og barn indrettet til at skulle 

en for tidlige fødsel indebærer i sig selv en 
forstyrrelse i det tidlige og forventelige adskil-
lelses- og separationsforløb, der er forbundet 

med den naturlige graviditet og fødsel. Hertil kommer, 
at den for tidlige fødsel ofte også er forbundet med 
andre traumatiske oplevelser, som rummer angsten for 
at miste barnet, eller at noget helbredsmæssigt eller 
funktionelt er galt, og som implicerer yderligere ad-
skillelse og afbrudt kontakt imellem mor/forældre og 
barn.

De risici, der er forbundet med den tidlige fødsel er 
først og fremmest afhængig af, hvor meget for tidligt, 
fødslen finder sted. Man bruger inddelingerne:

D
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tage imod hinanden umiddelbart efter fødslen, hvor 
fødselshormonerne virkelig kommer til deres fulde ret. 
Når den første time er passeret, er det vel beskrevet, 
at dette møde er svært at genskabe, og foregår da ofte 
gennem glasruden i kuvøsen.  Dette kan være med til at 
hindre en god og givende sammenbinding mellem mor, 
(far) og barn. Der gøres imidlertid i dag en helt særlig 
indsats, på de fleste neonatalafdelinger, ved hjælp af 
Kængurumetoden for at etablere den ”hud mod hud” 
kontakt, der skulle have fundet sted ved fødslen. 

I vearbejdet frigøres oxytocin kombineret med udløs-
ning af endorfiner. Den unikke sammensætning af hor-
moner hjælper moderen med at komme i en tilstand, 
hvor hun åbner sig følelsesmæssigt for sit barn og ta-
ger imod det og ”bonder”. Denne hormonelle aktivitet 
og åbenhed aftager time for time. Får moderen ikke 
mulighed for at tage sit barn til sig, før de separeres, 
både fysisk og psykisk, risikerer man, at moderen også 
senere får svært ved at udvikle en naturlig tilknytning 
til barnet. 

Det nyfødte barn er også særlig åbent for sin mor, 
da det er i samme hormonelle tilstand. Undersøgelser 
viser, at nyfødte børn respirerer bedre, ilter nemmere 
og holder lettere varmen, hvis de lægges på moderens 
mave.

Det er derfor også vigtigt at overveje, om første un-
dersøgelse kan forsvares at foregå på moderens bryst, 
så mor og barn når at mærke hinanden. Det har be-
tydning for moderen, at hun har mærket sit barn hos 
sig, og det er relevant at overveje, om den tryghed 
og varme barnet opnår på moderens bryst, vil mod-
virke unødig angst og stress og afkøling, som de præ-
mature børn netop ikke tåler. Undersøgelser viser, at 
forældres rolige berøring har positiv virkning på respi-
ration, hjerterytme og iltoptagelse, hvorimod stress og 
angst påvirker i negativ retning. Andre undersøgelser 
viser, at moderens temperatur stiger nogle grader, når 
barnet lægges på hendes bryst, hvilket bidrager til, at 
barnet kan holde varmen, respirationen stabiliseres og 
iltoptagelsen forbedres. Der er således både fysiske og 
psykiske grunde til alvorligt at overveje mulighederne 
for at behandle barnet på moderens mave, inden det 
overføres til børneafdelingen. 

De tidlige ofte traumatiske adskillelses- og separations-
oplevelser kan ubehandlet have mere eller mindre al-

vorlige konsekvenser for den senere mestring af adskil-
lelse og separation. Dette ses f.eks. i forbindelse med 
de naturlige udviklingsfaser ved overgang til anden 
pasning i dagpleje, børnehave og indskoling.

Ofte har opmærksomheden og den professionelle 
rådgivning koncentreret sig om pædagogisk vejledning 
i form af at sikre barnet struktur, forudsigelighed og 
faste rutiner og i mindre grad om barnets og moder-
ens/forældrenes ubearbejdede adskillelses- og separa-
tionsangst. Der bør være professionel opmærksomhed 
på, at for tidlig fødsel og efterfølgende adskillelse kan 
have store konsekvenser for forældre-barn relationen, 
og at tidlig adskillelse kan resultere i jeg-svaghed, angst 
og sårbarhed hos børnene. Moderens og forældrenes 
forhøjede angst- og stressniveau og ofte længereva-
rende alarmberedskab, forbundet med den ubearbej-
dede angst for eventuelle risici ved den for tidlige fød-
sel, bør også have særlig bevågenhed. Ligeledes bør 
der være opmærksomhed på, hvordan forældrenes 
ubearbejdede angst influerer på barnet. 

Nyere forskning peger på, at mødre ikke blot efter-
følgende kan lide under et forhøjet angst- og stress-
niveau, men også kan udvikle et mere alvorligt symp-
tombillede i form af PTSD. Ubehandlet kan dette føre 
til tilknytningsvanskeligheder. Barnet kan udvikle en 
ængstelig eller ambivalent tilknytning, idet mor-barn 
relationen er præget af forhøjet angst. Moderen kan 
have svært ved at overlade barnet til andre, idet 
hendes ubehandlede og ubevidste traume reaktiveres 
i forbindelse med separationsoplevelser, når hun ek-
sempelvis afleverer barnet i institutionen. Her kan det 
ubearbejdede fødselstraume ”spille bag om” i en ube-
vidst angst- eller katastrofefølelse i form af angst for 
at miste barnet, eller at noget vil gå galt. For alt i ver-
den forsøges ubehaget og genoplevelsen af traumet 
ubevidst undgået, hvilket mere generelt kan medføre 
en usund stærk binding til barnet og en angst for, at 
der er noget galt med barnet, samt en manglende tro 
og tillid til, at det vil gå godt, at barnet kan lære ”at stå 
selv”, også uden at mor og far er der hele tiden.

En ubearbejdet traumatisk for tidlig fødsel, med reel 
risiko eller oplevet angst for at miste barnet, vil i de 
mest sårbare tilfælde kunne resultere i udvikling af 
en patologisk mor-barn binding, idet barnet ikke blot 
har sin egen separationsangst, men også risikerer at 
”smittes” og fastlåses i moderens separationsangst og 
spejl: det er farligt ”at give slip” og ”stå selv”. Barnet vil 
klæbe sig til moderen/forælderen og ikke udvikle den 
nødvendige tro på sig selv. Det vil ikke få tilstrækkelig 
støtte til at gøre sine egne erfaringer og mærke sig 

“Moderen kan have svært ved at overlade 
barnet til andre, idet hendes ubehandlede 
og ubevidste traume reaktiveres i forbin-
delse med separationsoplevelser, når hun 

-
nen.”

“Barnet vil klæbe sig til moderen/foræl-
deren og ikke udvikle den nødvendige tro 
på sig selv”

Tema: Præmature børn i institutioner
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selv og sin autonomi og derigennem blive styrket i at 
udvikle sin selvstændighed.

Det ubehandlede traume kan således medføre en over-
dreven opmærksomhed og fastholdelse i en usund, 
kontrollerende binding. Denne kan medføre risiko for, 
at barnet reagerer med tilbagetrækning og manglende 
lyst til udforskning og udfoldelse. Barnet forhindres 
dermed i at gøre de naturlige erfaringer og lære at 
klare sig blandt andre børn og derigennem gradvist ud-
vikle de nødvendige sociale erfaringer og redskaber. 
Barnet risikerer i stedet at udvikle et lavt selvværd, 
vedvarende utryghed ved sig selv og andre, forhøjet 
angst samt, i de alvorligste tilfælde, tilknytnings-, de-
pressions- og/eller ADHD-symptomer.

Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på de dif-
ferentialdiagnostiske problemstillinger, herunder hvad 
der er primære og sekundære forstyrrelser, idet dette 
er helt afgørende for valget af den rette intervention 
og det tværfaglige samarbejde imellem sundhedsple-
jerske, pædagoger og forældre. Således kan der både 
være tale om neurologiske umodenhedsfaktorer hos 
barnet, personlighedsmæssige problemstillinger hos 
forældre eller en traumatiseret mor/forælder, der kom-
mer til at binde barnet til sig. I stedet for at fritstille og 
opmuntre til selvstændighed, risikerer moren at blive 
den primære årsag til barnets adskillelses- og sepa-
rationsproblemer, så det eksempelvis får svært ved 
aflevering og ophold i daginstitutionen. 

Det er vigtigt med en tidlig forebyggende indsats i neo-
natalafdelinger, samt en efterfølgende afdækning og 
intervention så tæt på fødselsoplevelsen som muligt. 
Procedurerne på hospitalerne er med til at sætte stan-
darden for, hvad der prioriteres og i hvilken række-
følge. Der savnes viden og beskrivelser om netop dette 
felt på mange sygehuse. Det er her nødvendigt også 
at inddrage den eksisterende specialviden indenfor det 
psykologiske område, til debat og sparring, når stan-
darder og procedurer på føde- og barselsafdelinger 
udarbejdes. Kriseterapi til forældre, særlig spædbarns-
omsorg og -berøring, mor/forældre-barn støtte med 
udgangspunkt i Marte Meo metoden, samt spædbarns- 
og legeterapi er nogle af de interventionsformer, der 
kan være relevante og virksomme til behandling af det 
præmature forælder-barn traume, med adskillelses- 
og separationsangst som senfølger. En uddybning af 
relevante interventionsformer vil være omdrejnings-
punktet i et senere indlæg i fagbladet. 

Referencer:

Elklit, A. Hartvig T., Christiansen M. (2008). Belastnings-
reaktion hos forældre til præmature spædbørn. Ugeskrift 
for Læger, 170/45, 3643-3645.

Moberg, K.U. (2010). Afspænding, ro og berøring – Om 
oxytocins lægende virkning i kroppen: København, Aka-
demisk Forlag.

Vaaben, L. (2009). For tidlig fødsel traumatiserer 
forældrene. Kristeligt Dagblad, 23. november.

“Barnet risikerer i stedet at udvikle et lavt 
selvværd, vedvarende utryghed ved sig 
selv og andre, forhøjet angst samt, i de 
alvorligste tilfælde, tilknytnings-, depres-
sions- og/eller ADHD-symptomer”

Jytte Mielcke er cand. psych. og klinisk psykolog med 
specialistuddannelse i børnepsykologi, psykoterapi og su-
pervision. Efter 20 år i kommuner og amtskommuner har 
Jytte Mielcke fungeret som privat praktiserende psykolog 
siden år 2000. I Børnepsykiatrien, pædiatrien, Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning, som leder af Ringkøbing 
Amts Børnerådgivningscenter, samt som uddannelses-
koordinator for den tværfaglige uddannelse “Den Sociale 
Diplomuddannelse” i Holstebro, har Jytte Mielcke udviklet 
sine specialer gennem årene. Hun har i en årrække været 
sagkyndig dommer ved landsretterne og pædagogisk 
psykologisk konsulent i Børne- og Ungeudvalgene.

