Empiri, teori og metoder bag Jonna Jepsens
foredrag, kurser og konsulentfunktion
Litteratur – bøger, hæfter, artikler, elektroniske medier
Listerne herunder omfatter de væsentligste bøger, hæfter, artikler, kronikker, studier og
afhandlinger, som jeg har hentet viden i og ladet mig inspirere af i mit arbejde
fra 1992 og frem.
Der er altså medtaget litteratur fra flere årtier, men alt sammen af høj kvalitet og det
meste evigt aktuelt.
Ud over den her nævnte litteratur har jeg hentet viden fra internettet og fra foredrag,
kurser, seminarer, og konferencer, som jeg gennem årene har deltaget i.
Selv om studier og teorier er interessante rettesnore, har jeg fået min største viden og
indsigt via mit praktiske virke og mine personlige erfaringer.

Menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbringelse……………………………………………………………………………….
Behandling og sundhed …………………………………………………………….
Behandling af børn med diagnoser – medicinsk ………………………..
Diagnoser og funktionsnedsættelser …………………………………………
Digital adfærd og påvirkning ……………………………………………………..
Familieforhold, søskende og forældreskab ………………………………..
For tidligt fødte børn, unge og voksne…………………………………………
Fosterudvikling og graviditet …………………………………………………….
Helhedsperspektiv og tværfaglighed …………………………………………
Kost, ernæring og spisning ………………………………………………………..
Neonatalogi, pædiatri, neonatal pleje ……………………………………….
Neurologi/kognition ………………………………………………………………….
Offentlig indsats, herunder testmetoder og informationsmat. …..
Psykologi ……………………………………………………………………………………
Pædagogik og samspil ………………………………………………………………..
Sansemotorik, kropsbevidsthed og bevægelse …………………………..
Sprog ………………………………………………………………………………………….
Spædbarnsdød …………………………………………………………………………..
Søvn …………………………………………………………………………………………..
Tvillinger/flerlinger …………………………………………………………………….
Øvrigt …………………………………………………………………………………………

Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

2
2
4
4
6
6
7
15
15
16
17
18
19
20
21
24
26
26
26
26
27

Anbringelse
•
•

Den nænsomme anbringelse af Inger Thormann og Charlotte Guldberg
Med hjerte og forstand; De tidlige anbringelser
af Inger Thormann og Charlotte Guldberg

Behandling og sundhed
•

•
•

BACH dit barn op! Af Susanne Løfgren
Barn och ungdomar med ADHD och ASD har ofta förhöjda markörer för
inflammation i blodet
Behandling af børn med encoprese af Lisbeth Lenchler-Hüberts
Børnesygeplejersken

•

Børn og sundhedsvæsen – et risikofyldt møde af Ulla Fasting i bog af samme titel,
Forlaget Munksgaard

•
•
•
•

Børns sygdomme – en helt naturlig løsning af Irene Sørensen
Castillo Morales terapi
Corrective sounds; Komplementær energi- og frekvensmedicinsk behandling
Cranio Therapy Proves Successful with Some DD Children af John E. Upledge
Advocate
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Creative arts and play therapy for attachment problems
Af Cathy A. Malchiodi & David A. Crenshaw, The Guilford Press, 2014
Det traumatiserede barn: symptomer, konsekvenser og behandling
af Anne Bovbjerg og Espe Maria Kahler
Doctor Christopher’s Herbal Legacy
En stor og en lille er væk: Kriseterapi med en 2-årig dreng af Elisabeth Cleve
Evidensbaseret manuel terapi af Gwendolen Jull, University of Queensland,
Australia (side 5-7)
Forskning, artikler og case studier om kranio-sakral-terapi fra Upledger Institute
Forskningsprojekt i KST til behandling af DAMP/ADHD af Clauss Paaske
Giv børnene ord; Spædbarnsterapi praksis af Karoline Lindberg, side 24-28
Hemmelighederne bag det sunde menneske: Dawson Programmet
af Cameron Dawson
Hjernetræning
Hjælp dit barn; en bog om kranio-sakral terapi af Trine Rosenberg
Hjælp dit ørebarn af Per Bennicke, Marianne Fjordgård
Hyperaktive børn spises af med piller
KST Foreningen; om Kranio-Sakral Terapi
Kunstterapi på internettet
www.lilla-monrad.dk/kunstterapi.htm
www.kunstterapeuter.dk
www.kunstterapi.dk under “Videncenter”
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•

•
•
•
•
•

Lyd, hørelse og sprogudvikling: Receptiv lyd-/musikterapi som supplement til
skolens almindelige specialundervisning af Kjeld V. Johansen
Lydbehandling
Marte Meo-metoden
Marte Meo; artikel i ”Kvalitet i specialpædagogisk bistand til småbørn”
af Andersson m.fl.
Meditation forandrer vores hjerner af Lasse Foghsgaard, videnskab.dk
Meditationsforskning af Bjarne Ulrich Hansen. Links til videnskabelig forskning
Munnen kan avsløre helsen din af Anne-Lise von der Fehr, VG, Norge
Musik som medicin; Lyd, musik og terapi af Audun Myskja
Musikkens 2. virkelighed; Musikkens skjulte virkning på sjæl, sind og krop

•
•
•

af Kim Kløverhus Jørgensen
Musikterapi – når ord ikke slår til; En håndbog i musikterapiens teori og praksis i
Danmark af Lars Ole Bonde
Musikterapi og for tidligt fødte børn. Af Sanne Storm & Stine L. Jacobsen,
Aalborg Universitet
Musikterapi på internettet
www.klinikformusikterapi.dk
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2014/mars/offensivt-brev-til-kunnskapsminister-ogkulturminister www.musikterapeut.info
www.musikterapi.org
https://videnskab.dk/krop-sundhed/musik-virker-mod-stress-og-angst
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Naturlige alternativer til antibiotika – en bog om naturlig medicin og om at styrke
sit immunforsvar af John McKenna
Nye veje til sundhed; en ny sundhedsforståelse, bog og DVD af Helle Laursen
Når børn har problemer med blærefunktionen af Jonna Jepsen
Når børn vinder selvværdet tilbage gennem leg af Birgitte Mølgård Hansen
Ondt i øret; Hvad kan der gøres? Af Annelise Jensen
Ondt i øret; Om Otovent næseballon på FamilieGuiden
Osteopati på internettet
www.kroppenshus.dk
www.michaelcohrt.dk
www.osteopat.eu
www.osteopati.dk
www.osteopatiskcenter.dk
www.stremair-osteopathy.com
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Raske børn er glade børn af Marianne Palm
Sandplay af Eva Greger, Nyt Aspekt
Sandplay: en pædagogisk metode af Hanne B. Nielsen & Hanne Vivike Nielsen
Dansk pædagogisk tidsskrift
Sandplay therapy: a practical manual af Linda E. Homeyer & Daniel S. Sweeney
Sounding together – Family-centered music therapy as facilitator for parental
singing during skin-to-skin contact af Friederike Haslbeck & Pernilla Hugoson
i bogen Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development, Forlaget Springer
Spædbarnsterapi
Spædbarnsterapi; interview med spædbarnsterapeut Torun Birkbak
Synstræning/optometri på internettet
www.dineojne.dk/
www.fovija.dk
www.legogindlaering.dk
www.synogbalance.dk/
www.synspleje.dk
www.syn-udvikling.dk
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Tankefeltterapi af Roger J. Callahan
Tankefeltterapi af TFT Management
Tankefeltterapi og følelser (angst, stress, depression, traumer m.m.)
af TFT Management
Tankefeltterapi; Løsninger lige ved hånden af Lars Mygind og Hanne Heilesen
The Heart of Health: Prevent Heart Problems with TFT and Heart Rate Variability
+ her af Roger J. Callahan, PhD.
The Impact of Thought Field Therapy on Heart Rate Variability (HRV) af Roger J.
Callahan, PhD.
Hent PDF: Heart-Rate-Variability.pdf
The Therapeutic Value of the Cranio Sacral System af John E. Upledger
Massage Therapy Journal

•

Topforsker: Mindfulness revolutionerer vores hjerner af Martin Ledstrup,
videnskab.dk
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Unge med angst har brug for indsigt, hjælp og støtte af Jonna Jepsen
Working Memory Training Can Influence Brain Biochemistry
af dr. David Rabiner
Zoneterapi på internettet
www.barnezonen.dk
www.fdz.dk/zoneterapi

•

Åndedrættet af Lotte Paarup. Peoples Press
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AD/HD-medisinering: Svakt vitenskapelig grunnlag af Charlotte Lunde et al
De gener, der angiveligt skulle være årsag til ADHD, er ikke fundet
Af Videbech/La Cour
Debate Over Drugs For ADHD Reignites af Shankar Vedantam
Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta, Strattera af Janne Larsson
Forebygging av respiratorisk syncytialvirus-infeksjoner med palivizumab
af Bente Brannsether Ellingsen et al, Tidsskriftet Den Norske Legeforening
Forsker: Langtidsvirkningen af ADHD-medicin bliver ikke undersøgt
Forskere sår tvivl om effekt af ADHD-medicin
Forskere efterlyser undersøgelse af ADHD-medicin
Forskningen klarlægger ikke den proces, der fører til nedsat mængde af dopamin
Af Volkow et al
Læger bag officiel ADHD-guide får penge af ritalinfirmaer
New Cochrane evidence on Ritalin for ADHD
NIDA Study Shows That Methylphenidate (Ritalin) Causes Neuronal Changes in Brain Reward
Areas
Psykiater bryder enigheden: Børn og unge bliver overmedicineret
Ritalin – flere artikellinks
Ritalin of no long-term benefit, study finds
The MTA at 8 Years: Prospective Follow-up of Children Treated for CombinedType ADHD in a Multisite Study
Tusindvis af danske børn får dræn i ørerne uden beviselig effekt af T Hoffmann
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5 Foods That Can Make Autism Worse amenclinics.com
ADHD – selve forkortelsen forstyrrer vores nysgerrighed!
af Søren Hertz, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 4/2010.
ADHD Seen in 11 % of U.S. Children as Diagnoses Rise
Amerikanerne rejser til Odense for at lære om autismepædagogik
af Christian A. Stewart-Ferrer, Fyens.dk
Anbefaler test-diett for ADHD-barn (hollandsk studie) + original abstract
Ansigt, mund og svælg: undersøgelse og behandling af dysfagi og tilgrænsede
problemer af Annette Kjærsgaard. Forlaget Munksgaard
Autisme kan måske ses i øjnene videnskab.dk
Bag om børn med ADHD-symptomer: Kasper har udviklet sig enormt
af Jonna Jepsen
Bogen om allergi af Joan Tønder Grønning
Børn får fejlagtigt konstateret ADHD
Børn med autisme kan få det bedre med D-vitamin tilskud
flere kilder, bl.a. Dr. John Cannell
Børn med erhvervede hjerneskader i skole og fritid af Anne Vibeke Fleischer
Copenhagen Child Anxiety Project - CCAP: A new model for involving parents in
treatment af KU Institut for Psykologi og Børnerådet
Offentliggjort i ”Journal of Anxiety Disorders” og ”Scandinavian Journal of Psychology”
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Cranio Sacral Function in Brain Dysfunction af John E. Upledger, Osteopathic Annals
Decline in severe spastic cerebral palsy at term in Denmark 1999-2007
af CE Hoei-Hansen, B Laursen, J Langhoff Roos et al, Eur J Paediatr Neurol
Derfor stiger antallet af autisme-diagnoser af Anne Ringgaard, videnskab.dk
Dysfagi; Om de ændringer og problemer der opstår som følge af dysfagi – tygge- og
synkebesvær
Eksplosion i ADHD-diagnoser
Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och
vändpunkter af Kristina Hellberg
En sygelig adfærd? En sociologisk analyse af lægers tolkning af adfærd hos børn,
der tildeles en ADHD-diagnose
Enteric Short Chain Fatty Acids: Microbial Messengers of Metabolism,
Mitochondria and Mind: Implications in Autism Spectrum Disorders af Dr. Derrick
MacFabe, leder af The Kilee Patchell-Evans Autism Research Group.
Er tiden moden til en mere nuanceret forståelse af ADHD?
af Susan Hart som bl.a. refererer til Mirsky & Duncan og Goldberg
Fagtidsskriftet Sundhedsplejersken. www.neuroaffect.dk
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•
•
•
•

