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Gratis workshop 23.08.20: Er dit for tidligt fødte barn på 3-6 år udfordret?  
Når et for tidligt født barn har senfølger, kæmper det en daglig kamp. Som forælder kan man føle sig fortvivlet og 
magtesløs. 
Men senfølgerne kan afhjælpes. 
På workshoppen tager vi fat i de udfordringer, du og de øvrige deltagere står med lige nu. Du får forklaringer på 
årsagssammenhænge og helt konkrete råd. Både til at afhjælpe årsagerne og til det daglige samspil med barnet. 
Der er afsat tid til udveksling mellem jer som deltagere. Læs mere her. 
 Kun få pladser. Tilmelding efter først til mølle-princippet. 
 
 
 
 

 
 

Gratis workshop 06.09.20: Er dit for tidligt fødte barn på 6-12 år udfordret?  
Samme koncept som workshoppen ovenfor. 
Læs mere her. 
Kun ganske få pladser. Tilmelding efter først til mølle-princippet. 

 

 
 
 

https://www.praematurspecialisten.dk/boerns-symptomer/
https://www.praematurspecialisten.dk/wp-content/uploads/2020/08/Workshop-f%C3%B8rskoleb%C3%B8rn-23.08.20.pdf
https://www.praematurspecialisten.dk/wp-content/uploads/2020/08/Workshop-skoleb%C3%B8rn-06.09.20.pdf


Fra en klient: ”Jeg har kørt det nye putteritual… KÆMPE succes” 
Mail fra Betina, mor til Villads på 10 år: 
”Kære Jonna, 
Tak for sidst. Virkelig dejligt at være hos dig og få et overblik over hans situation lige nu. Jeg har kørt det nye putteritual 

siden tirsdag aften … KÆMPE succes. Han har lagt sig selv til at sove 😊 Ved ikke, hvordan jeg skal takke dig”. 

 
Tit er det små enkle greb, der skal til, for at et mønster kan ændres. Forestil dig, at du stort set ikke har haft en hel  
 voksenaften med din partner i næsten 10 år, og hvordan det er, når det pludselig bliver muligt. Det kan jeg glæde mig  
 længe over. 

 
 
 

 

Fra en klient: ”Jeg er blæst helt bagover af din kompetence” 
Mail fra Christel, mor til for tidligt fødte tvillinger: 
“Tak for behagelig samtale og stor hjælp og sparring i fredags… 

1000 tak for dig Jonna. Jeg er blæst bagover af, hvor helt utroligt kompetent og dygtig du er…Tak… ♥”. 

 
Uddrag af maildialog forud for konsultationen: 

“Hej Christel, 
Mit forslag er, at du fortæller de andre mødedeltagere, at utryghed, manglende kropsfornemmelse, umoden blære og 
ikke at blive mødt på sine behov er årsager til, at for tidligt fødte børn tit bruger ble i længere tid end normalt. Og at det 
er et ekstraordinært stort tryghedsbehov, der er årsag til, at de i mange tilfælde bruger sut i længere tid. Du kan 
fortælle, at du har den viden fra mig, som er specialist i følger af for tidlig fødsel. Og så kan du se, om der er noget i 
artiklen her, som du kan kopiere og printe til deltagerne”. 

 
“Hej Jonna, 

Tak… 🙂 Reddet på målstregen. Tak fordi du “klædte mig på” til mødet: Fra anbringelse… Til mor-barn ophold… Til 

samspilsundersøgelse. /Christel”. 
 

Det er sådan en dyb og stor glæde at kunne gøre en forskel for en lille familie. At kunne være med til at forhindre en 
anbringelse, der ville være fuldstændig forkert og urimelig. 
Der er SÅ meget brug for viden om følger af for tidlig fødsel, så de rigtige beslutninger om børn kan blive taget. 

 

 



Jeg tager imod klienter i min konsultation, hvor jeg naturligvis tager alle forholdsregler vedr. Covid-19 smitterisikoen.  
Der er mulighed for digitale konsultationer og møder, hvis der er behov for det. 

Vel mødt og god resten af sommeren! 🌞🌺 

 
Kærlig hilsen, 
Jonna 

 

https://www.praematurspecialisten.dk/2901-2/