Jytte Mielcke har i mange år afholdt kurser for Dansk 
Psykologforening i legeobservation og -terapi. Disse kur-
ser afholdes nu i eget regi. Hun har i en årrække været 
medlem af en supervisionsgruppe for erfarne supervisorer 
under DSPBU - ”Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- 
og Ungdomspsykoterapi” og er medlem af en international 
gruppe af legeterapeuter, der hvert år efteruddannes i 
England. Jytte Mielcke deltager endvidere jævnligt i kon-
ferencer i USA som medlem af den amerikanske forening 
APT - “Association for Play Therapy”. 

Pamm Mielcke er jordemoder og marte meo terapeut 
og netop nu ved at afslutte en efteruddannelse som 
AIMI spædbarnsmassage instruktør. Hendes erfaringer 
spænder bredt fra de traditionelle jordemoderopgaver, 
konsulentopgaver indenfor forebyggelse, undervisning i 
kommunikation for sundhedsprofessionelle, samt familie-
terapeutiske opgaver.

Med baggrund i en bred pædagogisk erfaring indenfor 
både det almene og specialpædagogiske felt fungerer 
Pamm Mielcke i dag som privatpraktiserende jordemoder. 
Pamm Mielckes speciale er at styrke et givende samspil 
og en positiv tilknytning mellem forældre og deres børn, 
både gennem en særlig fødselsforberedende undervis-
ning, samt efter fødslen. Indsatsen kan strække sig fra før 
graviditetens start og op i småbarnsalderen. Udviklende 
samspil i vand for spædbørn og forældre, samt instruktion 
i spædbarnsmassage i grupper er netop nogle af de an-
derledes måder, Pamm Mielcke arbejder med tilknytning 
på. Herunder både de uforstyrrede relationer samt de, der 
har særlige behov.

Tema: Præmature børn i institutioner
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Seneste faglitteratur på www.praematurshop.dk
Bestil idag - leveres imorgen

Særligt sensitive børn af Elaine N. Aron

Rigtig mange præmature børn er særligt sensitive i kraft af deres umodne nervesystem. De 
er dybt eftertænksomme, følsomme over for små forskelle og bliver let overvældede.

Med baggrund i Elaine Arons mangeårige erfaring fra arbejdet med særligt sensitive børn 
og deres familier og med udgangspunkt i hendes originale forskning i børns temperamen-
ter, gennemgår hun de udfordringer, det indebærer at opdrage et særligt sensitivt barn. 
Hun fortæller om de fire nøgler til at give særligt sensitive børn en god opdragelse, hvordan 
man hjælper dem til at trives i en ikke-sensitiv verden. 

Bogen er på 381 sider og koster 389 kr. 

Børn med blandingsdiagnoser af Martin L. Kutscher

Bogen blandingsdiagnoser er en præcis, videnskabeligt opdateret indføring i hele spektret 
af de ofte sameksisterende adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser hos børn – fra 
ADHD, OCD og bipolar lidelse til autismespektrum forstyrrelser, nonverbale indlæringsvan-
skeligheder, sanseintegrationsproblemer og eksekutiv dysfunktion. En uundværlig håndbog 
for forældre, fagfolk og andre, der til dagligt beskæftiger sig med præmature eller andre 
sarte børn. Martin L. Kutscher er neurolog med speciale i pædiatri og med mange års erfa-
ring med at diagnosticere og hjælpe børn og familier med børn med blandingsdiagnoser.

Bogen er på 270 sider og koster 328 kr. 

Sanseintegration hos børn af A. Jean Ayres

Sanseintegration hos børn, af den amerikanske ergoterapeut og professor A. Jean Ay-
res, beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdning og 
lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner. Bogen 
oversætter hovedidéerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlingsformer 
til almindeligt sprog og beskriver klart karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt 
hvordan disse subtile problemer vanskeliggør dagligdagen for børn med disse lidelser og 
deres forældre, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Bogen er på 290 sider og koster 325 kr. 

Børn med særlige behov af Helle Overballe

Helle Overballe, der har skrevet bogen, er lærer og specialpædagorisk vejleder. Hun har 10 
års erfaring med undervisning af børn med Autisme, ADHD, Tourettes syndrom, NLD, OCD, 
ADD, GUA,·samt hørevanskeligheder. 
Hvert kapitel indeholder korte cases, der belyser forskellige pædagogiske redskabers an-
vendelighed, samt konkrete eksempler fra hverdagen. Der gives en enkel og kortfattet ind-
føring i den væsentligste teori på området. Med enkle handlinger kan der bid for bid skabes 
en mere positiv hverdag for læreren, pædagogen og barnet.

Bogen er på 131 sider og koster 258 kr. 



Hvorfor
vanskelig for forældre til præmature børn

Når det præmature barn når den alder hvor pasning uden for mor og fars kontrol kommer på tale, 
kan det på mange måder vække bekymrede følelser frem hos forældrene, især hvis barnet har 
været ekstra udfordret med hensyn til ernæring, vækst, motorisk, svækket immunforsvar mv. 

Af: Pia Hartvig-Olsen, sygeplejerske og klinisk vejleder
& Sussie Andersen, sygeplejerske, 

Herlev Neonatalafdeling

I samarbejde med:
Karina Rothoff, Formand for Landsforeningen Præmatures Vilkår

For at kunne vurdere om vi kan lære noget, ser vi 
nærmere på netop den situation som mange præma-
ture forældre befinder dem i, ganske tidligt efter at 
deres barn har overlevet den præmature fødsel. Vi ser 
nærmere på Herlev hospitals neonatalafdeling E110N, 
en afdeling der siden 1. januar 2010 har huseret på 
Herlev hospital. Afdeling E110N har plads til 24 børn, 
hvor stuerne er inddelt som 2 eller 3 sengstuer. Ved 
hvert barn er der mulighed for en medindlagt mor eller 
far, udfra visionen om familiecentreret pleje.

Afdeling E110N modtager bl.a. præmature børn med 
GA (gestationsalder) over 28 uger som vejer omkring 
700 – 800 g. Her følges børnene fra den intensive peri-
ode og frem til udskrivelsen, hvor sundhedsplejersken 
tager over. Neonatalafdeling E110N modtager ofte 
børn som er født før GA 28 på Rigshospitalets neonata-
lafdeling (GN) og som pga. politiske retningslinjer

ange forældre vil afleverere deres skrøbelige 
barn, men i personalets øjne vil de tage imod 
et barn der er stærkt nok til at tage de næste 

skridt i forløbet, hvad enten det er til et andet hospital 
eller til en dagpleje/ vuggestue.

Det kan være at der kan findes indikationer på de om-
handlende forældres ofte mere bekymrende og tviv-
lende adfærd i den tidlige start, hvor forældrene har 
skulle overlade ansvaret for deres barns liv til ukendte 
fagpersoner. Selv om de nok har været bekendt med 
at det var en naturlig udvikling i deres forløb med det 
præmature barn, er det ikke altid at følelserne følger 
med. Kan vi så lære noget af den ”overlevering” som 
der sker i den tidlige start? Altså de gange, hvor de ny-
bagte forældre har skulle stole på at andre fagpersoner 
end dem der har været ved deres side gennem den 
første tid og som de har tillid til.

?
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skal tilbage til deres stamhospital. Den optimale over-
flytning fra GN til Herlev neonatalafdeling E110N er, 
når familien informeres i god tid og har mulighed for at 
vende sig til tanken om flytning fra et hospital/perso-
nalegruppe til en anden og evt. kan besøge afdelingen. 
Men virkeligheden ser meget ofte anderledes ud. Pga. 
akut pladsmangel på GN, har de ikke mulighed for at 
varsle forældrene flere dage i forvejen, mht. den ak-
tuelle overflytning.

Herlev neonatalafdelingspersonale er derfor meget op-
mærksomme på denne overflytning og mødet med de 
bekymrede forældre. Der bruges mange ressourcer fra 
afdelingens side, på at få familierne til at føle sig trygge 
i en ny og anderledes afdeling og at det lille præma-
ture barn får en rolig og skånsom overflytning og mod-
tagelse. Det er de samme overvejelser pædagogerne i 
henholdsvis vuggestuen, børnehaven og skolens SFO 
gør sig, ift. modtagelsen af et nyt barn, og de bekym-
rede forældre, som skal overlade deres ”lille barn” til 
ukendte fagpersoner.

De første par dage er personalet på Herlev neonatal-
afdeling ekstra opmærksomme på at alle informationer 
til familien løbende bliver gentaget, udfra den faglige 
viden, at mennesker i krise ikke altid ”hører”/opfat-
ter alle informationer optimalt. Det er også kutyme at 
der afholdes indlæggelses-/forventningssamtale med 
forældrene, kontaktlægen og sygeplejersken. Her 
bliver forventningerne til hinanden og indlæggelses-
forløbet afklaret. De samme slags samtaler som alle 
forældre har mulighed for at få i dagsinstitutionerne, 
for at følge barnets trivsel.

I praksis er det er altid personalet fra Herlev der henter 
børn på Rigshospitalet. Hvis det er et barn med respi-
ratoriske problemer, er der altid en læge med i ambu-
lancen, ellers en sygeplejerske. Personalet forsøger at 
planlægge overflytningen så den bliver tryg og udrama-
tisk og giver sig god tid til at tale med forældrene om 
deres børn, når de møder dem på RH. De informerer 
dem om praktiske forhold omkring transporten og hvad 
de kan forvente når de møder ude på Herlev. Enkelte 
gange kan de tilbyde én af forældrene at køre med i am-
bulancen under transporten, men desværre ikke altid. 
I dette tilfælde har de tilknyttede sygeplejersker fokus 
på at forældrene får af vide hvorfor det ikke er muligt. 
Det kan dog være meget overvældende for forældrene 
at se deres barn blive lagt i transportkuvøsen og tilslut-
tet udstyr og “slippe” barnet til personale, som de ikke 
kender. Dette er personalet meget bevidste om og det 
er vigtigt at de som sygeplejersker kan rumme disse 
følelser og også frustrationer. Forældrene skal tilmed 
tage afsked med det personale som har været omkring 
deres barn den første tid.

Det er det generelle indtryk at forældrene knytter sig 
meget til det plejeteam som har været omkring bar-

net de første kritiske dage. De føler at “personalet har 
reddet deres barns liv” og er dem meget taknemmelige. 
Forældrene får også ofte et nært forhold til de syge-
plejerskerne, der føler stor faglig tilfredsstillelse ved at 
kunne yde den bedste pleje til barnet og give omsorg 
og tryghed til forældrene i en svær situation.