Et differentieret fællesskab;
Om relationer i børnehaver, hvor der er børn med handicap
Af Heide Ottosen og Torbenfeldt Bengtsson
Forskning i infantil autisme og fødselsforløb af Rikke Damkjær Maimburg
Hestedrengen; En fars kamp for sin autistiske søn af Rupert Isaacson
Hestedrengen på film, del 1 del 2 og del 3
Ikke helt som de andre – om børn der falder mellem to stole
Af Mia Bagger (red.) i bog af samme titel, Specialpædagogisk Forlag
Info om ordblindhed til undervisningsministeren Af Jonna Jepsen
www.jonnajepsen.dk

•
•

Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid en film af Erlend E. Mo baseret på
skoleprojekt i 2 specialklasser. ”Inklusion som virker i praksis” af Jonna Jepsen
Jo, vi kan! – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser
Hæfte af ViHS: Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri,
Socialstyrelsen
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Life, Animated (Owen’s Corner)
Livshistorien – didaktik og metode af Lisbeth Bruus-Jensen og Steen Hilling
MOBI:DO; Hjælpemiddel til personer med kognitive funktionsnedsættelser
Ny CP: Cerebral Parese med nye øjne 2 af Peder Esben, Spastikerforeningen
Ny forskning: Piger med autisme bliver overset af Pernille Aisinger + her
Når børn tisser i sengen (sengevædning/enuresis noctuma) af Søren Rittig
Når hjernen ikke lytter: om APD høreforstyrrelse af D Bisgaard og HO Mogensen
PMU - Praktisk Medhjælper Udvikling
Uddannelser for bogligt svage unge i Nordjylland
Son-rise metoden
Svømmeopplæring for funksjonshemmede af Nina Kahrs
Sæt ADHD-børnene fri af Jonna Jepsen
The CHARGE Study: An Epidemiologic Investigation of Genetic and Environmental
Factors Contributing to Autism af Irva Hertz-Picciotto et al
Environmental Health Perspectives

•
•
•

The First Hyperactive Children: The Rise of ADHD in Historical Perspective
af Matthew Smith
The Relationship of Cranio Sacral Examination Findings in Grade School Children
with Developmental Problems af John E. Upledger, Journal AOA
The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition?

•

•

Trends in cerebral palsy among infants of very low birthweight (<1500 g) or born
prematurely (<32 weeks) in 16 European centres: a database study
af Mary Jane Platt et al, The Lancet
Unexplained fractures in infancy: looking for fragile bones af Nick Biskop et al
Arch Dis Child

•
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Unge med angst har brug for indsigt, hjælp og støtte af Jonna Jepsen
Vanskelige børn af AM Uhre Johansen m.fl.
Sygeplejersken

•

Voldsom stigning i antallet af børn med psykiatriske diagnoser
af Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad

Digital adfærd og påvirkning
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Børn bruger 7 timer daglig foran en skærm af Annemette Grundtvig, Politiken
Børn og Medier; En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af
tablets og medieplatforme. Af Børnerådets Minibørnepanel
Børn savner tid med deres forældre – uden mobilen i hånden
af Natali Braagaard, Nyheder.TV2.dk
Checkpoint Therapy
Børn i Danmark ser deres venner meget mindre i forhold til børn i de fleste andre
europæiske lande af Statens Institut for Folkesundhed
Derfor ødelægger skærmafhængighed børns hjerner af Seth Ferranti
Det sker der I børns hjerner, når de har for meget skærmtid, stresses og er
utrygge af Jonna Jepsen
Digitale medier i småbørnshøjde; Medierådets rapport om børns mediebrug
af Stine Liv Johansen
Effects of childhood poverty and chronic stress on emotion regulatory brain
function in adulthood af Kim Pilyoung et al
Eksperimentet: Familien som skærmjunkier;
TV -dokumentar med Charlotte Bøving, DR
Emma Damgaard er afhængig af Snapchat af Annegerd Lerche Kristiansen, dr.dk
Forældres online-vaner påvirker børn
iPad’en er en stor trussel mod vores børn
Sociale medier ikke egnede for præ-teenagere
There is No Escape: Designing Videogames for Maximum Real Life Impact;
af Jane Mcgonigal
Unge føler sig afhængige af sociale medier
af Sidsel Drengsgaard, Kristeligt Dagblad
What 25 Years of Violent Video Game Research Looks Like af Jason Schreier,
Kotaku.com

Familieforhold, søskende og forældreskab
•
•
•

•

10 gode råd til mere tid og nærvær i børnefamilien af Jonna Jepsen
Barn med funksjonshemmede søsken af Mette Holmsen og Brit Ulseth
Bekymringer om dit barns trivsel og skolegang efter ferien? Af Jonna Jepsen
Belastningsreaktion hos forældre til præmature spædbørn af Ask Elklit,
Ugeskrift for Læger + gengivelse i Livsbladet, Dansk Præmatur Forening

•

•
•
•
•
•

Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn af Jonna Jepsen
Bliver dit barn nemt stresset og overstimuleret? Af Jonna Jepsen
Børn fra trange kår styrer følelserne dårligere som voksne af Bo K. Christensen
De stakkels forældre; Menneske – dit navn er stress af Gideon Zlotnik
Det muliges kunst: forebyggelse af kriser, støtte til vækst i småbarnsfamilien
Redigeret af Bartholin og Erichsen
Din kompetente familie af Jesper Juul

•
•
•
•

•

Dit kompetente barn – på vej mod et nyt værdigrundlag i familien
af Jesper Juul
En god start af Thomas Milsted og Ida Enghave
En mor bliver til; Hvordan oplevelsen af moderskab forandrer dig for bestandig af
Daniel Stern m.fl.
Familiebehandling – at finde sin vej i livet af Lise Wiemann og Helle Lindgaard
Familien skal være en del af behandlingen af Sofie Hviid
’Viden til gavn’, Socialstyrelsen

•

•
•

Familierådslagning – en beslutningsmodel
Redigeret af Jytte Faureholm og Lys Lynge Brønholt
Flerfamilieterapi i praksis; begreber og teknikker af Eia Asen, Michael Scholz
For tidlig fødsel og fødselskomplikationer påvirker moderens psykiske
velbefindende af Christoffersen, M. N.: Spædbarnsfamilien - rapport nr. 1 fra
forløbsundersøgelsen af børn født i efteråret 1995, Socialforskningsinstituttet

•

For tidlig fødsel traumatiserer forældrene af Line Vaaben, Kristeligt Dagblad,
forskning af Ask Elklit et al, Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet

•

For tidligt fødte børns forældre ønsker klar besked af Marianne Eg
Sygeplejersken; (10): 36-39.

•

Foreldres erfaringer med liv-død-beslutninger hos premature barn
Af Berit Støre Brinchmann, Reidun Førde, Per Nortvedt
Tidsskriftet Norsk Legeforening

•
•

Fra bekymringstanker om dit barn til positivt fokus af Jonna Jepsen
Fødselsdepressioner – efterfødselsaffekt
af Anne-Marie Krogh Nielsen og Karin Steinberg
Forældre & Fødsel, temanummer

•
•
•

•

Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn af Jonna Jepsen
Hvordan hjælper jeg mit aggressive og kravafvisende barn? Af Jonna Jepsen
Maternal Sensitivity in Parenting Preterm Children: a Meta-analysis
af Ayten Bilgin, MSc, og Dieter Wolke, PhD, Pediatrics
Mindre stress for prematurforeldre af Randi M. Solhaug, forskning.no
Opplæringsprogram på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

•

Moderskabet som personlig identitet og dyb krise af Hanne Sjølander
Forældre og fødsel

•
•

•

Mor husk mig; Om søskende til diagnosebørn af Dorthe Ørsig
Ny skilsmisselov fokuserer på børnenes tarv af Jonna Jepsen
Post-traumatic symptomatology in parents with premature infants: A systematic
review of the literature. Af T. Karatzias et al
Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health

•
•
•

•

Samtaler med forældre: hverdagsliv i familien af Jesper Juul
Sådan får du glade delebørn i god trivsel af Jonna Jepsen
The Care-Giving Environment and Developmental Outcomes of Preterm Infants:
Diathesis Stress or Differential Susceptibility Effects?
Af Noa Gueron-Sela et al, publiceret i Child Development
Å få et prematurt barn af Hege Gravdahl Garelius, Tidsskriftet Norsk Lægeforening

For tidligt fødte børn, unge og voksne
•

159 børn med fødselsvægt under 1250 gram af N.C. Christensen m.fl.
Ugeskrift for Læger

•

835 gram liv eller død.
Interview med Gorm Greisen, af Jens Grund og Nina Vedel-Petersen
Det Fri Aktuelt

•
•

1000 barn undet ett kilo af Leif Tore Lindø, Rogalands Avis, Norge
A Neonatal Facial Image Scoring System (NFISS) for pain response studies
af Kee Hsin-Chen et al

Biomedical Engineering Applications Basis and Communications 17(02)

•
•

ADHD «linked to premature birth» studie af dr. Karen Linnet et al
Ages and stages questionnaire used to measure cognitive deficit in children born
extremely preterm af A. Klamer, A. Lando og A. Pinborg og Gorm Greisen
Acta Paediatrica

•

At få et prematurt barn af Rolf Lindemann
Statens Helsetilsyn, NO

•

Auka risiko for nedsett funksjon hos barn som er fødde ekstremt tidleg
Folkehelseinstituttet, Norge, 2019

•

Systematisk prognoseoversigt 2017
Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død
Folkehelseinstituttet, Norge, 2017

