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Når du er mor til et for tidligt født barn Kathrine Wochner Hent PDF Har du født for tidligt? Sidder du ved
kuvøsen med dit nyfødte barn, eller tumler du stadig med uafklarede tanker, selvom dit lille barn er blevet

stort? Måske er du bedsteforælder eller kender en, der har født for tidligt? Denne bog er til dig. Mød
tvillingemoren Christina, journalist Camilla Lindemann og brandmanager Mette Holbæk og læs deres
personlige historier om fødslen og opholdet på en neonatalafdeling. Hvordan de har klaret hverdagen,
dengang og nu, og hvilke udfordringer, de har mødt undervejs. Mødrene fortæller ærligt om kriser,

stjernestunder og de svære relationer til kæresten, manden, barnet og omgivelserne og om de følelser, man
slås med som mor – og far. Mød også eksperterne. Præsten, psykologen, sygeplejersken, familievejleder Lola

Jensen og sundhedsplejerske Sigrid Riise, der øser af deres erfaring med for tidligt fødte børn og giver
konkrete råd til mor og far. Om hvordan du takler barnet og bekymringerne, og hvordan du kommer styrket

videre.
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