For forældre der ankommer med vaner der kredser 
om kontroller og sterilitet, kan omvæltningen være 
grobund for bekymring, idet den kontrol og overvågn-
ing som var meget synlig på Rigshospitalet, nu, ved 
første øjekast er mere ”skjult” for forældrene. Det 
kan være de samme oplevelser forældre til præma-
ture børn kan få ved ankomsten til institutioner. Der er 
andre vaner vedr. hygiejne, spisning, sovetider, larm 
og aktivitetsniveau. På Herlev neonatalafdeling er hele 
familiens trivsel i fokus, med både legerum til søskende, 
hyggekroge til forældrene, samt frie besøgstider. Støt-
ten og plejen af barnet og familien tilpasses barnets 
udvikling og behov, der ændrer sig efterhånden som 
det præmature barn modnes. 

Noget af det som kan være svært ved at komme til en 
ny afdeling, er at der ikke altid er ens rutiner på alle 
neonatalafdelinger. Det kan være ganske ”små” ting 
omkring plejen, men for forældrene meget vigtige små 
ting. Fx at man bruger sterilt vand til at vaske med på 
den ene afdeling og ikke på den anden. Det kan også 
være måden man fikserer sonder på o.l. Så persona-
let forklarer forældrene, at der kan være flere ”rigtige” 
måder at udføre procedurerne på, selvom målet er det 
samme. Generelt i deres arbejde har Herlev neonatal-
afdeling meget fokus på forældrenes ønsker, så længe 
de fagligt kan stå inde for det - igen udfra visionen om 
familiecentreret pleje.

Når barnet er ved at være udskrivningsklar, afholdes 
der en udskrivelsessamtale med forældrene, kontakt-
lægen og sygeplejersken. Her bliver sundhedsplejer-
sken også inviteret til at deltage.

Navnlig sundhedsplejerskernes viden om det enkelte 
barn og familien, kunne måske med fordel anvendes i 
forbindelse med opstart i institutioner. Det er en stor 
omvæltning for forældrene at skulle have deres barn 
overflyttet, og der er behov for mange forklaringer og 
forståelse fra fagpersoner, så forældrene bliver trygge i 
de nye omgivelser, der jo på alle måder er et skridt mod 
”det mere normale” og væk fra hospitalsverdenen. 

I mange tilfælde vil de samme tanker og følelser kom-
me ”op til overfladen” hos forældrene ved start i in-
stitution og dette bør fagpersonerne i institutionerne 
have fokus på, når de modtager disse oftest stadig sår-
bare forældre. Forståelse og interesse for de oplevelser 
som familien har været igennem, kan være med til at 
give det bedst mulige afsæt for samarbejdet omkring 
det præmature barn.

Tema: Præmature børn i institutioner
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Udfordringer i dagplejen

Jeg er uddannet pædagog og bor sammen med min kæreste og vores i alt 4 børn. For to år siden 
fik vi vores dejlige tveæggede tvillinger, der kom til verden 8 uger for tidligt ved akut kejsersnit. Un-
der den 2 måneder lange indlæggelse, blev jeg opmærksom på, at vores datters fødder krummede 
meget, samt at tæerne svingede modsat normalen. Hverken læger eller sygeplejersker mente, at 
der skulle gøres noget ved det. Ved udskrivelsen opdagede jeg, at vores søn havde et asymmetrisk 
bevægelsesmønster og efter nogle uger med mere end i alt 6 henvendelser til praktiserende læge 
og sundhedsplejerske, fik vi besøg af en ergoterapeut, som instruerede os i et træningsprogram, 
der fik rettet vores søn op i løbet af tre måneder. Derudover bad vi sundhedsplejersken om råd i 
forhold til vores tvillingers natlige uro, men hun havde ingen, ud over det vi i forvejen gjorde. 

Forfatteren til denne artikel har valgt at være anonym, af 
hensyn til dagplejemoderen som bliver omtalt i artiklen.

Redaktionen er bekendt med forfatterens identitet. 

a vi stod og skulle finde et pasningstilbud 
til vores tvillinger, opdagede vi, at der i vores 
bopælskommune ikke var et decideret pas-

ningstilbud til gruppen af præmature børn. Dette un-
drede vi os meget over, da kommunen ellers har en 
forebyggende og helhedsorienteret børne- og familie-
politik.

Pladshenvisningen blev gjort opmærksom på, at vores 
tvillinger var født i uge 32, så vi håbede, at der blev 
fundet en dagplejemor med kendskab til præmaturitet, 
samt at vores børn, hver kom til at tælle for to. Dette 
kom de ikke til! Men vi fik en varm, sød og erfaren 
dagplejemor, der havde stor forståelse for børns behov 
for ro, struktur og det at blive holdt af. Men under in-
trosamtalen med hende og dagplejepædagogen, vur-
derede vi, at ingen af dem havde den fornødne indsigt, 
viden og forståelse for problemerne omkring præma-
ture børn, hvilket foruroligede os, da vi frygtede at de 
så ikke ville kunne identificere de eventuelle senfølger, 
vores børn muligvis ville udvikle i takt med, at omgi-
velsernes krav steg. Endvidere vurderede vi, at dag-
plejemorens manglende pædagogiske faglighed, ville 
hindre hende i at arbejde målrettet med vores børn, 
i forhold til eventuelle opståede senfølger, samt vores 
børns generelle utryghed. 

Dagplejemoren ville gerne at indkøringen i dagplejen 
blev så kortvarig som muligt og uden at vi opholdt os i 
den. Så i løbet af to dage var vores børn ”kørt ind”. 

Hjemme sørgede vi for at bibeholde vores fasttømrede 
eftermiddags-, aften- og putteritual, for at give børnene 
så meget struktur, genkendelighed og forudsigelighed 
som muligt.

Alligevel var overgangen fra hjemmet til pasning ude 
meget svær for begge børn! De kunne ikke geare ned 
om eftermiddagen når vi hentede dem og de græd 
fortvivlede, hvis blot jeg gik ud i køkkenet eller ned 
på wc. Om aftenen ved sengetid blev deres i forvejen 
manglende evne til at finde ro og falde i søvn forstær-
ket. Helt galt var det de 2 dage ugentligt, hvor dagple-
jemoren mødtes i forsamlingshuset med kommunens 6 
andre dagplejemødre, så der i alt var 7 voksne og 28 
børn! Da roterede børnene rundt i sengen, mens de 
skreg og skreg. Når de endelig efter to timers holden 
i hånd og omfavnelse faldt i søvn, blev deres og vores 
nattesøvn afbrudt talrige gange af mareridt.

Jeg spurgte dagplejemoren, hvordan det gik med 
børnene i dagplejen og hun fortalte, at vores datter var 
enormt bange og utryg, så hun var nødt til at gå med 
hende på armen. Hun mente ikke, vores søn var mær-
ket af noget! Ham beskrev hun som en kvik rask dreng, 
der aldrig var i ro, men hele tiden skulle undersøge og 
lege med noget. 

Månederne gik og især vores datter knyttede sig til 
dagplejemoren, som påtog sig at give vores datter 
børsteterapi på anbefaling fra ergoterapeuten i håb 

D
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om, at det ville have en gavnlig effekt på vores datters 
psyke. Ligeledes indvilligede dagplejemoren i at træne 
med vores datter, fordi det havde vist sig, at der var 
noget galt med hendes fødder og at vi derfor skulle 
træne med hende tre gange dagligt.

Til sidst blev vores datters utryghed for stor en be-
lastning for dagplejemoren, så dagplejepædagogen 
blev sat på sagen. Hun kom og observerede vores dat-
ter og kunne godt se, at hun var påfaldende utryg. Jeg 
spurgte dagplejepædagogen, hvilke observationer hun 
havde gjort sig i forhold til vores søn. Hun sagde, at 
han slet ikke virkede til at være bange for noget eller 
nogen, men rendte rundt og var meget aktiv. På et 
tidspunkt havde de opdaget, at han var væk og havde 
fundet ham ude i forsamlingshusets brøkers, hvor han 
lå under et bord og stirrede op i luften. Spontant udbrød 
jeg, at jeg tolkede det som tegn på, at vores søn også 
led under den massive stimulering, samværet med 7 
voksne og 28 børn gav, samt at jeg syntes at der også 
burde sættes noget i værk i forhold til ham. Men det 
mente dagplejepædagogen ikke var nødvendigt.

Det der blev sat i værk var, at dagplejemoren skulle 
fritages fra alt praktisk arbejde i forsamlingshuset og 
kun skulle sidde på en stol, så vores datter hele tiden 
kunne se hende. Endvidere at ingen andre i forsam-
lingshuset end ”vores” dagplejemor måtte skifte eller 
give vores datter noget at spise og drikke. 

Min kæreste og jeg ville gerne have haft, at ”vores” dag-
plejemor slet ikke gik i forsamlingshuset med børnene, 
men det havde hun insisteret på at blive ved med. Dette 
kunne vi også godt forstå, eftersom arbejdet som dag-
plejemor er temmelig ensomt og hun i forsamlingshu-
set både fik faglig sparring og socialt samvær. Desuden 
havde hun også to større børn, der udviklingsmæssigt 
havde gavn af at komme i forsamlingshuset. Problemet 
var bare, at vores børn led psykisk under det! 
Fysisk vurderede vi også, at vores børn var påvirket af 
de to ugentlige samvær med så mange børn og voksne, 
på grund af det store vira- og bakteriebombardement. 
Ud over deres kroniske astma, var de nemlig konstant 
snottede med mellemørebetændelse eller tynd mave 
og vores søn var indlagt hele tre gange den første vin-
ter med lungebetændelse. Vi varetog selv den forebyg-
gende behandling mod astma og vores dagplejemor 
gav vores børn astmaspray under anfald, ligesom hun 
også tit tog dem, selv om de havde feber og var syge. 
Hun vidste nemlig, at vi ikke havde nogle i vores

netværk, der kunne træde til som barnepige i dag-
timerne mellem 8 og 16, samt at min kæreste ville 
blive fyret, hvis han havde for mange pjækkedage, 
fordi børnene var syge og at jeg ville miste kontant-
hjælp, hvis jeg ikke passede min aktivering. Alligevel 
vurderede vi, at pasningstilbuddet ikke var det rette 
for vores præmature tvillinger, men der var ikke et al-
ternativ.

Dagplejemoren kom på kursus og hendes varme og 
kærlige personlighed, bevirkede at vores datter faldt til 
og til sidst fik mod på at  nærme sig nyt legetøj og an-
dre børn og voksne. Men de voldsomme natlige mare-
ridt fortsatte og det fastholdes, at de skal i børnehave 
en måned før de fylder 3 år...

Gode råd fra forfatteren af denne artikel

Tag den fulde barsel, ingen kan erstatte mor de 
første to år!

Sæt dig ind i præmaturitet, for det er lettere at op-
dage noget, hvis man ved hvad man skal se efter.’

Tag samtaler med sundhedsplejersken, om de pro-
blemområder i iagttager og sikre dig, at hun skriver 
dem ned. Det er lettere at få hjælp fra “systemet“ 
senere, hvis der ligger noget på skrift fra sundheds-
plejersken.