•
•

•

Behandling av ekstremt premature born - kva grenser og kva problem?
Af Hallvard Reigstad/Trond Markestad, Tidsskriftet Norsk Legeforening
Behavioural Problems in Children who Weigh 1000 g or Less at Birth in Four
Countries af Elysée T.M. Hille et al.
Behavior Disorders in Extremely Preterm/Extremely Low Birth Weight Children in
Kindergarten af Megan N. Scott et al
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics

•
•

Betydningen af tidlig stimulering af for tidligt fødte børn
af Stine Schou Petersen & Julie W. Broge, Forældre & Fødsel temanummer
Birth Weight and Social Trust in Adulthood: Evidence for Early Calibration of
Social Cognition
af Michael Bang Petersen og Lene Aarøe
Department of Political Science Aarhus University, Psychological Science OnlineFirst

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Born too Early – Hidden Handicaps of Premature Children af Jonna Jepsen
Children Born Preterm Likely to Be Low Achievers in School
af Chris Gearon (Reuter’s Health), pediatricservices.com
Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: parenting outcomes
and preterm infant development af R.Feldman et al, Pediatrics
Independent Living and Romantic Relations Among Young Adults Born Preterm
Studie af dr. Tuija Mannisto et al, the National Institute for Health and Welfare,
Helsinki, Pediatrics 2015
Current Trends in NICU Design, designgroup.us.com
Dansk Præmatur forenings pjecer til pårørende, dagtilbud og skole
De for tidligt fødte børn kan blive en meget tung belastning
af Hanne Sejersbøl Toke Sygeplejersken
De skrøbelige liv. Temanummer ’forældre og fødsel’
De små sensitive af John Peters. Børn & Unge
Den dårlige start der bliver ved og ved af U. Graumann, Vores Børn
Device to save premature babies med udtalelser af Neil Marlow, professor på
Nottingham University, og Neil McIntosh, professor på Edinburgh University
Dødeligheten for kuvøse-barn halvert på 20 år af Ester Nordland, Dagsavisen No
Early nasal continuous positive airway pressure in a cohort of the smallest infants
in Denmark: neurodevelopmental outcome at five years of age
Af Hansen B.; Hoff B.; Greisen G.; Mortensen E., Rigshospitalet
Acta Paediatrica, Taylor and Francis Ltd

•

Early school-age outcomes of late preterm infants af S.B. Morse et al
Department of Pediatrics, University of Florida, Pediatrics April 2009

•

Efterundersøgelse af børn i 9-10 års-alderen – født i Nordjyllands Amt i 1988 og
1989 med en fødselsvægt < 1.500 g, af Hanne Agerholm
Danske Fysioterapeuter, ”Nyt om forskning”

•
•

Ekstremt for tidlig født - hvordan går det på lang sikt? Original publikation
Disputats af Bente Johanne Vederhus, Universitetet i Bergen
Ekstremt tidligt født – debatoplæg, etiske aspekter af Det Etiske Råd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstremt tidligt fødte børn – en registerundersøgelse. Sundhedsstyrelsen
Ekstremt tidligt fødte børn – Konsensusrapport
af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og Dansk Sygehus Institut
En kamp for livet af Jonna Jepsen, Folkeskolen
Er man stadig for tidligt født – selv om man er voksen? Af Kasper Zeij
Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 – indlagt og ambulant
rapport fra Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling
Ergoterapeuter behandler præmature børn; om præventivt opfølgningsarbejde i
USA, af Ingelis Arnsbjerg, Ergoterapeuten
Ergoterapeutisk opsporing og stimulering af premature spedbarn
(studiet har en anden titel). Af Salokorpi/Sajaniemi, Helsingfors
Ernæring – det for tidligt fødte barn hæfte af Lisbeth Skafte, Hvidovre Hospital
ETFOL – Ekstremt tidligt fødte børn og forældrenes behov for støtte
Af Hansen B.; Hoff B., Grisen G., Rigshospitalet
Extremely Low Birth Weight Infants Less than 901 g. Impact on family during the
first year of life af Karin Stjernquist, Scandinavian Journal of Social Medicine
Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn
af Sosial- og Helsedirektoratet i Norge
Folattilskudd kan hindre prematur fødsel af Mette Sagsveen
Tidsskriftet Den Norske Legeforening

•
•

For tidligt født – jeg vil gerne, men jeg kan ikke af Jonna Jepsen
For tidlig fødsel og fødselskomplikationer påvirker moderens psykiske
velbefindende af Christoffersen, M. N.: Spædbarnsfamilien - rapport nr. 1 fra
forløbsundersøgelsen af børn født i efteråret 1995, Socialforskningsinstituttet

•

For tidlig fødsel traumatiserer forældrene af Line Vaaben, Kristeligt Dagblad,
forskning af Ask Elklit et al, Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet

•
•
•
•
•

For tidligt fødte; forældreberetninger i Forældre & Fødsel tema nr. 4/98
For tidligt fødte børn – en guide til forældre
dansk bearbejdelse af Hanne Munck og Gorm Greisen
For tidligt fødte børn – i dagtilbud. Arbejdshæfte for pædagogisk personale
af Jonna Jepsen
For tidligt fødte børn – usynlige senfølger af Jonna Jepsen
For tidligt fødte børn er handicappede børn! Af Lea Keiding og Jonna Jepsen
Ugeskrift for Læger 157/32: 4492-93

•

For tidligt fødte har bedre chancer af Gorm Greisen
Forskningen og Samfundet

•

For tidligt fødte har det bedst i Skandinavien af Steffen Bang Nielsen
dagensmedicin.dk. Se også Original publikation

•

•
•

For tidligt fødte vil ikke nusses af Rikke Berg, avisen.dk
For tidligt ude
interview med Jonna Jepsen af Abelone Glahn, Job & Børn
Forebyggelse af hjerneskade hos for tidligt fødte børn af Gorm Greisen
Ugeskrift for læger

•
•
•
•

•
•

Forebygging av respiratorisk syncytialvirus-infeksjoner med palivizumab
af Bente Brannsether Ellingsen et al, Tidsskriftet Den Norske Legeforening
Forældre kan overnatte sammen med for tidligt fødte
af Steffen Bang Nielsen, Dagens Medicin
Foreldres erfaringer med liv-død-beslutninger hos premature barn
Af Brinchmann, Førde og Nordvedt, Tidsskriftet Den Norske Legeforening
Forældre råbte om hjælp + Alene med to for tidligt fødte
Af Lis Steffensen, Specialpædagoggen nr. 8/796, side 2
Forældre til for tidligt fødte får PTSD: 'Vi vil altid have en knude i maven’
af Gitte Hansen og Emma Lichscheidt, dr.dk
Forskere kigger i for tidligt fødtes maver + her
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Fra lille og sårbar til voksen, stærk og følsom af Jonna Jepsen
Functional Foods for Infants and Children af F. Haschke et al.
Fædre og for tidligt fødte børn af Birgit Kirkebæk m.fl., Klinisk Sygepleje
Född för tidigt. Hur går det sedan? Af Karin Stjernquist
Fødselsvekt påvirker hjernen af Svein Harald Milde, forkning.no
Fødselsvægt påvirker social tillid af Peter Roy Harmsen, studie af Michael Bang
Petersen og Lene Aarøe, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Født for tidligt af Birgitte Avnesø, Børn & Unge
Født for tidligt – en forældrehåndbog af Jonna Jepsen
Følelsesmæssige følger af for tidlig fødsel af Jonna Jepsen
Følger af for tidlig fødsel kan afhjælpes af Jonna Jepsen
Gestational age, birth weight, and the risk of hyperkinetic disorder
Gid jeg havde været foster lidt længere: En bog om for tidligt fødte børn
af Sort og Guldborg
Glashusbabyen af May B. Lund
God overlevelse for ekstremt premature af Lisbeth Nilsen, Dagens Meisin
Half premature babies 'face risk', “The Epicure Study” af Neill Marlow et al
news.bbc.co.uk, publiceret i New England Journal of Medicine

•

•
•

Health-related quality of life and emotional and behavioral difficulties after
extreme preterm birth: developmental trajectories
af Bente J. Vederhus, PhD Bergen 2015
Hidden Handicap in School-Age Children Who Received Neonatal Intensive Care
af Zubrick, Macartney, Stanley
Hjerneforandringer hos premature 15 år senere, af Geir Jacobsen
Tidsskriftet den Norske Lægeforening
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Hjerneudvikling og modning hos præmature børn
af Ann-E. Knudsen, Livsbladet, (Dansk Præmatur Forening)
Hold fast i de for tidligt fødte af Charlotte Rørth, Ergoterapeuten
Holde af og holde om; En bog om kontakten mellem forældre og for tidligt fødte
børn af Lissy Rasmussen og Inger Hartelius
Hospital readmissions and morbidity in a fifteen‐year follow‐up of very low
birthweight children in Southeast Sweden af Orvar Finnström et al
Ryhov County Hospital, onlinelibrary.wiley.com
How a raisin can predict a toddler's future academic ability
et studie af Senior author, professor Dieter Wolke, University of Warwick's
Department of Psychology + Warwick Medical School, medicalxpress.com 2015
Huge jump in premature births may be linked to older mothers
af Sam Lister, The Times. Fuld artikel i British Medical Journal
Hva betyr høy forekomst av konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet blant barn
med lav fødselsvekt? Af Torstein Vik, Tidsskriftet Norsk Legeforening
Hverdagen med premature barn af Jonna Jepsen
”Fødsel i Fokus”, Norge

•
•

•
•

•

Hvor er du lille af Lissy Rasmussen og Inger Hartelius, Sygeplejersken
Hvordan har man det som forældre, når ens barn er født for tidligt?
af Lisbeth M Gath Livsbladet nr. 3/2003, si. 17-24, Dansk Præmatur Forening
Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Af Jonna Jepsen
Hvordan kan øget pædagogisk viden om usynlige senfølger være med til at
understøtte og fremme trivsel og udvikling hos præmature børn i børnehaven? Af
Annemette Antonsen og Jonna Jepsen
Hvor fort skal for tidlig fødte vokse? Af Ole Didrik Saugstad
Tidsskriftet Norsk Legeforening

•

•
•

Indsatsen for at komme senfølger af for tidlig fødsel til livs er uhyre effektiv, når
alle elementer gennemføres; Spørgeskemaundersøgelse Rafael Centeret 2010, af
Anne Marie Møller & Jonna Jepsen
Indtryk fra 2. nordiske kongres om børn og smerter af Anne Sørensen et al.
SIG-neonatalsygeplejegruppen. Børnesygeplejersken
Inkluderende kommunikation af Inge Brink Nielsen, Præmatures Vilkår 2013
Artikel ikke længere tilgængelig, men relevant tekst her

•
•

Inklusion af for tidligt fødte børn i dagtilbud af Jonna Jepsen
Intelligence in Preterm Children at Four Years of Age as a Predictor of School
Function af B.M. Hansen, J. Dinesen, B. Hoff and G. Greisen
Developmental Medicine & Child Neurology

