Majbritt Augustinus
Tavse børn
»En dejlig, lettilgængelig
og velstruktureret bog.
En bog alle fagpersoner,
der arbejder med børn,
bør stifte bekendtskab
med«.
Karakteren 12
i AKTbladet
152 sider, 249 kr.

Anne Bovbjerg og
Espe Maria Kahler
Det traumatiserede
barn
»[...] denne bog bør
kendes af enhver
sundhedsplejerske, og
specielt dem der møder
børn i hverdagen bør
have den på hylden. […]
Bogen er en inspirerende læseoplevelse
med fuld respekt og
indlevelse«.
Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker
256 sider, 299 kr.

Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C
Jeg bestiller __ stk. af Smerter hos børn a 299 kr.
Jeg bestiller __ stk. af Tavse børn a 249 kr.
Jeg bestiller __ stk. af Det traumatiserede barn a 299 kr.
Priserne er inkl. moms og tillægges porto ved forsendelse.
Du modtager en faktura sammen med forsendelsen.

Navn:
Att.:
Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
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Jeg ønsker at modtage nyheder om sundhed på e-mail fra
Frydenlund. Jeg kan når som helst afmelde mig igen.
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DEN FØRSTE BOG PÅ
DANSK OM EMNET

Til fagpersoner og forældre
– om smerter hos børn fra 0 år
til teenageårene
Smerte er et komplekst fænomen,
der griber ind i mange aspekter
af et barns liv, og det er ikke altid
enkelt at løse smerteproblematikker. Smerter påvirker barnets
generelle overskud til at være
nærværende, fokuseret og koncentreret og sågar dets oplevelse
af grundlæggende tryghed.
Smerter hos børn giver fagpersoner såvel som forældre indsigt
i smerten, oplevelsen af at kunne mestre den og ikke mindst
redskaber til at lindre den.
Bogen indfører i den psykologiske
og neurofysiologiske forståelse
af smerter og opstiller redskaber
til håndtering af barnets smer-

ter, således at de kommer til at
fylde mindst muligt. Den ser på
problematikker vedrørende børn
i narkose, på kroniske smerter,
når behandlingen giver smerter,
musikterapi, mindfulness, massage og også på forældres møde
med sygehusvæsenet. Ligeledes
tages der hånd om nogle af de
dilemmaer, fagfolk kan komme i,
når de eksempelvis i forbindelse
med en procedure påfører barnet smerte.
Med udgangspunkt i denne bog
bliver det muligt at give børn
med smerter de bedste betingelser for at udvikle sig, trives, skabe sociale relationer og øge deres
indlæringsmuligheder.

Maiken Bjerg er SE-traumeterapeut, psykoterapeut
MPF og har mange års erfaring med børn med traumer og kroniske lidelser.
Charlotte Jensen er cand.
psych. og har i sit arbejde særligt fokus på familier
med kronisk sygdom.

»Personligt har det været en øjenåbner på rigtig mange områder at
læse denne bog, og jeg vil helt sikkert
vende tilbage til den flere gange og
helt klart anbefale bogen til alle, som
arbejder med børn, læger, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.m.«.
Dorthe Skovborg, lærer og pædagog

»En fantastisk informativ
og spændende bog. Har
du med børn at gøre, så
læs bogen«.
Karakteren 12 i AKTbladet

»En særdeles vigtig bog er blevet
skrevet. [...] Bogen kan klart anbefales
til forældre til børn med smerter og
til alle fagpersoner, der arbejder med
et barn, der oplever smerter«.
Aase Tromborg, børneneuropsykolog

Maiken Bjerg og Charlotte Jensen

Smerter hos børn
– indsigt, mestring, lindring
350 sider, illustreret
299 kr. inkl. moms
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