Er du det mindste i tvivl om dit barns bevægelsesmøn-
ster, så bed om en henvisning til en ergoterapeut. 
Hun kan udarbejde et individuelt træningsprogram 
til dit barn, også et sanseintegrationstræningspro-
gram, der har en generel forebyggende effekt på 
usynlige senfølger. Desuden ved hun også meget 
om dit barns psykologiske udvikling, samt hvordan 
du kan minimere dit barns stress. 

Giv pladshenvisningen besked om at dit barn er 
præmaturt, samt en detaljeret beskrivelse af evt. 
komplikationer under graviditet, indlæggelse og 
i barselsperioden, foruden en redegørelse for dit 
barns specifikke behov og sarthed. 

Vær forberedt på at fagpersonerne omkring dit barn 
tit vil se dit barns eventuelle problemer, som forår-
saget af en dysfunktion i hjemmet, 

Husk at dit barn godt kan opføre sig anderledes i 
dagplejen end derhjemme, fordi det der indgår i en 
anden kontekst, samt at dit barn kun derhjemme 
reagerer på den overstimulering det oplever i dag-
plejen, fordi det er mest trygt hos dig. 

Vær vedholdende omkring det I selv oplever om-
kring jeres barn/børn. 

Tema: Præmature børn i institutioner

“Alligevel var overgangen fra hjemmet til 
pasning ude meget svær for begge børn! 
De kunne ikke geare ned om eftermidda-
gen, når vi hentede dem og de græd for-
tvivlede”



”Vi har været meget tilfredse og glade for det fokus for tidligt fødte har fået. Vores datter er utrolig 
velfungerende og har gennemgået en rigtig god udvikling i dagplejen. Også broen til børnehaven 
blev håndteret rigtig fint! Alt i alt er vi overbevist om, at hun har fået den bedste start hun kunne 
have fået”. Dette citat stammer fra et forældrepar, hvis for tidligt fødte barn netop er startet i 
børnehaven efter to år i dagplejen. Citatet beskriver de typiske reaktioner, vi har fået fra forældre 
de seneste tre år, hvor Dagplejen i København har haft særlig fokus på for tidligt fødte børn.

Dagplejen i København
- et 3-årigt projekt med præmature børn

elv om Dagplejens personale i forvejen havde 
kendskab til de for tidligt fødte børn, mang-
lede de mere konkrete metoder og viden til at 

takle netop denne børnegruppes særlige behov. Derfor 
blev projektet ”For tidligt fødte i dagplejen” iværksat i 
2007. Projektet er blevet finansieret af Velfærdsmini-
steriet. Projektet har haft 3 fokusområder

• Det er vigtigt at binde barnets forskellige ver-
dener sammen ved hjælp af en bærende og 
anerkendende dialog mellem forældre og 
dagpleje.

• Det for tidligt fødte barn indgår som en inklu-
derende del af dagplejen, hvor børnene pas-
ses professionelt i dagplejerens hjem eller i 
flerbørnsdagpleje (lille dagplejeenhed med 8 
børn og 3 dagplejere).

• En tidlig indsats er et effektivt middel til at 
forebygge eventuelle senfølger.

Tilsammen sigter de tre fokusområder mod, at det for 
tidligt fødte barn kan starte en tilværelse i børnehaven 
på lige fod med andre børn. 

Vi har endvidere lagt vægt på dagplejens særlige 
styrke: et hjemligt miljø, nærhed i relationen mellem 
dagplejer og barn, og en forudsigelig hverdag i et ro-
ligt miljø. Der tages individuelle hensyn til det enkelte 
barns behov, fordi der både er tid til og fokus på en 
skærpet opmærksomhed på barnet.

En stor gruppe af Dagplejens personale er de seneste 
fire år blevet opgraderet med den nyeste viden om for 
tidligt fødte børn og betydningen af den nære aner-
kendende kontakt med barnet og familien.

S
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Af: Lisbet Strit Jørgensen, Projektkoordinator 
Københavns dagpleje



Personalet har deltaget på kurser, temadage og temaaf-
tener, så deres kompetencer og erfaringsgrundlag er 
blevet styrket. Indholdet på kurser og temadage er fx 
den tidlige tilknytnings betydning for barnets udvikling, 
kost, sansemotorik, Marte Meo metoden, samt Mozart-
effekten.

Vi har i hele perioden haft stor fokus på at støtte 
børnenes sansemotoriske og følelsesmæssige udvikling 
og deres samspil med de øvrige børn. 

Projektet har primært været rettet mod børn, som er 
født ca. 4-8 uger for tidligt. Fra starten forventede vi 
ca. 20 børn i projektet, men i dag er der indmeldt 63 
børn, der er for tidligt fødte.

I hele perioden har Lisbet Strit Jørgensen været tilknyt-
tet som projektkoordinator. Opgaven har først og 
fremmest været at støtte og vejlede dagplejens per-
sonale og forældre i forhold til børnenes trivsel og ud-
vikling. Derudover har projektet givet mulighed for at 
arrangere og koordinere kurser og møder for en stor 
del af dagplejens personale. 

Projektet blev afsluttet med en rapport til ministeri-
et, suppleret af 2 små film, der viser situationer fra 
børnenes hverdag og hvordan dagplejerne er blevet 
klædt på til at stimulere og støtte børnene.

Filmene kan ses på http://www.kk.dk/dagplejen.aspx

I mit arbejde som dagplejer, er det samarbejdet mellem forældrene og mig, omkring barnet, der er væsentligt. At 
være i dialog – at være åben – og fortælle om oplevelser med og omkring barnet. 

Når barnet starter i dagplejen, tilrettelægger jeg dagene med samme indhold og rytme. Det gør hverdagen forud-
sigelig og rolig. Måltidet har stor betydning. Jeg lægger vægt på, at der er ro omkring og på bordet. En farve-
strålende dug med flotte mønstre og sjove Peter Plys tallerkener er ikke at foretrække. Derimod har jeg ensfarvet 
dug og hvide tallerkener, så barnet kan koncentrere sig om maden. Det sensitive barn placerer jeg, så der ikke 
foregår noget bag ryggen af barnet fx støj, bevægelser m.m. 

Legeværelset er roligt med få synsindtryk. Gulvet er ensfarvet, så legetøjet kan ses, og der er kun få ting fremme ad 
gangen. Jeg har valgt at sy stofposer til opbevaring af legetøjet. Udenpå er der sat laminerede billeder af indholdet. 
Barnet lærer hurtigt at lægge legetøjet tilbage i den rigtige pose, inden noget andet tages frem. 
Musik er godt for barnet. Når vi hører musik, er det musikken og rytmen vi koncentrerer os om.

På legepladsen bliver der leget i sandkasse, gynget, snurret rundt og løbet op og ned af bakker. På en regnvejrsdag 
er ”vandpyttepjask” og anden leg med vand/sand særligt godt til at styrke det sansemotoriske.

Når barnet skal afhentes, vil jeg gerne på forhånd vide, hvem der henter og på hvilket tidspunkt. Det betyder, at jeg 
kan forberede barnet, og på den måde skabe tryghed og forudsigelighed. 

Jeg har en plan for dagen, om det er legeplads, rytmik, legestuedag, bondegård eller andet. Her er det gode 
forældresamarbejde vigtigt, så vi i fællesskab kan finde balancen mellem stimulering og overstimulering og på den 
måde sikre os, at barnet udvikler sig og trives. 

Mette Fürstenberg, Dagplejer

13

Af rapporten fremgår det, at:

• De for tidligt fødte børn har fået et kvalificeret tilbud i 
dagplejen, som de har haft gavn af, og som har rustet 
dem godt til at gå videre i børnehaven

• Det ved vores iagttagelse af børnenes trivsel og ud-
vikling ser ud som om dagplejen har været med at til at 
forebygge og mindske eventuelle senfølger

Tema: Præmature børn i institutioner
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• Personalets kompetenceudvikling og engagement 
matcher de for tidligt fødte børns behov

• Det enkelte barn i projektet er blevet inkluderet i den 
lille børnegruppe uden at blive sygeliggjort

• Dagplejen generelt har opnået et kvalitetsløft i form 
af kompetenceudvikling, samt anerkendelse blandt 
forældre og fagfolk

• Forældrene i projektet har udtrykt stor tilfredshed 
med den støtte og vejledning, de har modtaget af dag-
plejens ansatte 

• Overgangen til børnehave for det enkelte barn er ble-
vet prioriteret, så barnet får en naturlig overgang til 
børnehave.

• Marte Meo metodens elementer og sansemotorikkens 
betydning er vel implementeret i dagplejen

Projektet har været en stor succes for alle parter 
- herunder dagplejens personale, forældre og ikke 
mindst de for tidligt fødte børn. 

Der er fortsat en overvældende efterspørgsel efter 
pladser til for tidligt fødte børn. Derfor vil vi fortsat 
prioritere området og udvikling af dagplejernes kom-
petencer i forhold til de for tidligt fødte, sensitive og 
sansesarte børn. 

Der er netop etableret en netværksgruppe, så dagple-
jerne fremover får endnu større mulighed for sparring 
og vidensdeling.

Kort om Marte Meo metoden

Metoden er udviklet af Hollænderen Maria Arts og 
bygger på det menneskesyn, at alle af egen kraft 
har mulighed for at udvikle sig i samspillet med an-
dre, hvis de får den fornødne praktisk-pædagogiske 
hjælp. Marte Meo metoden er en videobaseret me-
tode, hvor der er særlig fokus på samspillet og rela-
tionen mellem barn/voksen eller voksen/voksen. Me-
toden er løsningsorienteret og ressourceudviklende. 
Der er fokus på det gode og udviklingsstøttende 
samspil. I metoden arbejdes med en række princip-
per, der skal gøre den voksne i stand til at se og 
handle på barnets initiativer. Der arbejdes gennem 
et forløb med følgende principper:

• At tage et initiativ
• At se og følge et initiativ
• At vente på barnets reaktion
• At bekræfte barnets initiativ
• At sætte ord på barnets initiativer
• At sætte ord på egne initiativer
• At guide børnene.

Når vi som Marte-Meo terapeuter arbejder med 
Marte Meo metoden til det for tidligt fødte barn, er 
det fordi det gennem videoklip er muligt at få øje 
på de ofte svage initiativer, som barnet tager og 
derefter tage udgangspunkt i at skabe bedst mulig 
udvikling for barnet. Vi bliver bevidste om vores egne 
styrker, og hvor vi skal være mere opmærksomme 
overfor barnet. Det er tydeligt at børnene profiterer 
af den indsigt, vi får gennem et sådan forløb.

Jette Lykkegaard, dagplejepædagog, Marte Meo 
terapeut

Tema: Præmature børn i institutioner

Marte Meo i Praksis - køb den på www.praematurshop.dk
Marte meo i praksis er den første udgivelse på dansk om marte meo, som indeholder en cd-
rom med eksempler på den helt konkrete brug af videooptagelser. Og den første danske 
udgivelse som kommer rundt om praksis alle de steder hvor metoden bruges, blandt såvel 
børn som voksne.