•

Intrauterine growth retardation and premature delivery: The influence of
maternal smoking and psychosocial factors af M. Nordentoft et al,
American Journal af Public Health

•

Is early occupational therapy in extremely preterm infants of benefit in the long
run? Af Teija Salokorpi et al
Pediatric Rehabilitation

•
•

Jentene klarer seg bedre af Kristin M. Hauge vg.no. Se også original publikation
Kan man forebygge senfølger af for tidlig fødsel? Af Jonna Jepsen
www.præmaturspecialisten.dk

•
•

Katrine er bange for gynger af Lene Siggaard, Børn & Unge 36/5.9.96
Kids Born Too Early May be Fearful as Teens af Dr. Ofra Lubetzky m.fl.
Death Studies

•

Klinisk risikoindeks for små premature af Gaute Døhlen og Teresa Farstad
Tidsskriftet Norske Legeforening

•

Kranio-sakral terapi til for tidligt fødte børn af Trine Rosenberg
Liv & Krop, nr. 8/2002

•
•
•
•

•
•

•
•

Kronisk lungesygdom i en kohorte af børn født før 28. gestationsuge
af Læge Tina Irene Hentze et al, Ugeskrift for Læger
Lakrids øger risikoen for at føde for tidligt
på helsenyt.dk om studie af T.E. Strandberg et al
Lettvektere: Om for tidlig fødte barn af Stein Erik Ulvund m.fl.
Live Music’s Charms, Soothing Premature Hearts af Pam Belluck, The New York Times
Livskvalitet hos unge voksne født med fødselsvægt under 1.500 gr.
af Jesper Steensberg m.fl. Ugeskrift for Læger
Loop electrosurgical excision of the cervix and subsequent risk for spontaneous
preterm delivery: a population-based study of singleton deliveries during a 9-year
period, af Bugge Noehr et al, American Journal of Obstetrics and Gynecology
Low gestational age at birth and difficulties in school – a matter of ‘dose’
af R Wiingreen, G Greisen, J Svensson et al, PLoS One
Lykken er sprød – om moderskab, identitet og tidlig fødsel af Mie Andersen
Forældre & fødsel

•
•
•
•

March of Dimes; Fighting Premature Birth – The Prematurity Campaign
Maternal Sensitivity in Parenting Preterm Children: A Meta-analysis
af Ayten Bilgin, MSc og Dieter Wolke, PhD, fagbladet Pediatrics
Meget for tidligt fødte børn af Gorm Greisen, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning
Meget for tidligt fødte børns trivsel og udviklingsmuligheder i hverdagslivet
Masteropgave af ergoterapeut Berit Roed

•
•

Meget små børn redigeret af Mette Z. Ringsted – med afsnit af Jonna Jepsen
Mindre stress for prematurforeldre af Randi M. Solhaug, forskning.no
Opplæringsprogram på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

•
•

Minor Neurological Dysfunction from Birth to 12 Years. Increase During Late
School-Age af R.J. Lunsing m.fl.
Miraklernes tid er ikke forbi af Bonnie og Peter Falck

•

Monitorering af intrauterin væksthæmning af Carsten Lenstrup & Niels Uldbjerg
Ugeskrift for Læger

•
•

Motion mindsker risiko for tidlig fødsel + her af Hanne Kristine Hegaard
Motor skills in adolescents with low birth weight af A-M Brubakk et al
Arch Dis Child Fetal Neonatal

•

MR-skanning finder hjerneskader hos for tidligt fødte af Lianne J. Woodward et al
Dagens Medicin og New England Journal of Medicine

•
•
•
•

Neonatal follow-up of Very Low Birthweight Infants to School Age. A critical
overview af Ornstein m.fl., Acta Pediatrica Scandinavia
Neonatal MRI to Predict Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants
Af Lianne J. Woodward et al, New England Journal of Medicine
Neurodagen 2019 giver håb om bedre forståelse af og støtte til for tidligt fødte
Af Jonna Jepsen, www.præmaturspecialisten.dk
Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34
weeks’ gestation in France in 2011: EPIPAGE-2 cohort study
British Medical Journey

•
•
•

Nevrologisk oppfølging av for tidlig fødte barn og andre neonatale risikopasienter
i Norge af Lars Petter Skranes et al, Tidsskriftet Norsk Legeforening
Nine-year Follow-up of Infants Weighing 1,500 g or Less at Birth
af Michelsson et al, Acta Pæd. Scandinavia
Nitrogenoksid bra for premature af Petter Jensen Gjersvik,
Tidsskriftet Norsk Legeforening

•

Noen av de største miraklene i verden er ganske små
af Prematurforeningen No

•
•

Ny kunnskap om premature barn af Bjørg Fallang, forskning.no
Nye årsager til synshandicap hos præmature børn af dr. med. Mette Warburg,
nyhedsbrev, Videnscenter for Synshandicap (side 6)

•

Nyfødte, for tidligt fødte børn og deres forældre: Udviklingspsykologi som
udgangspunkt for behandling og profylakse af præmaturitet af Hanne Munck i
Småbørn – familie – samfund; en antologi om småbørnsforskning, side 35

•
•
•

Når barnet er født for tidlig af Ola Didrik Saugstad, Tiden, Oslo
Når du er mor til et for tidligt født barn
af Katrine Wochner (indeholder en del ukorrekt information)
Når døden er bedre enn livet af Rolf Lindemann
Tidsskriftet Den Norske Legeforening

•
•

Olfaction in the fetal and premature infant: functional status and clinical
implications af B. Schaal et al, Clinics in Perinatology
Oplevelser og reaktioner hos ekstremt for tidligt fødte børn og deres forældre –
hvordan kan man støtte og hjælpe? Af Hanne Munck i
”Småbørn – familie -samfund”, Hans Reitzels Forlag.
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•

Opråb! Om præmaturmoderskab, af Mie Andersen, Forældre & fødsel
Outcomes and follow-up programmes in extreme preterm children in Denmark in
the EPICE/SHIPS cohort, af P Pedersen & JF Bilsteen, Danish Medical Journal
Overlevelse og helbred hos for tidligt fødte af Jesper Padkær Petersen et al
Ugeskrift for Læger

•

Personality in Young Adults Who Are Born Preterm af Matthew Allin et al
The American Academy of Pediatrics

•
•

•

Personality of adults who were born very preterm
af CL Hertz, R Mathiasen, BM Hansen et al, PLoS One
Personality in adults who were born very preterm
af Suna Eryigit-Madzwamuse, Vicky Strauss et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
Portions of brain are smaller in children born prematurely, researchers at
Stanford and Packard find af Allan Reiss et al, Stanford Medicine New Center

•

Prediksjon av IQ hos barn med fødselsvekt under 1 501 g Af Lars Smith et al
Tidsskriftet Norsk Legeforening

•

•

Pregnant women consuming flaxseed oil have high risk of premature birth
Af professor Anick Bérard, Université de Montréal's Faculty of Pharmacy + master's
student Krystel Moussally, Sainte-Justine Hospital Research Centre
Premature babies 'are less intelligent’ BBC News
Studie af en gruppe psykologer tilknyttet Syracuse University, New York

•
•
•

Premature babies need enriched diets
Premature babies need more sensory stimulation not less, research suggests
studie af Seb Ourselin et al, University College London
Premature babies ‘suffer social problems’ studie af dr. Elizabeth Hoy et al
Queen's University, Belfast, i BBC News

•
•
•

Premature baby brain delay clue news.bbc.co.uk
Premature barn i skolen, samarbeid mellom skole og hjem
af Anita Egseth, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Premature infants with lung disease may continue to require replacement
substance to ease breathing af John Ascenzi, Children’s Hospital of Philadelphia,
News-Medical.Net, Child Health News

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Preterm Birth and Dyscalculia af Julia Jaekel og Dieter Wolke
The University of Warwick og Ruhr-University Bochum, Journal of Pediatrics 2014
Prognose for og oppfølging av ekstremt premature barn: En systematisk oversikt
af Myrhaug HT, Brurberg KG, Hov L, Håvelsrud K og Reinar LM.
Protein test signals early birth refererer til studie af dr. Catalin Buhimischi
Præmature børn; Om fysioterapeuter opfølgningsarbejde
af Hanne Agerholm, Danske Fysioterapeuter
Præmature børn – de for tidligt fødte og deres sarte sansesystemer
af Connie Nissen Livsbladet (Dansk Præmatur Forening)
Præmature tvillinger og pubertet af Jonna Jepsen
Psychiatric symptoms and risk factors in adults born preterm with very low
birthweight or born small for gestational age at term af Marit S Indredavik et al
Psychiatric symptoms in low birth weight adolescents, assessed by screening
questionnaires af Marit S. Indredavik et al. Original publikation
Psychological well-being of the parents and child development, behavior and
quality of life in very low birth weight infants af M Huhtala, University of Turku
Psykologisk status ved 8-9 års alder hos barn med fødselsvekt under 1 501 gram
af Stein Erik Ulvund, Lars Smith and Rolf Lindemann.
Tidsskriftet for Den norske Legeforening
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•

•
•

•
•
•

•

På livets yderste kant af Lise Mortensen, Vores Børn
Quality of Life in Young Adults with Very Low Birth Weight
Af S.J. Dinesen og G. Greisen, Neonatalafdelingen, Rigshospitalet
Quality of Reaching and Postural Control in Young Preterm Infants Is Related to
Neuromotor Outcome at 6 Years af Bjørg Fallang et al, Oslo
Relation between Neurodevelopmental Status of Very Preterm Infants at One
and Eight Years af S.C. Roth er al.
Resuscitation and ventilation strategies for extremely preterm infants: a
comparison study between two neonatal centers in Boston and Stockholm
af Mireille Vanpée et al, Acta Pediatrica
Risk for babies born ONE WEEK early: Serious health problems more likely, warn
British researchers af Fiona MaCrae, The Daily Mail. Et studie af professor Jill Pell
School Achievement, Behavioural Adjustment and Health at Nine Years of Age in
a Population of lnfants who were Born Preterm or Required Prolonged
Mechanical Ventilation af Heather Mohay et al, Cambridge University Press
Skoleforløbet for børn med lav fødselsvægt af Emil Kruse

