
 
 

 
 
 

   TIL FORÆLDRE MED FOR TIDLIGT  
  FØDTE BØRN 
 

Kontakt 
Christina Ege Glue Thomsen 
Fysioterapeut 
Mobil:  24 60 29 81 
chrtho@nordfynskommune.dk 
   
Sidsel Nielsen                            
Ergoterapeut                             
Mobil:  21 78 95 31                   
siniel@nordfynskommune.dk          
 
Bettina Hansen  
Fysioterapeut 
Mobil: 21362328 
bethan@nordfynskommune.dk  
 
Lotte Just Kristensen 
Ergoterapeut 
Mobil:  21 47 34 85 
lokris@nordfynskommune.dk 
 

  
     

     
 

 
 

  

  
      

 

  
TILBUD OM FOREBYGGENDE  
BESØG AF ERGO- ELLER      
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NÅR DIT BARN ER FØDT FOR TIDLIGT 
 
Når dit barn er født for tidligt eller har haft 
en lav fødselsvægt, kan det have en svær start på 
livet. 
 
Barnets krop, sanser og hjerne er stadig umodent. 
Barnet kan være ekstra skrøbelig og sårbar i 
forhold til den videre udvikling. 
 
For tidligt fødte kan være mere følsomme over for 
sanseindtryk. 
 
Barnet kan bevæge sig og reagere anderledes end 
børn, der er født til tiden. 
 
Barnet har behov for forudsigelighed og tryghed i 
hverdagen. 
 
I Nordfyns kommune gælder dette tilbud til børn, 
der er født før uge 37. 
 

 
 
 
 

 
  

HVILKE SIGNALER SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ 
 
Er dit barn uroligt og græder meget? 
 
Har dit barn svært ved at sutte eller spise? 
 
Er dit barn meget passivt og stille? 
 
Reagerer dit barn med ubehag på  
bevægelse, på berøring og på lyde? 
 
Reagerer dit barn med ubehag på nye  
situationer og forandringer? 

VI TILBYDER VEJLEDNING I 
 
- dit barns sanseudvikling. 
 
- hvordan sanseindtryk påvirker netop dit barn. 
 
- omkring dit barns motoriske udvikling, og om hvordan du 
hjælper dit barn videre. 
 
- omkring dit barns daglige rytme og forslag til 
legeaktiviteter. 
 
- spisetræning og mundstimulation. 
 
- indretning af barnets sove- og lege-miljø. 
 
Vi tilbyder besøg: 
Ca. 4 mdr. efter fødslen 
Ca. 8 mdr. efter fødslen 
Ca. 12 mdr. efter fødslen  
Ca. 18 mdr. efter fødslen 
Der kan tilbydes yderligere besøg efter behov.  

 
I forbindelse med overgang til dagpleje, 
børnehave og skole kan der tilbydes besøg med 
henblik på råd og vejledning af personalet i 
pasningstilbuddet. 

 

 

 


