
Præmaturbogen 
Anmeldelser og læserfeedback 

 

 
Elizabeth Pöckel, formand for Dansk Præmatur Forening, i Livsbladet, oktober 2021, uddrag 
”Det er en meget velskrevet og vellykket bog. Da Dansk Præmatur Forening startede (år 2000) med 
Jonna i spidsen, var det nødvendigt at tale med store bogstaver, da mange iagttagelser og 
behandlinger såsom sanseintegration, sensitivitet og ubalance i følelserne blev betragtet som 
”alternative”. Vi er alle sammen blevet klogere i årenes løb – der er kommet mere dokumentation 
og erfaring. Jonna og de andre forældre havde ret i deres antagelser og var foran forskningen.  
Jonna har valgt ordene med omhu og formidler dermed tydeligt budskabet. Det er let at læse de 
enkelte sektioner, sproget er lige til, bogen er super struktureret, og det er nemt at finde emnerne.  
Det er den bedste og mest omfattende bog vi har på området på dansk p.t., så jeg håber, at 
samtlige biblioteker og videregående uddannelser vil have et eksemplar stående”. 
 
Abelone Glahn, tvillingemor, indehaver af tvillinger.com og forfatter til flere bøger om tvillinger 
”Bogen er en opsamling af alt, hvad der er værd 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”. 
 
Charlotte Grumme, jordemoder og psykoterapeut MPF 
”Jonna er sindssygt dygtig inden for sit felt, og bogen kan på det varmeste anbefales til alle 
fagpersoner, der kommer i kontakt med problematikken omkring præmaturitet”. 
 
Kristine Kris Paludan 
”Jeg sidder og læser den lige nu - med gigantisk begejstring!! Det er en helt utroligt vigtig bog!”. 
 
Maike Tästensen, voksen for tidligt født, præmaturmor og pædagog 
”Så fik jeg bogen og jeg elsker den allerede. Jeg er vildt begejstret. Den kan helt klart anbefales, og 
jeg kan desuden bruge den til mit arbejde som pædagog. Den måde, den er skrevet på, fanger én, 
og man kan rigtig sætte sig ind i det. Tak for en god bog!”. 
 
Charlotte Bilde, præmaturmor  
”Jeg læste den på 3 dage. Jeg har fået en større forståelse for, hvorfor vores søn reagerer, som han 
gør med sine 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 blev kastet tilbage og blev mindet om mit forløb – 
meget rørende! Hele bogen igennem var der meget relevant for mig, os og dagplejeren. 
Bogen beskriver også udfordringer, der kan forekomme i 
børnehaven/skolen/teenagealderen/voksenlivet. Den er seriøst bare god! Køb den! Den er alle 
pegene værd!”. 
 
Gitte Kristensen, præmaturmor 
”Bogen har givet anledning til nogle virkelig fine samtaler. Det har vækket en nysgerrighed hos 
vores søn om, hvorfor han havde en slange i næsen osv. Vi har ikke før haft samtaler med ham om, 
at han er født før tid, så det var en god anledning.  
Jeg har udlånt bogen til min mor, der gerne vil vide mere og blive klogere på særligt min datter”. 
  
 