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Skrøbelig kontakt – For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne
af B. Kirkebæk m.fl.
Spontaneous preterm delivery in primiparous women at low risk in Denmark:
population based study af J Langhoff-Roos et al, British Medical Journal
Status at Four Years of Age in 280 Children Weighing 2,300 g of Less at Birth.
Konklusion: Større risiko for neurologiske motoriske, fysiologiske, mentale,
emotionelle og sociale problemer af Petersen et al, Danish Medical Bulletin
Større tryghed for forældre til for tidligt fødte børn;
Om intensiveret samarbejde mellem sekundær og primær sektor
af projektsundhedsplejerske Bente Jensen, Sundhedsplejersken
Sundhedsplejen til præmature børn i Korsør Kommune
projekt ved sundhedsplejerske Susanne H. Andersen
Survival Rates Improve for Extreme 'Preemie' Babies af Jennifer Wu, Medicine Net
Sårbar men stærk; En brugsbog om for tidligt fødte børn
af Susanne Svenningsen
The Birth of an Extremely Low Birth Weight Infant (ELBW) < 901 g:
Impact on the Family after 1 and 4 Years af Karin Stjernquist
The Effect of Birthweight on Tooth-Size Variability in Twins
af Mary V.B. Apps et al, Cambridge.org, Twin Research
The effect of Extra Stimulation and Maternal Involvement on the Development of
Low Birth Weight Infants and on Maternal Behavior, af L.F. Powel, Child Development
The effects of antenatal steroid use in premature rupture of membranes
af L. Tucker et al, University of South Alabama, USA i Obstetrics and Gynaecology
The Effects of Premature Birth on Parents and their Relationship
af M. Trause og L. Kramer, Developmental Medicine and Child Neurology
The increased suspectibility to airway infections after preterm birth does not
persist into adolescence, af A L de Barros Garrioud & F Høeg, Plos-One
Tiden efter neonatalafdelingen
Pjece udgivet af Sønderjyllands Amt

•

•
•
•
•

Tidlig fødsel – tidlig kontakt. Pjece af ’forældre & fødsel’, af Cecilia Virgin
Tidlig født – sen pubertet? af Jonna Jepsen i hæftet ”Tvillinger i puberteten”, side
78/79, af Tvillingforeldreforeningen NO v/Anette Haugen
Tidligt fødte drenge har forøget risiko for astma, Dagens Medicin
Tidligt fødte har forhøjet risiko for ADHD som voksne + den direkte kilde
Transition of Extremely Low-Birth-Weight Infants from Adolescence to Young
Adulthood af Saroj Saigal et al, McMaster University Hamilton Canada
American Medical Association

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Trends in cerebral palsy among infants of very low birthweight (<1500 g) or born
prematurely (<32 weeks) in 16 European centres: a database study
af Mary Jane Platt et al, The Lancet
Tretten firkløvere af Anne-Marie Aaen
Trivselsundersøgelse af 6-8-årige for tidligt fødte børn
af Annie Larsen, Livsbladet (Dansk Præmatur Forening)
Tyvstart med langvarige konsekvenser af Lisbet Rasmussen, Helse
Twins’ Risk of Childhood Asthma Mediated By Gestational Age and Birth Weight
af Vilhelmina Ullemar et al, Karolinska Institutet, Clinical and Experimental Allergy
Uendelige øyeblikk; En fortelling om en far og et barn af Nils-Einar Rye
URI College of Nursing study finds effects of premature birth can reach into
adulthood af Mary C. Sullivan et al
Veje til viden – En antropologisk undersøgelse af vidensprocesser omkring
præmature børns senfølger af Helle Haslund-Thomsen, MSA Masterprojekt
Vejen til Christoffer af Lone Bennedsen

•

Å få et prematurt barn af Hege Gravdahl Garelius
Tidsskr Nor Lægeforening

•

Åtte av ti for tidlig fødte overlever af Anne Hafstad, Aftenposten

Fosterudvikling og graviditet
•
•
•
•
•

Betydningen af psykosocialt stress for graviditetsforløb og fosterudvikling
Af Hansen et al. Ugeskrift for Læger
Dubbelt så stor chans efter tre försök med provrörsbefruktning
af Catharina Olivius, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg
Epidemiological Studies of Stress during Pregnancy and Fetal Brain Development
af Carsten Obel.
Et barn bliver til af Lennart Nilsson og Lars Hamberger
Folattilskudd kan hindre prematur fødsel af Mette Sagsveen
Tidsskriftet Den Norske Legeforening

•
•
•

•

Forskning i IVF-behandling af professor Anja Pinborg, flere projekter
Fosterreduktion; Redegørelse, Det etiske råd
Inflammatory Bowel Disease and Risk of Adverse Pregnancy Outcome
Af Statens Serum Institut, Heather Boyd et al
Intrauterine growth correlation to postnatal growth – influence of risk factors
and complications in pregnancy af Larsen T, Greisen G, Petersen S.,
Early Human Development

•

Intrauterine growth retardation and premature delivery: The influence of
maternal smoking and psychosocial factors af M. Nordentoft et al
American Journal af Public Health

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Lakrids øger risikoen for at føde for tidligt
på helsenyt.dk om studie af T.E. Strandberg et al
Livet før fødslen – og en tid til at fødes af Peter W. Nathanielsz
Loop electrosurgical excision of the cervix and subsequent risk for spontaneous
preterm delivery: a population-based study of singleton deliveries during a 9-year
period, af Bugge Noehr et al, American Journal of Obstetrics and Gynecology
March of Dimes; Fighting Premature Birth – The Prematurity Campaign
Mors stress under graviditeten påvirker barnets hjerneudvikling
af Jonna Jepsen
Motion mindsker risiko for tidlig fødsel + her af Hanne Kristine Hegaard
Pregnant women consuming flaxseed oil have high risk of premature birth
Af professor Anick Bérard, Université de Montréal's Faculty of Pharmacy + master's
student Krystel Moussally, Sainte-Justine Hospital Research Centre
Progesterone could increase births in women with early pregnancy bleeding and
previous miscarriage studie af dr. Adam Devall, University of Birmingham
Protein test signals early birth refererer til studie af dr. Catalin Buhimischi
Serial measurements of serum human placental lactogen (hPL) and serial
ultrasound examinations in the evaluation of fetal growth af S. Sørensen et al Early
Human Dev 2000; 60:25-34.

•

•

Svangerskap og fødsel temahæfte af Tvillingforeldreforeningen NO
v/Anette Haugen
The epidemiology of multiple births. Clinical implications and association with
reproductive technology af Anne Tandberg, Haukelands Universitetssykehus

Helhedsperspektiv og tværfaglighed
•
•

Bag symptomerne og ind til barnet: Bag om nedsat trivsel og bogstavdiagnoser,
af Jonna Jepsen
Bag symptomerne og ind til barnet; artikel af Marianne Palm og Jonna Jepsen

•

•
•
•

•
•

Indsatsen for at komme senfølger af for tidlig fødsel til livs er uhyre effektiv, når
alle elementer gennemføres; Spørgeskemaundersøgelse Rafael Centerets klienter,
af Anne Marie Møller & Jonna Jepsen
Interventionsprojekt i 2 specialklasser af Jonna Jepsen m.fl.
Ny og gennemgribende indsats til børn i vanskeligheder
projektafhandling af Jonna Jepsen
Rummelighed og konsekvens; Fællesskab, samarbejde og ansvar af Niels Egelund
et al., Kroghs Forlag
Sæt ADHD-børnene fri af Jonna Jepsen
Teamet i samspil med forældrene af Ingrid W. Berglyd, Kroghs Forlag

Kost, ernæring og spisning
•
•
•

A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major
depression (the ‘SMILES’ trial). Af Jacka Felice N., Adrienne O’Neil & Rachelle Opie
et al. I BMC Medicine nr. 15, artikel nr. 23
ADHD kan afhjælpes med gluten- og mælkefri diæt af Anette Harbech Olesen
Amning – tidlig kontakt af Meta Jørgensen og Hanne Kronborg
Forlaget Skalmeje. Kan bestilles på tlf. 9714 2336 eller mail skalmeje@mail.dk
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At læra sig at æta och dricka – en treningssak af Gunilla Lindberg
Nestlé Nutrition Forum

Børn og mælk redigeret af Jonna Jepsen
Børn som spiser for lidt; Forståelse og nye redskaber af Dorte Bordal
Den intelligente fedtsyresammensætning af Olle Haglund
Dysfagi af Hjerneskadeforeningen
Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with
attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled
trial af Lidy M. Pelsser et al. The Lancet
Ernæring – det for tidligt fødte barn hæfte af Lisbeth Skafte, Hvidovre Hospital
Ernæring av premature barn af Christine Henriksen et al.
Factors influencing independent oral feeding in preterm infants
Af S.M. van Nostrand et al, Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, nr. 2/2015
Genetic and environmental influences on children's food neophobia
af Lucy J. Cooke m.fl.
Håndbog i vellykket amning – en vejledning til sundhedspersonale
af Tove Petersen m.fl.
K-vitamin af Martin Kreutzer, Institut for Human Ernæring
Kernesund familie sådan! af Ninka Mauritson
Koncentration og smag – Masseeksperiment 2012
Kort og godt om amning af Tine Winther Jerris
Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin af Karen Nørby
Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn. En systematisk gennemgang
af litteraturen af Andersen, Louise Beltoft Borup et al. (2012).
Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet.
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Kosttilkud og naturlig medicin
www.antroposofi.dk/medicin-og-terapi
www.apotekeren.dk
www.charlottebech.dk
www.holistic-medicine.dk
www.holistica-medica.com
www.netspiren.dk/pl/Boerneprodukter-Vitaminer-mineraler-541.aspx
www.udoerasmus.com
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Lev sundt med vitaminer og mineraler af Henrik Dilling
Masseeksperiment 2015: Smag dig frem Dansk Naturvidenskabsfestival og
smagsforskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet
Mælken og sundheden af Carsten Vagn-Hansen, side 24-28 i linket
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Mælkerevolutionen – unødvendigt at ødelægge sund mælk i dag
Af Charlotte Zøllner Hernø. Artikel i RASK Magasinet, side 60-63
Nutrition, growth and cognitive development of preterm infants
Af ernæringsfysiolog Christine Henriksen et al, Norge
Nyfødte børns ernæring, af G Zachariassen et al, Ugeskrift for Læger
Overspisning: Psykologi, selvforståelse og terapi ved spiseforstyrrelser
af Linda Lassen
Possible association between diet and depression af Linnea Hedlund & Poul
Videbech i Ugeskrift for Læger 179:V05170350
Rask af mad af Marianne Jäger og Carmen Villefrance
Smelter på tunga; Konsistenstilpasset mat for barn af Opsal og Birketvedt
Smil, vi skal spise; Børnefamiliens måltider af Jesper Juul
Spiseproblemer hos for tidligt fødte børn af Sidsel Christensen
Artikel Livsbladet nr. 2/2013, side 59-61 (Dansk Præmatur Forening, www.praematur.dk)
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Spiseproblemer hos for tidligt fødte børn i alle aldre af Jonna Jepsen
www.præmaturspecialisten.dk
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Spiseproblemer hos umodne barn af Gunnar Oftedal, ”Fødsel i Fokus”
Spiseproblemer og spisetræning (Graz-modellen)
Spisevanskeligheder handler ikke om mad Interview med Dorte Bordal
Spisning og sensitivitet af Athina Delskov, Cora Publishing. Søg på www.bibliotek.dk
Spædbørnsernæring af Ragnhild Måstrup, Børnesygeplejersken
Sundt og sikkert; Dokumentation af kosttilskuds effekt af Claus Hancke
Sånn spiser jeg af Pia Wall
Utveckling av sensorisk uppfattning och matpreferenser af Peter Leathwood
Nestlé Nutrition Forum