Pernille Roug underviser ved Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, er licensed marte 
meo-supervisor og censor ved mange af de uddannelsesinstitutioner som uddanner marte 
meo-terapeuter i Danmark.

Bogen er på 256 sider og koster 298 kr. 

præmaturshop
...fordi viden giver tryghed



” Vores barn er født. Kl. 0.29. Ankomst til hospital kl. 0.14. (…) 4. eller 5. ve og barnet var vupti født. 
Lille, men ikke foruroligende, helt blåt, navlestrengen klippet over, barnet til lægeundersøgelse. De 
siger, at vores barn er OK. Barnet lagt i kuvøse. Blodprøver til Hillerød. Alt går hurtigt. Vi kan ikke 
forstå det – og dog. Jeg får lov at se vores datter. Elsker hende allerede. Hun spræller da sygeplejer-
sken stryger hende over ryggen. Klynker da hun får dryppet øjne. Ligger trygt og godt i kuvøse. Jeg 
går frem og tilbage mellem vores datter og Elin som stadig ikke tror på det. Sagde i øvrigt lige efter 
fødslen, at hun rystede fordi hun ikke havde fået barnet på maven. Jeg var ikke forberedt, men man 
bliver mærkeligt koldblodig. Jeg var med til min datters fødsel . Tillykke verden med vores datter”

ådan skrev min far natten efter min fødsel. 
Jeg blev født i 32. uge og vejede ved fødslen 
1700 gram. Jeg blev straks kørt fra Hørsholm 

sygehus til Rigshospitalet og lagt i respirator, da min 
vejrtrækning var under de normer, de kunne arbejde 
med på både Hillerød og Hørsholm sygehus. 

Først næste dag kl. 16.20 fik mine forældre lov at se 
mig. Her lå jeg i kuvøse og trak vejret ved hjælp af res-
pirator. De næste måneder var fyldt med lungemodner, 
vægttab, iltoptag i procenter, sondemad i ml, kurver 
der steg og faldt, lungeinfektion, gulsottal, lykkelige 
stunder, nedture og gribende angst. Tredje gang jeg 
blev lagt i respirator fik mine forældre at vide, at hvis 
ikke det virkede denne gang, kunne lægerne formentlig 
ikke gøre mere for mig.

I dag er jeg 32 år. Jeg har ingen synlige mén af min 
for tidlige fødsel, og jeg har siden jeg var ca. et år, 
rent sundhedsfagligt og udviklingsmæssigt fulgt min 
alder. På mange måder er jeg rigtig langt fra min for 
tidlige start på livet og tiden på neonatalafdelingen. 
Og så alligevel ikke. I en eller anden grad har jeg altid 
haft præmaturiteten inde på livet. Det er jeg dog først 
rigtig blevet bevidst om i mit voksne liv og med de 
uddannelsesmæssige, faglige og personlige erfaringer 
jeg har gjort mig. Her har jeg fundet berettigelsen og 
forklaringen på rigtig mange og ofte også  udefinerbare 
følelser og fornemmelser. 

Jeg ved nu, at jeg blandt andet kan hæfte min barn-
doms lave selvværd og nervøsitet for alt nyt, min sensi-
tivitet, min frygt for mørke og søvnløse nætter frem

S

I en eller anden grad
har jeg altid haft præmaturiteten inde på livet...

Af: Mia Aaquist, Født i uge 32 
Pædagog og foredragsholder 
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til voksenalderen, min hovedpine, mine angstanfald, 
min hæse stemme, mine problemer med at synke mad 
uden væske og en stor del af min præstationsangst på 
”noget” – et ”noget”, som jeg måske er vokset fra på 
mange måder, men som altid vil være en del af mig og 
mit liv. Alt sammen blandt andet følger af min præma-
turitet, som ikke har været synlige for mine omgivelser 
– og heller ikke for mig selv. Opmærksomheden på, at 
en for tidlig fødsel har konsekvenser – også umiddel-
bart usynlige følger var der ikke, da jeg voksede op, og 
det er stadig nyt, og for mange ukendt, at præmature 
børn og unge kan have brug for støtte og opmærk-
somhed for at afhjælpe og forebygge eventuelle både 
synlige og usynlige senfølger. Måske kunne nogle af 
mine senfølger være forebygget med en tidlig og mål-
rettet indsats.

I Danmark fødes ca. 4600 børn for tidligt hvert år og 
tallet er stigende. I daginstitutionslivet er der derfor en 
stor andel af børnene, som er født før, de egentlig var 
sat til at møde verden. 

Undersøgelser viser, at mange børn får stress af at 
være i daginstitution. Et barn, som er særlig sensitivt 
eller har brug for støtte i hverdagen er derfor ekstra 
udsat for denne stress, hvilket kræver en viden om og 
opmærksomhed på, hvordan barnet og dets behov i-
mødekommes.

I mit virke som pædagog og foredragsholder, oplever 
jeg i den grad vigtigheden af at formidle denne viden til 
de mennesker, som i hverdagen er tæt på præmature 
børn.

Et barn, der starter livet før det var meningen, fødes 
ofte med stress før, under og efter fødslen. Ofte bliver 
barnet fjernet fra det eneste og tryggeste det kender 
til, bliver undersøgt og evt. kørt på neonatalafdelingen, 
undertiden overflyttet til andet hospital. Barnet bliver 
lagt i kuvøse, skal have hjælp til basale ting som vejr-
trækning, kropstemperatur og næring. Det kan have 
behov for operationer, smertedækning, overvågning af 
diverse tal, der skal tages blodprøver. Barnet røres og 
påvirkes af hænder, som hjælper det med at overleve 
– og på bedst mulige måde – men hænder, som for 
barnet kan føles som ubehagelige og ofte smertefulde. 
Et helt lille barn har ikke færdigudviklet et fuldbårent 
barns smertelindrende system og huden kan være 
pergament tynd. Forældre til ekstremt præmature 
børn kan være nødsagede til at måtte undlade at røre 
deres barn i de første dage, idet barnet ikke tåler mere 
berøring og påvirkning end fagkundskabens livredende 
hjælp.

Sådanne oplevelser sætter sig spor hos både børn og 
forældre og påvirker også årene efter den for tidlige 
fødsel. Barnet kan have følger af fødslen – også sen-
følger, som først viser sig senere i barndommen.

Derfor er det af rigtig stor betydning, hvordan dagtil-
bud møder og imødekommer disse børn. Det er ikke 
nyt at skulle tænke i at møde sårbare børn, en stor del 
af det pædagogiske arbejde handler netop om dette. 
At skabe gode rammer og opvækstvilkår for alle børn 
– også i sårbare perioder. Men mange er ikke opmærk-
somme på, at også umiddelbart usynlige konsekvenser 
af præmaturitet kan opstå – og at det i det hele taget 
ofte har betydning for både barn og familie at have 
oplevet en for tidlig fødsel. 

Følger som seperationsangst, søvnproblemer, ind-
læringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, pro-
blemer med motorik eller sprog, spisevanskeligheder, 
sanseintegrationsproblemer og angst, er nogle af de 
følger barnet kan få og som kan få stor betydning i bar-
nets daglige liv. Nogle kan afhjælpes med tiden, andre 
vokser barnet fra og yderligere kan komme til. 

Fysiske og udviklingsmæssige mén er ofte de mest umid-
delbart synlige, men det er vigtigt at være opmærksom 
på også de mere usynlige følger et præmaturt barn 
kan have. Den pædagogiske praksis skal altså tilret-
telægges, så både aktuelle behov imødekommes og 
evt. senfølger forebygges. Samtidig er det vigtigt at 
være opmærksom på det arbejde, der kan være i at 
opbygge et godt forældresamarbejde. Ikke alene kan 
et præmaturt barn have brug for særlig opmærksom-
hed. Barnets forældre kan også bære på mange ople-
velser, som skal imødekommes og forståes. 

Psykologien og forskningen har igennem de sidste 
mange år været opmærksomme på vigtigheden af 
menneskets første leveår - også fostertilstanden er 
blevet et vigtigt fokusemne. De første oplevelser, som 
sætter sig spor i livet, vigtigheden af god tilknytning, 
vigtigheden af at blive mødt i sine behov, vigtigheden 
af kontakt for overlevelse. Det giver god mening, at et 
lille barn, hvis liv i moderens livmoder stoppes før de 
vigtige ni måneder, som udsættes for barske og ube-
hagelige oplevelser i sit helt tidlige liv og som muligvis 
oplever en tidlig barndom med komplikationer kan 
have behov for en ekstra og omsorgsfuld, anerkend-
ende, opmærksom og en fagligt kompetent hjælpende 
hånd i sin opvækst og i sin udvikling. 

Det stiller krav til de pædagogiske rammer, pæda-
gogikken og det barndomsliv vi som pædagoger, med-
hjælpere og dagplejere arbejder med og i. Særligt i en 
tid, hvor rigtig meget går rigtig stærkt og hverdagen er 
præget af lige præcis mangel på den ro, opmærksom-
hed, tid, kontakt og plads, som mange sårbare børn 
har behov for.

“På mange måder er jeg rigtig langt fra min 
for tidlige start på livet og tiden på neona-
talafdelingen. Og så alligevel ikke”

Tema: Præmature børn i institutioner

1616



Om foredraget

Hvert år fødes ca. 4600 børn for tidligt. Det svarer til ca. 8 % af en børneårgang. 
Der er derfor stor sandsynlighed for at institutionerne vil komme i kontakt med 
mange præmature børn. Denne kontakt kræver viden om de særlige behov, som 
mange præmature børn har. Med indsigt og forståelse, kan man tolke de signaler 
man oplever - og handle på dem. Viden gør det muligt at tage hånd om det præ-
mature barn, støtte det og forebygge eventuelle senfølger. Foredraget vil bidrage 
til en forståelse af det præmature barns start på livet og en viden om de følger – 
synlige og mere usynlige, der kan opstå hos et for tidligt født barn. Fokus vil være 
på det pædagogiske arbejde og følgende spørgsmål vil bl.a. blive diskuteret. 

• Hvilke pædagogiske tiltag kan støtte op om barnet? 
• Hvordan sikres en tryg og god indkøring eller skiftet mellem 
   vuggestue og børnehave? 
• Hvilke signaler er det vigtigt at være opmærksomme på? 
• Hvordan forebygges konsekvenser af følger og mulige senfølger? 
• Og hvad er vigtigt i forhold til forældresamarbejdet? 

Foredrag i 2 timer - 6.000 kr. ekskl. moms og transport 

Foredrag i 3 timer - 8.000 kr. ekskl. moms og transport  
  Bestilles på www.praematurshop.dk    

Foredrag hos Jer...
Præmature børn i institutioner

Mia Aaquist - Uddannet
pædagog, BA i psykologi og 
igang med en 4-årig familiet-
erapeutuddannelse. Erfaring 
fra daginstitutionslivet og har 
derudover bl.a. arbejdet med 
unge med ADHD. Er selv født 
i 32. uge og har en lillebror, 
som blev født i 28. uge.

