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Fortvivlede og
magtesløse forældre
søger støtte fra fagfolk
Forældre til for tidligt fødte børn
efterlyser forståelse, indsigt og en
tværfaglig indsats
I løbet af 2009 vil der statistisk set blive født godt
4.500 børn for tidligt i Danmark – det svarer til 7,5
% af alle børn, og tallet er støt stigende. En væsentlig del af ca. 80.000 forældrepar til for
tidligt fødte børn og unge fra 0 til 18 år er fortvivlede og føler sig magtesløse.
For tidligt fødte børn er født med umodne organer og et umodent nervesystem. I de første
uger efter fødslen, hvor børnenes tilstand ofte kræver medicinsk behandling, har de en meget
høj risiko for at erhverve større eller mindre hjernedysfunktioner. Disse konstateres sjældent i
spædbarnsalderen, men viser sig senere hen i form af koncentrationsbesvær, hyperaktivitet,
indlæringsproblemer, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder m.m.
Der er tale om ”usynlige senfølger”, som er vanskelige at kategorisere og diagnosticere.
Inden da har børnene ofte været igennem en spæd- og småbarnstid, hvor de har haft
problemer med søvn, vækst, fordøjelse spisning og immunforsvar.
Den smertefulde medicinske behandling og den tidlige adskillelse fra forældrene kan være
meget traumatiserende og give psykiske og følelsesmæssige problemer i mange år.
Forældre til for tidligt fødte har stor brug for at få forståelse, hjælp og støtte.
Netop fordi præmature børns senfølger ikke er særligt synlige, et det generelt ikke nemt at få
bevilget det, som børnene har et reelt behov for. Det kan fx være forlænget permission,
specialpædagogiske tiltag, terapeutisk traumebearbejdning, træning og stimulering af
sansemotorik samt anden behandlingsmæssig indsats.
Forældrene har ofte desperat brug for støtte og indsigt fra fagfolk. Der er tale om familier med
store udfordringer, som ikke har overskud til at kæmpe en lang kamp med ankesag osv. for at
få hjælp til at imødekomme deres børns særlige behov. Resultatet er, at mange af disse børn
og familier "tabes på gulvet" - skilsmisse, dårligt fungerende børn med indlæringsvanskeligheder samt psykiske og motoriske problemer, søskende, der ikke længere er overskud til osv.,
osv.
Disse familier har brug for hjælp til at forebygge en dårlig udvikling, som ellers er svær at
undgå.
Børnene og deres familier har behov for, at fagpersoner omkring
familien er i stand til at udrede, forstå, støtte og behandle de for
tidligt fødte børn, der ikke nødvendigvis har en diagnose, men særlige
behov på flere områder.
Onsdag den 21. oktober 2009, kl. 19, afholder FOF
åbent foredrag med
forfatter Jonna Jepsen på Hovedbiblioteket i Vordingborg.
Ved foredraget belyses årsagssammenhænge, og der gives forslag til
forebyggende og afhjælpende indsats.
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Cases kan ses på www.praematur.dk under Beretninger, Fagpanel, Debatforum + Behandling.