•
•

Verdens sundeste kost og livsstil af Jonna Jepsen
Want to improve your mood? It’s time to ditch the junk Food af Lee Megan

Neonatologi, pædiatri og neonatal pleje
•
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•

Behandling og opfølgning af tidligt fødte børn i Danmark
af Bo Mølholm og Jesper Padkær Petersen, Ugeskrift for Læger 2020;182:V12190702
Behandlingsvalg ved meget for tidlig fødsel af Gorm Greisen, Ugeskrift for Læger
Danske spædbørns sygelighed i de første levemåneder
af Anne Margrethe Nielsen et al. Ugeskrift for Læger 164:5644-8
Hvordan forebygger vi senfølger hos præmature børn? Af Jonna Jepsen
Børnesygeplejersken

•
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Interventionsundersøgelse på neonatal afdelingen, Hillerød Sygehus
af Annemarie Toft, Børnesygeplejersken
Kængurumetoden af Cecilia Virgin, ’forældre & fødsel’
Neonatal Behavioral Assessment Scale af T. Berry Brazelton
Neonatologi: Det raske og det syge nyfødte barn
af Birgit Peitersen og Ole Pryds
Neonatologien: Lægekunsten i en vanddråbe af Gorm Greisen
Ugeskrift for læger 2020;182:V205012 + Livsbladet nr. 2/2020
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Neonatologiens fremtidige organisation af Sundhedsstyrelsen
Nyfødte børns ernæring, af G Zachariassen et al, Ugeskrift for Læger
Overlevelse og helbred hos for tidligt fødte af Jesper Padkær Petersen et al
Ugeskrift for Læger 2020;182:V12190707
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Pædiatrisk sygepleje og pædiatri af Karsten K. Ibsen, Annemette Talbro & Dorte L.
Aastrup i Pædiatrisk sygepleje og pædiatri
Smerter hos præmature og syge nyfødte børn af Anne Sørensen et al.
SIG-neonatalsygeplejegruppen. Børnesygeplejersken
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Tilrettelegging av neonatalavdeling fra et sansestimuleringsperspektiv
Af ergoterapeut Beverly Jane Post Martinsen, ”Fødsel i Fokus”

Neurologi/kognition
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A Strategy for Comparing the Contributions of Environmental Chemicals and
Other Risk Factors to Neurodevelopment of Children af David C. Bellinger
Ages and stages questionnaire used to measure cognitive deficit in children born
extremely preterm af A. Klamer, A. Lando og A. Pinborg og Gorm Greisen
Acta Paediatrica
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Barnets lærende hjerne; Børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik
af Kjærgård, Støvring og Tromborg
Børn der er anderledes; Hjernens betydning for barnets udvikling
af Anegen Trillingsgaard et al.
Børn fra trange kår styrer følelserne dårligere som voksne
af Bo Karl Christensen, videnskab.dk
Børn med alle slags hjerner – alle kan lære
af Mel Levine, Dansk Psykologisk Forlag
Børn med koncentrationsvanskeligheder af Björn Kadesjö
Børn, læring og arbejdshukommelse: en praktisk guide
af S.E. Gathercole og T.P. Alloway
Børns hjerner: Temahæfte 0-14 pædagogisk tidsskrift
(med indlæg om præmature af J. Jepsen)
Det sker der i børns hjerner, når de har for meget skærmtid, stresses og er
utrygge af Jonna Jepsen
Digitalt baseret kognitiv træning for børn, unge og voksne
Effects of childhood poverty and chronic stress on emotion regulatory brain
function in adulthood af Pilyoung Kim et al
Proceeding of the National Acadmy of Sciences, USA
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Hjerne og læring – fra neuropsykologi til neuropædagogik
af Charlotte Ringsmose m.fl. Munkholm Forlag 2000
Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament
af Kasper Stougaard Andersen på docplayer.dk
Hjernen og stress på Stressforeningens hjemmeside
Hjerner på begynderstadiet – Neuropædagogik
af Susanne Freltofte og Viggo Petersen. Borgens Forlag
Hjerneudvikling og modning hos præmature børn
af Ann-E. Knudsen, Livsbladet (Dansk Præmatur Forening)
Hvorledes påvirkes hjernens udvikling af traumatisk stress i barndommen?
Af Martin H. Teicher et al
Publiceret i Neuroscience & Biobehavioral Reviews, som indlæg i hæfte samt i artikel
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Håndskrivning og musik kan hjælpe børn til at regulere deres følelser
Af Jonna Jepsen, www.præmaturspecialisten.dk
Konsekvenser av skader tidlig i hjernens utvikling
Af Jon Skranes, Gerd Vinje, Sylvia van Zuiden ”Fødsel i Fokus”
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Kærlighed gør en forskel – kærlige følelser former barnets hjerne
af Sue Gerhardt, Gyldendals Bogklubber
Lærere kan lære af ny hjerneforskning af Lise Frank, Folkeskolen.dk
Mit barn kan ikke koncentrere sig; 55 tips til forældre med urolige børn
af Martin Stiefenhofer
Neurodagen 2019 giver håb om bedre forståelse af og støtte til for tidligt fødte
Af Jonna Jepsen, www.præmaturspecialisten.dk
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Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34
weeks’ gestation in France in 2011: EPIPAGE-2 cohort study, British Medical Journey
Neurodevelopmental pathways to preterm children’s specific and general
mathematic abilities af Dr. Julia Jaekel et al, University of Warwick
Publiceret I Early Human Development
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Neuropædagogik – om kompliceret læring
af Bjørn Adler & Hanna Holmgren, Kroghs Forlag
Newborn baby brain scans will help scientists track brain development
Af Ryan O’Hare, Imperial College of Science 2017
Premature baby brain delay clue news.bbc.co.uk
Preterm Children’s Stability of Cognitive Function into Adulthood: A Prospective
Cohort Study af Linda D. Breeman et al, Pediatrics, 2015
Pæne piger og dumme drenge af Ann-Elisabeth Knudsen
Stressfremkaldende hjerneaktivitet kan nu undersøges i realtid (side 40-42)
Af Morten Pilgaard Kristensen
Sygdomme i nervesystemet hos børn af Erik Hansen
The CHARGE Study: An Epidemiologic Investigation of Genetic and Environmental
Factors Contributing to Autism af Irva Hertz-Picciotto et al
Environmental Health Perspectives
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Umulige børn – det hyperkinetiske syndrom.
Om impulsive, overaktive børn med koncentrationsbesvær af Tore Duvner
The Long-term consequences of preterm birth: what do teachers know
Af Samantha Johnson et al, Developmental Medicine & Child Neurology, 2015
Traumer i hjernen video produceret af Troels Faber
Uroen kan nogle gange bo i barnet selv! Af Ann Elisabeth Knudsen i hæftet 0-14
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Aktivloven
De indsatser, der dur af Alex Madsen, Psykolog Nyt
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.
Gratis rådgivning vedr. sagsbehandling
Familierådslagning af Anja Grøndahl i Børnesygeplejersken nr. 1/2002
Folkeskoleloven
Kommuner i udvikling på børneområdet; Delrapport II, Socialforskningsinstituttet
Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse af småbørn: et pædagogisk hjælpemiddel
af Hans Weltzer
Lov om Friskoler og Private Grundskoler
Lov om Social Service (Serviceloven)
Offentlige og private interventionstilbud; En kort gennemgang i bogen
Bag symptomerne og ind til barnet: Bag om nedsat trivsel og bogstavdiagnoser
af Jonna Jepsen
Rettigheter etter Opplæringsloven i Norge
Sociallovgivningens muligheder for familier med for tidligt fødte børn
af Mette Andreassen
Socialstyrelsens løbende informationer via web
Sunde børn; Til forældre med børn i alderen 0-2 år af Sundhedsstyrelsen
THO og barselsorlov: Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov
efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet
af Annette Buchholtz Asraf, Ankestyrelsen
Tusindvis af danske børn får dræn i ørerne uden beviselig effekt
af Thomas Hoffmann
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Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge;
Sundhedsstyrelsen
Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
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Angst und Geborgenheit: Soziokulturelle Folgen der Mutter-Kind-Beziehung im
ersten Lebensjahr af Franz Regglig. Forlaget Rowohlt
At knytte og bryde nære bånd af John Bowlby
Babies tune in to human voices even when they are sleeping
af Declan Murphy et al, King’s College London
Barnet og moderen: forskelle og ligheder i børns udvikling de første 12 måneder
af Thomas B. Brazelton
Barnets psykiske fødsel: Symbiose og individuation af Margaret Mahler
Beslutninger om børn: Psykologiske spørgsmål og svar af H. Rudolph Schaffer
Bånd der brister – bånd der knyttes. Intervention ved forstyrrelser i den tidlige
mor-spædbarnsrelation af Sv. Aa. Madsen
Børn og stress af Gideon Zlotnik, Gideon
Børn og følelser af Arthur Jarnov
Børnenes 5 kærlighedssprog af Gary Chapman og Ross Campbell
De mange intelligensers pædagogik af Howard Gardner. Gyldendals Uddannelse
De stakkels drenge: kønsforskelle i barndommen: betydning og konsekvens
af Gideon Zlotnik, Nielsens Forlag
Den forbudte sorg: om forventninger og sorg omkring det handicappede barn
af Gurli Fyhr
Den kvantemekaniske bevidsthed lydbog af Donah Zohar
Du er god nok: Fantasirejser for børn og unge i forskellige aldre
DVD’er/lydfiler af C. Sommerskov
En sikker base – tilknytningsteoriens kliniske anvendelser af John Bowlby
En stor og en lille er væk: Kriseterapi med en 2-årig dreng af Elisabeth Cleve
Et hurra-barn - et barns selvværdsfølelse og hvordan man opbygger den
Af Barbara Reider, Kroghs Forlag
Far, mor, barn: Udvikling og adfærd de første 6 år af dit barns liv
af T. Berry Brazelton
Fem tanker for fremtiden af Howard Gardner
Från kaos til sammanhang: Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD
af Elisabeth Cleve
Følelsernes ABC af Mario de Pietro
Følelsernes Intelligens af Daniel Goleman, Borgens Forlag
Helbred dit liv af Louise L. Hay
Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? En sammenfatning af en tværfaglig
arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit
Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi
Hånden på hjertet: Omsorg for det lille barn i krise af Inger Thormann
Individets psykosociale udvikling
af Winnie Haarløv, gennemgang af Eriksons teorier
Introvert. Stå ved dig selv af Anna Skyggebjerg
Kognitiv stil af Steen Hilling, Munkholm Forlag
Krise og udvikling af Johan Cullberg
Krop og skrig: Psykoanalytiker blandt spædbørn af Caroline Eliacheff
Kroppens hemmelige sprog af Inna Segal
Kærlighedens 5 sprog af Gary Chapman
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Leg og virkelighed af D.W. Winnicott
Livskvalitet; En bog om livskvalitet som centralt begreb i sundhedsarbejde, socialt
arbejde, kulturdebat og politik af A. Aggernæs
Moderskabskonstellationen. Et helhedssyn på psykoterapi med forældre og små
børn, af Daniel Stern
Mor og barn i ingenmandsland af Margareta Brodén
Motivation and personality af Abraham Maslow (behovspyramiden)
Nurturing Children and Families building on the legacy of T. Berry Brazelton
Når børn er bange af Jan-Uwe Rogge
Når psyken former hjernen af Jesper Mogensen i Psykiatri Information
Omsorgssvigt er alles ansvar af Kari Killén
Our three main intelligences – om IQ/EQ/SQ af Paul Chippendale
Overspisning: Psykologi, selvforståelse og terapi ved spiseforstyrrelser
af Linda Lassen
Personality of Adults who Were Born Very Preterm
af Suna Eryigit-Madzwamuse et al
Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition, July 2015
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Personality in Adults Who Were Born Very Preterm
af Bo Mølholm Hansen, Christin L. Hertz & René Mathiasen et al.
PLoS ONE 8(6):e66881
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Psykisk helse hos barn med lav fødselsvekt af Sylvia van Zuiden, ”Fødsel i Fokus”
Psykologisk-pædagogisk opslagsbog af Espen og Jesper Jerlang
Samtaler om børn og psykoanalyse af Francoise Dolto
Skæbner i Skyggeland: terapi og dæmoner af Birgitte Thornsohn, terapeut i
Familiehuset Horsens
Social intelligens. Den nye videnskab om menneskelige relationer
af Daniel Goleman, Borgen
Spædbarnets psykologi af Philip Whang m.fl.
Spædbarnsterapi af Inger Thormann og Inger Poulsen
Stress. Grib chancen for et bedre arbejds(liv) af Thomas Milsted
The Reliability and Criterion Validity of the Diagnostic Infant and Preschool
Assessment: A New Diagnostic Instrument for Young Children
af Michael S. Scheeringa og Nancy Haslett, Child Psychiatry Hum Dev
Traumer og følelsesliv hos børn og unge af Jonna Jepsen
Traumer set med barnets øjne; Heling af traumer hos børn og unge
af P. Levine og M. Kline
Udviklingspsykologiske teorier redigeret af Espen Jerlang
Unge med angst har brug for indsigt, hjælp og støtte af Jonna Jepsen