Alle institutioner der har gennemgået et foredrag med én af vores foredrags-
holdere, bliver nævnt på vores liste over institutioner, der har tilegnet sig sær-
lig viden om for tidligt fødte børn. Listen ligger på vores hjemmeside www.
praematuresvilkar.dk

Institutionslogoet kan også bruges på institutionens hjemmeside, for at 
signalere at institutionen har tilegnet sig særlig viden om for tidligt fødte 
børn.

Institution
med særlig viden om 
for tidligt fødte børn

præmatures
vilkår

...født for tidligt

2011

Ovenstående foredrag kan også kom-
bineres med Karina Rothoff, som 
fortæller om hvad det er forældrene 
gennemgår, når de får et for tidligt født 
barn og hvordan man som omsorgsper-
son kan forbedre forældresamarbejdet, 
ved at være opmærksom på en række 
faktorer.



Konference om
Præmature børn i daginstitutioner

præmatures
vilkår

...født for tidligt

7. september 2011
kl. 9.00 - 16.00

Glostrup Hospital i det store auditorium
 |Nordre Ringvej 57 | 2600 Glostrup | Indg. 7 |

1.000 kr. ekskl. moms (inkl. fuld forplejning). 
  Medlemmer af Præmatures Vilkår 20% rabat

Tilmelding: www.praematurshop.dk
(under fagligt materiale) 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til 

info@praematurshop.dk
eller ring på tlf. 30 49 59 04



Hvordan er det at blive forældre til et præmaturt barn? Hvordan oplever man den afbrudte 
graviditet, hverdagen på hospitalet og forholdet til det lille barn som mor? Hvordan foregår 
hverdagen på en neonatalafdeling og hvilke konsekvenser har det for den måde moderen 
opfatter sig selv og sit nyfødte barn - også på længere sigt. 

Forhistorien er et vigtigt element i forhold til forældresamarbjedet - både i forhold til sund-
hedsplejersken og ved institutionsstart. 

Karina Rothoff vil med afsæt i hendes personlige erfaringer som mor til en præmatur, 
som formand for Landsforeningen Præmatures Vilkår, samt som talsperson for forældreor-
ganisationerne i Europa ved europæisk konference i efteråret, give et indblik i den tilstand 
der hersker inde i de berørte mødre/forældre. 

Nyere forskning peger på, at 15-20% af alle børn fødes særligt sensitive, og at de på godt 
og ondt er mere modtagelige over for indtryk. I mange situationer, hvor andre børn er 
tilpas stimulerede, er disse børn overstimulerede. De føler sig mindre godt tilpas og præs-
terer dårligere end de ville gøre med en passende grad af stimulering. Forskningen viser, 
at børnenes nervesystem registrerer nuancer i omgivelserne, som andre børn ikke læg-
ger mærke til, og at den forhøjede følsomhed både giver fordele og ulemper. Oplægget 
sætter fokus på, hvordan overstimulering påvirker børnenes nervesystem: hvad sker der i 
hjernen, når stimulusniveauet er for højt? Og hvordan reagerer deres nervesystem på de 
positive pædagogiske tiltag, som sikrer et passende miljø omkring dem? 

Lise August
Autoriseret psykolog med speciale i særlig sensitivitet. Arbejder til dagligt med rådgivning 
om særlig sensitivitet og med supervision og undervisning af fagpersonale. Er medstifter 
af firmaet Sensitiv Balance (www.sensitiv.dk), som foruden rådgivning, supervision og 
kurser, arrangerer seminarer og udgiver nyhedsbrev med fokus på særlig sensitivitet. 

I 2007 iværksatte dagplejen i København projektet ”For tidligt fødte i dagplejen” som blev 
finansieret af Velfærdsministeriet i en 3-årig periode. Projektet har været en stor succes 
for alle parter. Man forventede ca. 20 børn i projektet, men i dag er der indmeldt 63 børn, 
der er for tidligt fødte. I hele perioden har Lisbet Strit Jørgensen været tilknyttet som pro-
jektkoordinator. I dette oplæg vil hun fortælle om de erfaringer plejen har gjort sig – hvad 
har virket (og ikke virket) og hvordan har de gjort det.

Lisbet Strit Jørgensen
Projektkoordinator på ”for tidligt fødte i dagplejen i Københavns kommune”. Har samtidig 
en specialfunktion i dagplejen og mangeårig erfaring som pædagog, afspændingspæda-
gog og Marte Meo terapeut

Med indsigt og forståelse, kan man tolke de signaler man oplever - og handle på dem. 
Viden gør det muligt at tage hånd om det præmature barn, støtte det og forebygge even-
tuelle senfølger. Foredraget vil bidrage til en forståelse af det præmature barns start på 
livet og en viden om de følger – synlige og mere usynlige, der kan opstå hos et for tidligt 
født barn. Fokus vil være på det pædagogiske arbejde og følgende spørgsmål vil bl.a. blive 
diskuteret.

Hvilke pædagogiske tiltag kan støtte op om barnet? • Hvordan sikres en tryg og god ind-
køring eller skiftet mellem vuggestue og børnehave? • Hvilke signaler er det vigtigt at være 
opmærksomme på? • Hvordan forebygges konsekvenser af følger og mulige senfølger? •
Og hvad er vigtigt i forhold til forældresamarbejdet? 

Mia Aaquist - Uddannet pædagog, BA i psykologi, igang med en 4-årig familieterapeutud-
dannelse. Erfaring fra daginstitutionslivet og har derudover bl.a. arbejdet med unge med 
ADHD. Er selv født i 32. uge og har en lillebror, som blev født i 28. uge.

Et 3-årigt projekt med præmature børn | Lisbet Strit Jørgenssen | Pædagog & projektleder |

Præmature børn i institutioner | Mia Aaquist | Pædagog, BA psyk. & præmatur |

Særlig sensitive børn | Lise August | cand. Psyk. |

Opholdet på neonatalafdelingen & forældresamarbejde | Karina Rothoff | Cand. merc. jur |



om privatpraktiserende børnefysioterapeut, 
ser jeg næsten dagligt børn med senfølger 
efter præmatur fødsel. Både forældre og om-

sorgspersoner, heriblandt institutionspersonale, hen-
vender sig til mig for at få vejledning og supervision i 
træning og stimulering af barnet.

At stimulere den motoriske og sanselige udvikling hos 
det lille barn er vigtigt, men det kræver, at de personer 
der er tæt på barnet, formår at aflæse barnets sig-
naler, og ved hvornår nok er nok.

Af: Kasper Zeij, fotograf & filmklipper

Forældre og personale i institutioner er ofte i vildrede om, hvordan de bedst kan støtte den mo-
toriske og sansemæssige udvikling af barnet. Desværre er der også stor professionel uenighed på 
området, hvor både for lidt og for meget kan skade udviklingen. Her følger en guide til de omsorgs-
personer, der vil gøre en tidlig indsats.
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Den svære balance at træne

børn med senfølger

Af: Hannah Harboe, Privatpraktiserende børnefysioterapeut
Stifter af Børnefyssen, boernefyssen@yahoo.dk

I de professionelle kredse, som har med børns moto-
riske og sansemæssige udvikling at gøre, er der i disse 
år stor uenighed om, hvad og hvor meget det lille barn 
skal trænes og stimuleres. Denne usikkerhed har en 
afsmittende effekt på forældre og omsorgspersoner. 
Frustration opstår, når indsatsen ikke giver resultat, 
hvad enten man forventer at det kommer af sig selv, 
eller når resultaterne udebliver, trods ihærdig og ved-
varende stimulering og træning. Som ansvarlig voksen 
skal man ikke bare lade stå til, når et barn ikke udvikler 
sig, som det skal. Vi må holde fast i, at den tidlige
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indsats er vigtig og altid bør tilbydes - nødvendigvis 
ikke i form af træning. Information og vidensdeling 
til forældre og omsorgspersoner er ofte det der kan 
hjælpe barnet bedst. 

Det er vigtigt, at fagpersoner omkring barnet, er i stand 
til at vejlede og evt. henvise til personer, der kan teste 
og vurdere barnets sansemotoriske evner og opstille 
relevante stimulerings- eller træningsprogrammer, så-
fremt det er nødvendigt.

At spotte barnets signaler

I vores del af verden opholder børn sig i mange vågen-
timer på institution, og derfor skal institutions-

personale også kunne genkende og spotte de signaler, 
som et for tidligt født barn med senfølger kan udvise.
Barnets for tidlige indtræden i verden bevirker ofte, at 
det ikke har eller får oparbejdet de samme evner til at 
regulere sig selv, som andre børn gør. Når barnet kom-
mer i institution og dermed forlader den trygge base 
som hjemmet og den tætte kontakt til forældrene er, 
indtræffer tidspunktet, hvor evt. senfølger viser sig. 

At barnet kan være forsinket i den grov- og finmoto-
riske udvikling, er kun en del af problematikken, en 
anden er, at mange børn er sansesarte og generelt 
sensible, hvilket kan være vanskeligere at spotte og 
reagere på. 

Stor forskel på, hvad barnet kan og gør hjemme og i institutionen. Forældre og insti-  
tutionspersonale kan ikke genkende de problematikker, den anden part beskriver

Hvis barnet i løbet af dagen bliver overstimuleret i institutionen, er det oftest forældrene, der får det at mærke ved 
at barnet hjemme viser problemer med at regulere sult, søvn og aktivitetsniveau. I institutionen kan barnet spise, 
lege og sove på niveau med de andre. Sanseapparatet reagerer ofte på overstimulering med en lang latenstid og 
først, når barnet er hjemme i de sikre rammer, viser tegnene på overstimulering sig.
Det modsatte kan også være tilfældet. Barnet er passivt og tilskuer i børnehaven, men først når det kommer hjem, 
bearbejdes dagens indtryk og omsættes til handling med tale, leg, sang og aktiviteter, som barnet i løbet af dagen 
har luret af.

Anbefaling - Begge dele viser, at barnet har vanskeligheder med at forholde sig til og adaptere de indtryk, det 
får i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at man ikke sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af, at barnet kan 
fremstå så forskelligt fra hjem til institution. I stedet skal man samarbejde om at bringe genkendelighed fra barnets 
opholdssteder så tæt på hinanden som muligt, og derved minimere risikoen for overstimulering.

