
 
 
 

Nyhedsbrev 
No. 3/2021 

 
 
 

Præmaturbogen udkommer i dag  

Den hidtil mest omfattende bog på præmaturområdet. 
 

Bogen antager et årsags- og udviklingsperspektiv med stort fokus på forebyggelse og på mulighederne for at genoprette 

ubalancer i krop, sind og nervesystem.  

Den omhandler børn, unge og voksne og er fyldt med viden samt meget konkrete og lavpraktiske råd. 

Jeg tør godt sige, at den indeholder stort set alt, hvad der er værd at vide om det at være født for tidligt. 
 

Du kan købe bogen i min webshop. I shoppen finder du både en beskrivelse af de 422 siders indhold og links til to uddrag. 

 

 

De første reaktioner fra læsere: 
 
Forfatter, underviser, journalist Abelone Glahn: 
”Bogen er en opsamling af alt, hvad der er at vide om senfølger set fra mange vinkler. 
Det er en moppedreng, som jeg håber, rigtig mange vil få på deres reol, for man kan vende tilbage til indholdet flere gange i livet som 
præmatur eller præmaturforældre”. 
 
Præmaturmor i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 
"Puha, jeg har hylet allerede ved de første par sider. Hun har skrevet den så flot og for mig, meget præcist. Følelsesmæssigt er den spot on 

og klart en anbefaling herfra. ". 
 

https://www.praematurspecialisten.dk/webshop/


Præmaturmor Charlotte Bilde i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 
”Jeg læste den på 3 dage, og lige nu ligger den hjemme hos vores kommende dagplejer, som skal igennem den for at være klædt på til at 

modtage vores dreng   

Men køb den! Den er seriøst alle pegene værd!  
Jeg har fået en større forståelse for, hvorfor han har været på den måde han har, og hvorfor han nu reagerer, som han gør med hans 
senfølger. 
Ud over det beskriver hun bare virkelig godt forløbet helt fra en start! Jeg var ved at tude efter de to første sider, fordi jeg ligesom blev 
kastet tilbage og blev mindet om mit forløb – meget rørende! 

Hele bogen igennem var der meget relevant for mig, os, dagplejemoren, og det gjorde også, at den kun er mere interessant at læse  
Og selvom vi har små børn nu, så beskriver den også udfordringer, der kan forekomme op i børnehave/folkeskole/teenager/voksenlivet. Den 

er seriøst bare god! ”. 
 
Præmaturmor Charlotte Djørup Madsen i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 

”Den er virkelig alle pengene værd. Er så glad for min og fortryder absolut ikke ”. 
 
Præmaturmor Linda Damm i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 
”Alle pengene værd”.   
 
Præmaturmor Anne-Mette Høeg Andersen i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 
”Køb den! Den handler også om de udfordringer, man ikke ved kan opstå i teenage- og voksenalderen”. 
 
Præmaturmor Malene Høgholm Bruun Jonassen i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”: 

”Jeg siger bare noget nu - KØB DEN! ”. 

 
 
 



 

Temadag for fagpersoner, der ønsker at få  
værdifuld viden om for tidligt fødte børn 
 

 

Aarhus den 03.11.2021, kl. 9-16: 
For sagsbehandlere, teamledere, PPR-ansatte, lærere, speciallærere, skoleledere, pædagoger, pædagogiske ledere. 

Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Kan du være i tvivl om deres behov?  

Eller er du i kontakt med fagpersoner, der ønsker mere indsigt på præmaturområdet? 

Se program og find tilmeldingsblanket her.  
 
 

 
 

 

 

Kærlig hilsen og et rigtig godt efterår med tid til fordybelse og at tilegne dig viden 🍂📚 
Jonna 
 
Jonna Jepsen 
Specialkonsulent, forfatter og foredragsholder 
www.praematurspecialisten.dk  
www.jonnajepsen.dk  
Tel.: +45 5070 3010 
 
 
 

Den 23. september 2021 

https://www.cok.dk/tidligt-foedte-boern
http://www.praematurspecialisten.dk/
http://www.jonnajepsen.dk/