Pædagogik og samspil
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10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære
af Anne Skare Nielsen, denoffentlige.dk
Alle tiders gode råd om børn af Dorte Fischer
Anerkendelse i børnehøjde redigeret af Berit Hertz og Frank Iversen
Anerkendende pædagogik af Bente Lynge
Arbejde med nærvær i børnehaven video af Persona Film
At lære på den bedste måde
af Lena Brostrøm & Svend Erik Schmidt, SIS Akademi
At være sig selv i dagplejen af Erik Sigsgaard m.fl., udgivet af FOA, Pædagogisk Sektor
Barndommens baghave: Inspiration til at skabe en hverdag ud fra det lille barns
behov af Helle Heckmann
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Barnet før skolealderen: Rudolf Steiner-pædagogik om barnet fra 0 til 7 år,
pædagogisk hæfte artikelsamling
Barnets bog i dagplejen
udgivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Dagplejen, København
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Bekymringsbørn – en vejledning for dagplejen, udgivet af FOA, Pædagogisk Sektor
Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn af Jonna Jepsen
Børn med udfordringer – en oversigt.
Temahæfte 0-14 pædagogisk tidsskrift (m. eget indlæg)

•

Børn med vanskelig baggrund.
Temahæfte 0-14 pædagogisk tidsskrift (m. eget indlæg)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnenes 5 kærlighedssprog af Chapman & Campbell
De mange intelligensers pædagogik af Howard Gardner
Det eksplosive barn; Om samarbejdsbaseret problemløsning af Ross W. Greene
Din teenager skal coaches, ikke opdrages af Arne Nielsson m.fl.
Elevatorøvelsen
Fantasi og forandring – dokumentation og pædagogisk praksis i børnehaven.
Om samarbejde mellem børn, pædagoger og forældre af Birgitta Kennedy
Fat det nu, forældre!: Teenagere i familien af Jesper Juul
Fleksible læringsmiljøer af Karina L. Villumsen & Lene S. Jensen, Dafolo
Forebyggende arbejde i skolen – om børn med sociale og emotionelle
vanskeligheder af I.M. Helgeland
Fortabt i skolen af Ross W. Greene
Forældresamarbejde om børn med særlige behov af Lene Iversholt m.fl.
Forår i skolen: En indføring i Rudolf Steiners pædagogik af Holger Mellerup
Fysisk aktivitet og læring – En konsensuskonference København
af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
Fællesskab mod mobning; Klassemødet – grundlag for trivsel
af M. Levin m.fl., Dafolo 20012
Født for tidligt? – til institutioner og dagplejere af Dansk Præmatur Forening
Genvej til gladere børn: 22 tips til forældre af Janne Hejgaard
Glade børn med højt selvværd – en forældreguide af Dan Svarre
Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn af Jonna Jepsen
Hjemmeundervisningsmaterialer
www.abc-leg.dk; www.alinea.dk; www.forlagetdelta.dk; www.ixl.com; www.time2learn.dk;
Gode læringsmiljøer af Hans Henrik Knoop, folkeskolen dk
Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament
af Kasper Stougaard Andersen på docplayer.dk
Hjernen vil motiveres til læring af Helle Lauritsen, folkeskolen.dk
Hjernevenlige læringsmiljøer af Hans Henrik Knoop
Tidsskriftet Agora
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Hvordan hjælper jeg mit aggressive og kravafvisende barn? Af Jonna Jepsen
Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Af Jonna Jepsen
Hvordan kan øget pædagogisk viden om usynlige senfølger være med til at
understøtte og fremme trivsel og udvikling hos præmature børn i børnehaven?
Af Annemette Antonsen og Jonna Jepsen
Håndskrivning og musik kan hjælpe børn til at regulere deres følelser
Af Jonna Jepsen, www.præmaturspecialisten.dk
ICDP; International Child Development Programme af Carsten Hundeide
Ikke helt som de andre – om børn der falder mellem to stole
artikelsamling af Mia Bagger, Specialpædagogisk Forlag
Ikkevoldelig kommunikation – girafsprog; Brug din indfølingsevne og få både dine
egne og andres behov tilgodeset, af Marshall B. Rosenberg
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Info om ordblindhed til undervisningsministeren Af Jonna Jepsen,
www.jonnajepsen.dk
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Inkluderende kommunikation af Inge Brink Nielsen, Præmatures Vilkår 2013
Artikel ikke længere tilgængelig, men relevant tekst her
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Inklusion af for tidligt fødte børn i dagtilbud af Jonna Jepsen
Interventionsprojekt i 2 specialklasser af Jonna Jepsen m.fl.
Kreativitet på alle niveauer af Pernille Persson Aisinger og Louise Knuth Pedersen,
folkeskolen.dk
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Kunsten at sige nej med god samvittighed, af Jesper Juul
Kvalitet i specialpædagogisk bistand til småbørn en artikelsamling af Marie
Andersson et al. Forlaget Skolepsykologi
Liv på tid. Børnehaven skal afstresse af V.B. Jensen, T. Milsted og G. Zlotnik
LP-modellen: Læringsmiljø og pædagogisk analyse
Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl; bidrag: Niels Egelund m.fl.
Læring og hukommelse af Kjeld Fredens
Mange børn har skolevægring; Inklusion kræver total nytænkning af
skolestrukturen af Jonna Jepsen
Mange Måder At Lære På 3. rapport – marts 2011: Afsluttende rapport
Af Hans Henrik Knoop og Tatiana Chemi
Det Humanistiske Fakultet, Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning
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Marte Meo; Samspil og udvikling af Hedenbro og Wirtberg
Mere anerkendelse i børnehøjde redigeret af Berit Hertz og Frank Iversen
Mindfulness og empati i skolen video af Filmkompagniet, del 1
Mindfulness og empati i skolen video af Filmkompagniet, del 2
Mobbeforsker foreslår nyt begreb for skoletrivsel: Vi skal stoppe med at bashe
forældrene, når barnet ikke trives i skolen af Louise Grønkjær, Politiken Skoleliv
More than just IQ: A longitudinal examination of self-perceived abilities as
predictors of academic performance in a large sample of UK twins
af Thomas Chamorro-Premuzic et al, National Center for Biotechnology Information
Ny og gennemgribende indsats til børn i vanskeligheder
projektafhandling af Jonna Jepsen
Nyere forskning om børn og daginstitutioner, Temahæfte 0-14 pædagogisk tidsskrift
Når livet risler: Om risici og nødvendige udfordringer i leg, læring og undervisning
Af Niels Jægerum
Nærvær og ro i skolen video af Filmkompagniet
Plus Camp; Matematik- og dansk-camp med intensiv læring
Premature barn i skolen, samarbeid mellom skole og hjem
af Anita Egseth, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Psykologisk-pædagogisk opslagsbog af Espen og Jesper Jerlang
Samarbejdsorienteret problemløsning
Sammenhæng i hverdagen er afgørende for trivsel af Marie Bille, BUPL
Sammenkobling mellem terapi og læring bacheloropgave af Rikke Hansen, 2017
med afsæt i interventionsprojekt på Lindevangskolen, Frederiksberg
Selvtillid giver højere karakterer af Thomas Hoffmann, Videnskab.dk
Se også ”More Than Just IQ (…)” ovenfor
Selvværd skabes gennem handling og samspil af Jette Larsen, folkeskolen.dk
Sjov skole; Konkrete materialer, gratis ting der kan printes, inspiration, forslag til
materialekøb
Skal barnet i skole nu? En SPU – en skoleparathedsundersøgelse til brug i
daginstitution og børnehaveklasse: Om baggrund og anvendelse
Skoleskak
www.danskskak.dk + www.folkeskolen.dk.
Søg på ”Skoleskak: Skak kan forebygge specialundervisning”

•
•
•
•

Skoleprojekt i 2 specialklasser. Inklusion som virker i praksis af Jonna Jepsen
Skæld mindre ud af Erik Sigsgaard
Sund læring: Rudolf Steiner-pædagogik for barnet fra 3 til 9 år af Rainer Patzlaff
Steinerskolen; Barn med spesielle behov
Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur, 1/2009. Steinerskoleforbundet i Norge ISSN-0332-625X

•

Steinerskolen; Steinerskolen i samfunnet
Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur, 2/2009. Steinerskoleforbundet i Norge ISSN-0332-625X