Barnet er uroligt og omkringfarende, det lader sig aflede af lyde og synsindtryk og er 
svær at fastholde i en aktivitet. Hvis det selv skal vælge, vil det helst i puderum og   
opsøger kun sjældent den voksne

Forenklet kan man sige, at det lille barn pga. den tidlige fødsel og opholdet på en neonatal afdeling, ikke har mod-
taget den spejling og imitation fra forældrene, som det barn der fra start bliver anbragt i forældrenes arme, har. 
Dette kan medføre, at den sansemæssige udvikling kommer forkert fra start. Vi bygger vores sanseudvikling og 
reaktion på stimuli, som man bygger et hus, dvs. der hele tiden bliver bygget ovenpå de erfaringer, vi har gjort os. 
En forkert start, hvor barnet ikke er blevet reguleret gennem tæt kontakt med en omsorgsperson, kan medføre 
at fundamentet vakler og at der bygges ovenpå et dårligt fundament. Når barnet fra start er blevet massivt bom-
bar-deret med lyde, lugte og synsindtryk, med smerte, unaturlige og passive liggestillinger, kan det indebære, at 
barnet senere i livet også reagerer med at føle sig overvældet og ude af stand til at sortere i de sanseindtryk der 
kommer ind. Barnet har også gjort sig den erfaring, at de voksne fra start ikke var der til at hjælpe med at regulere 
og frasortere, det må klare og prøve at kontrollere verden selv. Denne erfaring kan oftest ikke undgås, da barnets 
overlevelse er og må være i centrum i den første ustabile tid på neonatalafdelingen.

Anbefaling - I disse tilfælde er det vigtigt, at de voksne skærmer barnet fra for mange sanseindtryk på en gang. 
Det er afgørende at barnet får trænet sin evne til selektiv sansning og får hjælp til at sortere i de mange indtryk 
der går ind.

1

2

Det, som omsorgspersoner til sansesarte børn især skal være opmærksomme på, kan i grove træk inddeles i 3 punk-
ter:
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Barnet trækker sig fra socialt samvær med de andre børn

Disse børn er ofte meget afhængige af voksne omkring sig. De er meget observerende og har det bedst med at 
få lov til at være tilskuer. Når en voksen styrer legen, kan de til dels være med, men så snart legen er uden de 
voksnes indblanding, trækker barnet sig og viser ingen interesse for at deltage eller udvikle leg sammen med andre 
børn. Barnet har pga. af sin sansesarthed fundet ud af, at det kan undgå overstimulering og derved tab af kontrol, 
hvis bare det holder sig til voksne med tydelig struktur og prøver at undgå de uforudsigelige jævnaldrende børn. 
Overstimulering og det ubehag det medfører, får barnet til at holde sig til små stille lege, som det selv kan styre, 
eller deltage i lege, som bliver styret af voksne. Barnet kan have så svært ved at frasortere indtryk, at det også må 
vælge at holde sit blik væk fra omverden og derved næsten kan fremtræde autistisk.

Anbefaling - Så længe barnet kun frasorterer i en grad, så der fortsat er udvikling, kan det være hensigtsmæs-
sigt at barnet passer på sig selv og trækker sig for at undgå overstimulering. Faren er imidlertid, at barnet ikke 
formår at regulere indtaget af nyt, og derfor fortsætter den massive frasortering, som medfører stereotyp adfærd og 
leg, hvor der ingen udvikling sker. Det er her den voksnes ansvar at opstille små nye aktiviteter, som bryder barnets 
stereotypier og giver barnet udvikling i små målbare doser.

3

Hverken for meget eller for lidt

For alle 3 grupper gælder det, at man som omsorgsper-
son må reagere og hjælpe barnet. Barnet viser tegn 
på ikke selv at kunne regulere indtag af sanseindtryk. 
Både for meget eller for lidt sansning forsinker den nor-
male udvikling.

Et miljø, hvor barnet hjælpes til at sortere i de san-
seindtryk det udsættes for, og hvor der er tænkt over, 
hvor mange sanseindtryk barnet udsættes for af gan-
gen, er vigtigt. 

Struktur, genkendelighed og tydelige voksne, er den 
bedste hjælp for disse børn.  Når barnet ikke kan fra-
sortere, bliver vi voksne nødt til at gøre det og sørge 
for et miljø, hvor børnene træner én ting af gangen 
og får oplevelsen af succes, ved at kunne klare nye 
udfordringer.

Et barn der får en tilpas udfordring vil ikke reagere 
med overstimulering, men langsomt udvikle sig skridt 
for skridt, vise glæde og selvværd.

Det er i dette felt, hvor barnet starter med at forme 
og afprøve læringsstrategier. Derfor bliver det ekstra 
vigtigt, at barnet oplever velbehag og succes for senere 
at omsætte og bruge læringsstrategierne til læring af 
mere intellektuel karakter. Brug jeres øjne og brug bar-
nets tegn på overstimulering til at fortælle jer, hvad 
barnet kan kapere. Dette er sammen med barnets 
glæde og nærvær de bedste parametre for registrering 
af udvikling.
Barnet med reguleringsvanskeligheder og sansesarthed 
lider af en ”af og til” dysfunktion. En dysfunktion, som 
er afhængig af såvel kontekst og barnet fysiske og 
psykiske habitus. En dysfunktion, som nogle dage er 
meget tydeligt og andre dage næsten usynligt.

At træne og stimulere børn, der er født for tidligt, er en 
hårfin balance, hvor både for lidt og for meget er skidt. 
Dertil kommer, at et barn der er født for tidligt, ikke er 
en massebetegnelse. Alle er de små individer med hver 
deres potentialer – om end de ofte er sartere end børn 
født til terminen.

Tema: Præmature børn i institutioner

Nu kan du købe kastanjedynen på www.praematurshop.dk
  Kastanjedynen er en videreudvikling af den allerede - for mange - kendte kugledyne. 

Til børn med motorisk uro, stimulerer den kroppens sansesystem. Det gør, at barnet 
omsluttes og får derved en bedre fornemmelse af, hvor kroppen slutter.

Læs mere om Kastanjedynen på www.praematurshop.dk

Pris: 1.988 kr. (junior størrelse)



23
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Generalforsamling

D. 20. marts 2011 stillede bestyrelsen skarpt på året der er gået og hvilke planer der er for det kommende år i fore-
ningen. Dette skete på den annoncerede årlige ordinære generalforsamling, hvor blandt andet et fint regnskab blev 
præsenteret, en ny suppleant (Charlotte Hersbro) blev valgt ind og hvor bestyrelsen redegjorde for en støt stigende 
fremgang indenfor alle medlemskaber, vidensformidlende aktiviteter og samarbejdspartnere på de relevante fagom-
råder. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som påkrævet og følgende blev vedtaget uden 
afstemning:

Formand : Karina Rothoff

Næstformand: Jacob Amholt

Kasserer: Frank Schrøder

Sekretær: Heidi Kjær Christensen

Bestyrelsesmedlem: Gorm Greisen

Suppleant: Charlotte Hersbro

Suppleant: Rikke Bringø Wium

Har du spørgsmål til bestyrelsen, Generalforsamlingen eller andet, så send os en mail på 
kontakt@praematuresvilkar.dk eller ring på 30 49 59 04 mellem 10 og 14 alle hverdage.

EFCNI - Det europæiske samarbejde
Af Jacob Amholt, Næstformand

Det Europæiske samarbejde er nu på vej ind i en ny fase, som går endnu dybere i arbejdet på, at få lige forhold for, 
de for tidligt fødte, rundt om i Europa samt i resten af verden. Som repræsentant for de nordiske lande i EFCNI, vil vi 
begynde at sætte fokus på de ligheder vi har i Norden. Det være sig de dårlige ligheder men i høj grad de ting, der 
fungere rigtig godt. Hvordan kan vi støtte og dele alle vores erfaringer på tværs af organisationer der alle har deres 
arbejde, at tage hensyn til.  Tid er nok den faktor der har størst betydning for en frivillig organisation og den faktor, har 
vi alle tilfældes i Europa. 

På tværs af landegrænser og sprog kan alle berette om, at det kan være svært, at organisere deres forening. Størstede-
len arbejder med, at få en bæredygtig organisation og andre arbejder med, den videre udvikling af en allerede funderet 
forening. Og i EFCNI kan alle bidrage med netop deres viden - hvad har været den enkeltes forenings største succes og 
hvordan kan de andre foreninger bruge den viden, i deres eget arbejde. 

Viden er et væsentligt punkt for, at kunne skabe de dialoger, som skal støtte de professionelle fagfolk der dagligt arbej-
der med de for tideligt fødte børn. Hvordan kan vi byde ind og dele den viden på kryds af landegrænser og hvordan får 
vi bragt forældrenes erfaringer i spil, i hele dette ”game”. 

Forældrene kender deres børn og ved når noget er anderledes og der kræves en ekstra indsats. Jeg ser det som en 
vigtig faktor, at vi på europæisk niveau får sat fagfolk, politikere og forældre i spil med hinanden og for hindanden. 
Dette kan ikke løses af den ene part alene og det er vigtigt, at alle lytter til de andre, det er trods alt ca. en halv million 
børn årligt, alene i Europa, der bliver født for tidligt. 

Dette gør dem til den største børnepatientgruppe og det taget i betragtning, er arbejdet med at forbedre vilkårene for 
børn og forældre, stadig på vej og på ingen måde afsluttet.  Der er foreninger, der har eksisteret i 30 år og stadigvæk 
mener, at der er et arbejde, der skal udføres. 



Visuel støtte viser sig at være et særdeles brugbart redskab til at støtte børn med forskellige kom-
munikative og kognitive vanskeligheder, f.eks. børn med autisme, Adhd, for tidligt fødte og andre 
sarte børn. Fælles for disse børn er, at vanskelighederne optræder i større eller mindre sværheds-
grad, og at de derudover kan have andre vanskeligheder – eller ressourcer. Det betyder, at der ikke 
bare kan overføres en type støttesystem fra et barn til et andet. Uanset handicap har hvert barn sin 
egen personlighed, egne behov og niveau, som der tages udgangspunkt i.  Alle børn kan have gavn 
af et visuelt ugeskema over børnehavens aktiviteter, ligesom større børn har det i skolerne. 

Af pædagog Mette Bonde Jensen, 
Special børnehaven Skovbrynet, afdeling Skovbo,

www.specialboernehaven-skovbrynet.dagtilbud-aarhus.dk

mere end 20 år, har det i Danmark været 
kendt at visuel støtte, er en god metode til 
især børn med autisme. Jeg har arbejdet med 

børn med autisme i mere end 10 år. Fokus er altid, 
hvordan vi bedst hjælper det enkelte barn visuelt med 
at overskue sin hverdag, og forstå det der sker omkring 
dem. På den måde kan de fleste børn få et børnehave 
liv, der minder om det andre børn i Danmark har.

Anvendelse af visuel støtte i hverdagen

Der tages udgangspunkt i det enkelte barn – hvad for-
står barnet – hvor mange informationer kan barnet 

I
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Hverdagen i børnehaven
med visuel støtte

klare ad gangen. Der er børn, der får en information ad 
gangen, og der er børn der kan klare en hel dags infor-
mationer. Billederne sidder på en magnetplade på stu-
en, den er markeret med en farve og et foto af barnet, 
her får barnet sine informationer. Informationen kan 
gives som en konkret (en genstand, fx en gaffel, som 
betyder at spise), et foto eller et Boardmaker billede 
eller skrift, det afhænger af barnets udviklingsniveau.

Det fortæller barnet ”hvad skal jeg i dag”. Er det gym-
nastik, male, lege og i hvilken rækkefølge. Det kan 
også fortælle barnet hvor længe det skal være i
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børnehaven, og om det er mor eller far der henter 
dem i dag. Det giver barnet struktur, forudsigelighed, 
overblik og tryghed. Informationerne er med til at ud-
vikle forløbs og tidsfornemmelse.

Nogle børn flytter en knap fra billede til billede, så de 
kan se hvor de er kommet til, og husker informationen. 
Andre børn har brug for at have informationen med, 
for at holde fokus og koncentrationen: ”Hvad er det, 
jeg skal nu”. Mange børn nyder at skemaet har samme 
forløb og indhold hver dag. Det er de voksnes opgave 
at udvikle barnets fleksibilitet ved at variere rækkefølge 
og indhold af aktiviteter.

Når vi skal i svømmehal får de børn, der skal med i 
svømmehal, et forløb på et A-4 ark, så de kan se hvad 
vi skal, bade, svømme, bade, tøj af og på, hvem der 
skal med, hvilke voksne og hvem der hjælper barnet, 
og at vi kommer tilbage til børnehaven. Forløbet har 
de med under hele turen, så de kan orientere sig om, 
hvor langt de er kommet. Nogle vælger at lave billed-
erne som en bog, med en eller to nøgleringe, som kan 
bruges hver gang man skal i svømmehal. Metoden kan 
også bruges til andre ture, fx fødselsdag, tur til cirkus, 
bibliotek eller fætter BR.

Fremstilling af visuelle støttesystemer

Til at fremstille visuelle støttesystemer på computer, 
anvendes digitalt kamera, scanner, Internet adgang og 
laminater. Følgende programmer bruges:

Boardmaker, et program med et symbol bibliotek. 
Billedbehandlings program fx Picasa, el. lign. 

På Internettet i Google kan man nemt finde billeder, 
der svarer til den udflugt man skal på. Fx: Cirkus, Fæt-
ter BR, McDonalds eller ZOO. Foto af fx familien kan 
også indsættes i Boardmaker. Men med papir og blyant 
kan du også støtte barnet.

Formålet med brug af visuelle støttesystemer til børn med kommunikative og kognitive vanskeligheder er:

• At skabe forudsigelighed/struktur og hensigtsmæssige rutiner
• Lære fleksibilitet
• Give tryghed og ro til barnet
• Fastholde barnets fokus – minimere sanseindtryk
• Minimere stres for barnet og familien
• Støtte udvikling gennem indlæring
• Udvide handlerepertoiret ved fx leg, spisning, bad og påklædning
• Udvikle kommunikation
• Lære at vælge
• Styrke socialt samspil
• Lære rækkefølge og forløb – få tidsfornemmelse – have noget at glæde sig til
• Deltage i ukendte aktiviteter
• Øge selvstændighed
• Få nye strategier til at klare hverdagen

Eksempel på fa
stelavn, h

vor og hvad sk
al der 

ske undervejs, og hvad sk
er der bagefter

4 eksempler på små ture til strand, til ænderne, 
med bil til en butik, med bus til svømmehal

Tema: Præmature børn i institutioner



Det svære Børnehavevalg
- gode råd fra sundhedsplejersken

Af: Kirsten Thomsager, Sundhedsplejerske i 
Gentofte kommune, med speciale i præmature børn,

Fagrådgiver i Landsforeningen Præmatures Vilkår



alget af børnehave er vanskeligt for alle   
forældre. Vi bekymrer os om den nye ukendte 
situation, hvor barnet for første gang, selv skal 

skabe relationer til jævnaldrende. Det kan være specielt 
vanskeligt for præmature børn. Valget af børnehave er 
en særlig udfordring for forældre til præmature børn, 
fordi der kan være mange ekstraordinære hensyn at 
tage ved samme lejlighed. Mange overvejelser er i spil, 
og der findes ikke et enkelt svar. Det er et meget indi-
viduelt anliggende, hvad der passer godt til det enkelte 
barn og den enkelte familie. Den gode løsning kan ligge 
lige for, eller langt væk.

Set fra børnehavens side, findes ingen officielle reg-
ler for, hvordan børnehaver skal fungere i forhold til 
præmature børn, ligesom der ikke er vedtagne ret-
ningslinier. Det vi ved, er at præmature børn er lige 
så forskellige som alle andre børn. Det vi også ved er, 
at præmature er en gruppe, som er mere udsatte for 
udviklingsforstyrrelser. Før valget af børnehave, bør 
forældre til det præmature barn særligt se på, hvil-
ke specifikke behov barnet har. Hvordan er det gået i 
dagplejen eller vuggestuen? Hvordan kan man sikre, at 
barnet får den støtte og opbakning, som det har behov 
for i forhold til en fortsat positiv udvikling.

Generelle mål

Der findes børnehaver, som har erfaring med præma-
ture børn, enten udtalt i form af vejledning fra kom-
munen, eller af historiske årsager fra tidligere børn. 
Disse er naturligvis at foretrække. Findes en sådan ikke 
inden for jeres rækkevidde, så kig efter en børnehave 
som har en struktureret, genkendelig og forudsigelig 
hverdag. Mange børnehaver har deres profil liggende 
på kommunens hjemmeside. Men lav altid aftaler med 
de børnehaver, som har jeres interesse, og tag ud og 
besøg dem. Spørg specielt til, om børnehaven har mu-
lighed for og er villig til, at etablere små grupper efter 
behov.

Børnehavestart

Det er en god ide ved børnehavestart, at bede om en 
fortrolig samtale med lederen og pædagogerne på 
den stue, hvor jeres barn skal starte. Til samtalen kan 
primære personer fra tidligere pasningstilbud også del-
tage. Vedkommende ville kunne supplere forældrenes 
udtalelser. Medbring også gerne bøger med billeder el-
ler andet, der kan underbygge og anskueliggøre hvad 
barnet har gennemgået frem til nu.

Denne samtale har til formål, at fortælle det præma-
ture barns historie, og give de pædagoger, som skal 
varetage den daglige pasning af barnet, en forståelse 
for barnets situation og eventuelle særlige behov. 

Vær ærlig omkring dette, det betyder rigtig meget for 
personalet, at de får denne forhåndsviden og forståelse 
for netop jeres barn og jeres families situation.

Denne samtale skal give et godt grundlag for det videre 
samarbejde mellem jer som forældre og de pædago-
ger, som i det daglige skal varetage pasningen af jeres 
barn. Samtalen er også en forventningsafstemning 
– for begge parter. Efter samtalen kan pædagogerne, 
i den børnehave i vælger, lave en handlingsplan for 
indkøring af barnet i børnehaven. Pædagogerne vil 
med deres viden om barnet kunne handle mere hen-
sigtsmæssigt og tage eventuelle hensyn fra starten, i 
stedet for at prøve sig frem. En god samtale vil også 
give pædagogerne en forståelse for, hvorfor barnet 
kan reagere anderledes end andre børn. Fx vil det give 
en forståelse for, hvorfor barnet ikke straks indgår i en 
social interaktion, og pædagogerne vil vide at barnet 
muligvis skal hjælpes til denne sociale interaktion.

Som forældre til et præmaturt barn, skal man ikke 
være angst for en stigmatisering (stempling) af barnet 
som præmatur. Det er langt mere hensigtsmæssigt for 
barnet og familien, at være ærlig om de udfordringer,
som barnet måtte have i dagligdagen, da udfordrin-
gerne hermed ville kunne støttes og afhjælpes.

Løbende opmærksomhed

Dagligdagen i en børnehave er meget forskellig fra 
dagligdagen i fx vuggestuen eller dagplejen. At gå i en 
børnehave stiller større krav til det enkelte barn i form 
af fx større selvstændighed. Der er færre voksne om-
kring barnet, og barnet bliver udsat for langt flere sti-
uli, som barnet skal forholde sig til. Disse krav står mål 
med aldersvarende børns udviklingstrin, så hvis man 
har et barn, som er umoden i forhold til alder, hvilket 
ofte er tilfældet med præmature børn, kan det give ud-
fordringer, som kræver opmærksomhed og handling. 

Hvordan barnet reagerer på de større krav og ud-
fordringer, kan være svært at forudse, men så længe 
man har opmærksomhed på barnet, vil man også være 
i stand til at identificere de udfordringer, som måtte 
komme. Derfor er det naturligvis også hensigtsmæs-
sigt, at den indledende ekstraordinære kontakt mellem 
forældre og børnehave, løbende følges op, også med 
andet end den daglige goddag- og farvel-kontakt, som 
ofte er hektisk og overfladisk. Et selvstændigt møde 
med pædagogerne med to til tre måneders mellem-
rum, kan give ro til at få ord på ting, som måske flyder 
hen i hverdagen.

Tema: Præmature børn i institutioner

V

Institution
med særlig viden om 
for tidligt fødte børn

præmatures
vilkår

...født for tidligt

2011

Fra 1. maj 2011 kan du se en liste over institutuoner der har 
deltaget eller skal deltage på en af Landsforeningens konfe-
rencer. Se mere på www.praematuresvilkar.dk
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Landsforeningen Præmatures Vilkår er igen på

Baby & Børnemessen 7. - 8. maj 2011

i Øksnehallen i København
Igen i år deltager Landsforeningen Præmatures Vilkår på Baby & Børnemessen i Øksnehallen i København. Vi står klar 
til at tale med alle der vil vide mere om præmaturitet.

Derudover har Mikkel Mox, bedre kendt som Mystiske Mr. Mox, valgt at lægge vejen forbi Øksnehallen både lørdag og 
søndag kl. 12.00 og optræde med sit trylleshow. Dette show foregår på scenen, lige ved Landsforeningen Præmatures 
Vilkårs stand. Efter showet kan du besøge Mr. Mox på Landsforeningen Præmatures Vilkårs stand, hvor han vil trylle lidt 
(og måske afsløre et par tricks) og skrive autografer.

Mr. Mox optræder gratis til fordel for Landsforeningen Præmatures Vilkår. Han er selv født i uge 26 og vejede kun 930 
gram. Mr. Mox har derfor flere gange, valgt at støtte Landsforeningen Præmatures Vilkårs arrangementer. Bl.a. optrådte 
han også i Christians Kirken, da den første internationale Præmatur Dag blev afholdt i 2009.

Kom og besøg vores stand, hvor du kan deltage i konkurrencen og vinde tryllesæt fra Mystiske Mr. Mox magiske butik 
(www.mox.nu) og dagbøger fra Præmaturshoppen (www.praematurshop.dk).
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