•

Steinerskolen; Videregående trinn
Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur, 4/2008. Steinerskoleforbundet i Norge ISSN-0332-625X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Still Face Experiment af Dr. Edward Tronick
Synthesis of the Dunn and Dunn learning-style model research:
Who, what, when, where and so what? Af Rita Dunn and Shirley A. Griggs
Særligt sensitive børn – hvordan vi hjælper vores børn med at trives, når verden
overvælder dem af Elaine N. Aron
Sådan får du børn i balance; om at falde til ro psykisk og fysisk
af Eline Snel, Bog + CD, 5-12 år
The ASD Nest Model: A Framework for Inclusive Education for Higher Functioning
Children with Autism Spectrum Disorders af Shirley Cohen & Lauren L. Hough
The Resilient Child. Preparing Today’s Youth for Tomorrow’s World af J.M. Joseph
Tidlig læring er spild af tid
Time2Learn; Undervisningsmetoder og -materialer samt faglig vejledning
Traumer i hjernen af Troels Faber
Trin for trin 1: social og emotionel læring for børn i alderen 4-6 år: manual
Redaktion: Lone Gregersen og Bente Lindhard
Trin for trin 2: social og emotionel læring for børn i alderen 7-8 år: manual:
1. og 2. klasse. Redaktion: Lone Gregersen og Bente Lindhard
Trin for trin 3: social og emotionel læring for børn i alderen 9-10 år: manual:
3. og 4. klasse. Redaktion: Lone Gregersen og Bente Lindhard
Udeskoler: Træklatring og hulebyggeri kan øge børns læring og trivsel. Forskning
har vist, at undervisning i det fri kan hjælpe børn med at udvikle resiliens.
Af Janine Coates & Helena Pimlott-Wilson
Uligheder og variationer
– Danske elevers motivation, skolefaglige læringsudbytte og sociale kompetencer
af Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margreth Aasen og Anne Kostøl
Velkommen i daginstitution!
Inspirations- og arbejdshæfte af Margrethe Brun Hansen m.fl.
Voksenpædagogik – grundlag og ideer af Thyge Winther-Jensen

Sansemotorik, kropsbevidsthed og bevægelse
•
•
•
•

Bliver dit barn nemt stresset og overstimuleret? Af Jonna Jepsen
Bobles tumlemøbler/-rekvisitter
Børnemotorik af B.S. Bentsen
Børns grundmotorik – Labyrintsansen, af Bente Pedersen og Anne Brodersen m.fl.
Tidsskriftet Grundmotorik, nr. 1 2006, Forfatterforlaget

•

Børns grundmotorik – Reflekser. Af Bente Pedersen og Anne Brodersen m.fl.
Tidsskriftet Grundmotorik, nr. 3 2006, Forfatterforlaget

•
•

Dynair siddepude
Effekt av tidlig startet sanseintegrasjonsbehandling hos premature barn
Af ergoterapeut Kati Langhaug, ”Fødsel i Fokus”

•
•
•

Grundmotorik – foldere til download af Vends Motorik- og Naturskole
Grundmotorik – Testning og træning af Anne Brodersen og Bente Pedersen
Grundmotorik – Tidligere indsats. Af Bente Pedersen m.fl.
Tidsskriftet Grundmotorik, nr. 1+2/2008 og 2/2010, Forfatterforlaget

•

Health effects of noise on children and perception of risk of noise
af Marie Louise Bistrup (redaktør)
National Institute of Public Health, Denmark (Statens Institut for Folkesundhed)

•
•

•

Inklusion af børn med dårlig sanseintegration bacheloropgave af stud.pæd.
Nataliia Kushnar & Zahra Arezoomand, University College Nordjylland 2013
Interventionsundersøgelse af effekt ved brug af kugledynerhos 2-12-årige børn
med sanseintegrationsproblemer
Masteropgave af Birgitte Søe Jensen og Lilly Jensen
Is early occupational therapy in extremely preterm infants of benefit in the long
run? Af Teija Salokorpi et al
Pediatric Rehabilitation

•
•
•

•
•
•
•

•
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Klodsmajorer og englebørn: Børns motoriske udvikling og sanseintegration
af Tóra Tóroddsdóttir
Krop og læring i indskolingen; Hvorfor? Hvordan? Sådan! af Gudrun Gjesing
Kroppens muligheder og kropumulige unger; I indskoling, fritid og derhjemme
af Gudrun Gjesing
Kugledyne, kuglepude, MyFit sansevest, sansestol m.m.
Kædedyne
Leandervugge
Leg der styrker motorikken, 0-1½ år af Vibeke Winter
Legetek. Om børns normaludvikling 0-6 år
Motoriske vanskeligheder - Sundhedsplejerskernes undersøgelser af motorik ved
indskolingen af Carina Sjöberg Brixval, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein
Årsrapport for børn indskolet i skoleårene 2009/10 og 2010/11 fra Databasen Børns Sundhed,
Statens Institut for Folkesundhed

•

•
•

•
•
•
•
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Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet; I dagpleje, børneinst. og derhjemme
af Gudrun Gjesing
Om barns utvikling og primitive reflekser, Af Anna Cramer, ”Fødsel i Fokus”
Overvægt og mangel på fysisk aktivitet påvirker børns motorik
Af Statens Institut for Folkesundhed
Rideergoterapi til motorisk usikre børn pilotprojekt af Karoline Wæde Enevoldsen
Sanseintegrasjon. Bevekelseslek er vigtig for barn!
Af ergoterapeut Sylvia von Zuiden, ”Fødsel i Fokus”
Sanseintegration hos børn af Anna Jean Ayres
Sansestimulering af børn kan ikke stå alene af Jonna Jepsen
Sensoriske ubalancer hos børn viser sig i hverdagens aktiviteter af Jonna Jepsen
www.pramaturspecialisten.dk

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Slyngevugger, slynger, vikler, bæreseler
Spædbørnsmassage
af Den Nordiske Forening for Instruktører i Spædbørnsmassage, folder
Støtte til at sanse bedre af Dorte Jack, Samvirke
Taktil kommunikation; om følesansens betydning for barnets udvikling
af Lis Thrane Mortensen
Teorien bag børns bevægelser af Bente Pedersen, Forlaget Dafolo
Terapipuder
Tummelumsk Mini – beskrivelse/anmeldelse
Undersøgelsen Tidligere Indsats af Vends Motorik- og Naturskole
Ungdoms Camp med bl.a. fysisk udfoldelse
Vandaktivitet – mulighedernes ocean; Leg og læring gennem specialpæd. i vand
af Gudrun Gjesing

Sprogudvikling
•
•
•

Kommunikation og sprog af Dansk Center for Undervisningsmiljø
Sprogstimulering i praksis af Dansk Center for Undervisningsmiljø
Supplerende punkter følger

Spædbarnsdød
•
•
•
•

Når et spædbarn dør. Begravelsespjece af Landsforeningen Spædbarnsdød
Vis at du ved det – En vejledning til pårørende
af Landsforeningen Spædbarnsdød
Vuggedød kan forebygges; Til forældre Sundhedsstyrelsen
Vuggedød kan forebygges; Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen

Søvn
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

10 tricks til at få baby til at sove
Børn skal sove hos mor indtil de er tre år af Morten Nøhr Mortensen, Ude &
Hjemme, forskning af pædiater Niels Bergman, Cape Town University
Børns søvn af Elisabeth Brummerstedt et al i forældre & fødsel, nr. 6/2001.
Du er god nok: Fantasirejser for børn og unge i forskellige aldre
DVD’er/lydfiler af C. Sommerskov
Født klog – ny viden, der vil ændre dit syn på børn af Lena Dyrberg
Kaninen der så gerne ville sove – en ny måde at få dit barn til at falde i søvn på
af Carl-Johan Forssén Ehrlin
Lær dit store barn at sove
Mit barn kan ikke falde i søvn; 55 tips til forældre med søvnløse nætter
af Martin Stiefenhofer
Når barnet ikke vil sove af Jonna Jepsen
Sov sødt børn. CD/download
Sådan får du dine børn til at sove godt
The Happiest Baby on the Block af Harvey Karp
What losing an hour's sleep really does to your children
af Po Brosnan og Ashley Merryman, dailymail.co.uk om studie af Dr. Avi Sadeh

Tvillinger/flerlinger
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

A Matched Cohort Comparison of the Outcome of Twin Versus Singleton
Pregnancies in Flanders, Belgium af Jacquemyn, Y. et al: I: Twin Research,
Vol. 6, no. 1., The International Society of Twin Studies, Australien
Alle gode ting er TRE v/Engzelius m.fl., temahæfte af Tvillingforeldreforeningen NO

Bogen om tvillinger 0-10 år; Myter og virkelighed om graviditet, fødsel og
tvillingeforholdet af Joan Tønder Grønning
De første 10 år med tvillinger af Abelone Glahn
Enæggede tvillinger; med fokus på den psykiske udvikling og identitets-dannelse
af Hanne Wedel
Hårdt at miste sin tvilling af Jette Aaes om forsker Joan Woodward
Jeg er en halv person af Jette Aaes om forsker Joan Woodward
Præmature tvillinger og pubertet af Jonna Jepsen
The epidemiology of multiple births. Clinical implications and association with
reproductive technology af Anne Tandberg, Haukelands Universitetssykehus
The Effect of Birthweight on Tooth-Size Variability in Twins
af Mary V.B. Apps et al, Cambridge.org, Twin Research
Tvillingeforskning af professor Anja Pinborg, flere projekter
Tvillinger 1-5 år, temahæfte af Tvillingforeldreforeningen NO v/Anette Haugen

•

•
•
•

Tvillinger i puberteten, temahæfte af Tvillingforeldreforeningen NO v/Anette Haugen
Tvillinger i skolen, temahæfte af Tvillingforeldreforeningen NO v/E.H. Broch
Tvillinger – sammen og hver for sig af Joan Tønder Grønning og Kirsten Winding
Tvillinger til tiden. Projekt organiseret af en gruppe læger med professor Ann Tabor og læge Line
Rode fra Rigshospitalet som hovedansvarlige. Formålet med projektet var at finde ud af, om
progesteron også kan nedsætte risikoen for, at tvillingegravide føder meget tidligt.

•
•
•
•

Tvillinger, trillinger – eller flere? En brugsbog for forældre og fagfolk
af Elizabeth Bryan
Tvillingetab; Om at leve med tabet af en medtvilling eller et tvillingebarn
af Abelone Glahn
Twin and triplet psychology – A professional guide to working with multiples
Red. af Audrey C. Sandbank
Twins’ Risk of Childhood Asthma Mediated By Gestational Age and Birth Weight
af Vilhelmina Ullemar et al, Karolinska Institutet, Clinical and Experimental Allergy

Øvrigt
•
•
•

Livsvejledning. Øvelser til bruk i vejledning og undervisning
udgivet af Nordens Folkliga Akademi
Vaccinationer – er de sikre og effektive?
af Mette-Lone Albrechtsen og Else Jensen
Videnskabsteori for begyndere af Torsten Thurén

Desuden inspiration fra:
Finlands skolesystem
Mine børn Marina og Filip
Mange, mange børn og unge
Tusindvis af forældre, bedsteforældre og fagpersoner med stor tak til alle

Jonna Jepsen
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