Når det lille barn ikke vil sove
Historien bag de unaturlige og urealistiske forventninger til baby- og børnesøvn,
som ses i nuværende vejledning - og bud på fremtidens vejledning

Programmet for dagens oplæg
●

Præsentation af os og Sovende Børn

●

Kulturelle forventninger til børns søvn

●

Menneskebørns biologisk normale adfærd

●

Eksempler på uoverensstemmelser mellem kultur og forskning

○ Mælk og søvn
○ Sengedeling og samsovning
●

Bud på fremtidens vejledning

●

Spørgsmål og svar
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Hvem er vi?

Mette-Sophie Lassen

Mia Bernscherer Bjørnfort

Pædagog og pædagogisk kandidat
Bestyrelsesforperson i Sovende Børn

Holistisk evidensbaseret amme- og søvnvejleder
Bestyrelsesnæstforperson og talsperson for Sovende Børn

Pædagogisk diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling
Efteruddannelser i NLP, neuropædagogik og autisme
Efteruddannelser i børns søvn:
- Child Sleep Institute: Sleeposium (USA)
Hovedforfatter til Lassen, M.-S. & Bjørnfort, M.B. (2020). Undersøgelse af
vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland
og Færøerne

Uddannelse, kurser og konferencer i relation:
- Ammenet (DK)
- La Leche League (DK & Internationalt)
- Baby Sleep Info Source (UK)
- Holistic Sleep Coaching (UK)
- NDC Program for Providers and Educators, The Possum Clinic (AU)
- Gold Lactation: Stramt tungebånd (USA)
- Child Sleep Institute (USA)
6 års erfaring med online, telefonisk, personlig og gruppevejledning
Hovedforfatter til Lassen, M.-S. & Bjørnfort, M.B. (2020). Undersøgelse af vejledning og
praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne

3

Hvad er Sovende Børn?
En non-proﬁt forening
●
●

Viden, vejledning og støtte til forældre
Opkvaliﬁcering af fagpersoner

●
●
●

Hjemmeside
Sociale medier
Workshops, oplæg og foredrag

Fokus
●
●
●

Hvad er normal børnesøvn?
Undgå problematisering af normal baby- og børne adfærd
Opkvaliﬁcere fremtidens vejledning
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Kulturelle forventninger til børns søvn
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Historien bag nuværende søvnvejledning
1800-tallet
●

Individualisme

●

Adskillelse

●

Autonomi og evnen til at klare sig selv

●

Øget fokus på forældrenes samliv

James J. McKenna. Safe Infant Sleep: Expert Answers to Your
Cosleeping Questions.2020
https://thriveglobal.com/stories/history-of-infant-sleep-in-western-indu
strialized-societies/
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Historien bag nuværende søvnvejledning
Starten af 1900-tallet
●

Diverse barnepleje og forældreskabs-bøger
forfattet af primært hvide midaldrende
mænd uden erfaring med børnepasning

●

Forældres instinkter overdøves

●

Standardisering af ‘korrekt’ adfærd

●

Børn skal
○ sove alene
○ ikke ‘forkæles’ med omsorg
○ opdrages efter ganske strenge regler
og rutiner

Døgnskema fra ca 1950’erne. Set hos ‘Mums Grapevine’
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Historien bag nuværende søvnvejledning
Seneste årtier
●

Selvhjælpsbøger

●

‘Lære at sove’
○ ‘Søvntræning’ introduceres

●

Fokus på ‘den dybe søvn’

●

‘Søvn som gave’

●

Forebygge søvnproblemer
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Baseret på forskning?

●

INTET forskningsmæssig belæg for instruktionerne

●

Ofte direkte skadelige for både barnets fysiske og psykiske trivsel

●

Alenesøvn er et kulturelt fænomen
○ Primært i den vestlige verden
○ Først introduceret for nogle århundreder siden

●

Søvntræning og cry it out-søvntræning er blevet en normativ praksis
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Hvilke råd giver sundhedsplejersker i dag?
I vores spørgeskemaundersøgelse, blev forældre blev bedt om at afkrydse hvilke råd de havde
fået af deres sundhedsplejerske, omkring hvordan de kunne hjælpe deres barn til at sove, ud fra
færdigtrykte svarmuligheder, som eksemplerne herunder

https://soevnvejledning.dk/spoergeskema-om-soevnvejledning/
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Kontakt- eller adskillelsesbaseret søvnvejledning?
Forældrenes svar viste, at de i langt højere grad ﬁk råd, der baserer sig på adskillelse af
barn og forældre, end råd der baserer sig på kontakt.

Eksempler på adskillelsesbaseret
vejledning kan være:
●
●
●
●

at stoppe med at amme, ﬂaske,
vugge barnet i søvn
at undgå øjenkontakt
at lære barnet at falde i søvn selv
at ﬂytte barnet til eget værelse

Eksempler på kontaktbaseret vejledning
kan være:
●
●
●
●

at amme, ﬂaske, vugge barnet i
søvn
at give barnet kropskontakt
at holde barnet i hånden
at ligge med barnet til det sover
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Kontakt- eller adskillelsesbaseret søvnvejledning?
Den grønne del af diagrammet viser antallet af forældre som alene har modtaget kontaktbaseret
vejledning og den lyserøde del viser de tilfælde hvor forældrene alene har modtaget adskillelsesbaseret
vejledning - og den blå del viser de tilfælde hvor forældrene har modtaget både kontakt- og
adskillelsesbaseret vejledning.
Forældrene har besvaret ud fra den samlede vejledning de har modtaget af sundhedsplejersken, i hele
barnets levetid.
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Kontakt- eller adskillelsesbaseret søvnvejledning?
Ved tidspunktet for spørgeskemaets afslutning, ved nytår 2019, havde:
●
●
●

59% af forældre, med børn født i 2017-2019, KUN modtaget søvnvejledning i adskillelse
18% af forældre, med børn født i 2017-2019, KUN modtaget søvnvejledning i kontakt
22% af forældre, med børn født i 2017-2019, modtaget søvnvejledning i både kontakt og
adskillelse

Børnene, som forældrene havde modtaget søvnvejledning omkring, var således imellem 0 og 3 år, da
forældrene besvarede spørgeskemaet - og deres svar dækkede vejledningen fra fødslen af.
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‘Gode’ og ‘dårlige’ vaner
●

Mange råd om
kontakt/adskillelse bliver
beskrevet som at give barnet
‘gode’ eller ‘dårlige’ vaner.

●

Men hvem har bestemt hvad
der er godt og hvad der er
dårligt?

●

Handler det ikke om hvad der
fungerer for det enkelte barn
og familien?
Eksempel fra bogen Godnat og sov godt (Estivill og de Béjar, 2000)
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Grundforskningen peger på det gavnlige i tilgange
baseret på kontakt
Sensitiv respons
●
●

Højere forekomst af trygt tilknyttede børn
Børn med tryg tilknytning klarer sig bedre

Fysisk kontakt
●
●
●
●
●
●
●

Trøster og beroliger spædbørn
Mindsker stresshormoner hos mor og barn og angst hos mor
Udleder oxytocin, som støtter op om aﬂæsningen af barnets
signaler
Smertestillende effekt på nyfødte
Bedre ammestart
Regulerer kropsvarme og energiforbrug
Præmature oplever mindre uro, apnø, lav hjerterytme og mere
stabil iltmætning
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Menneskebørns biologisk normale adfærd
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Menneskebørns biologisk normale adfærd
Mennesker er primater og bære-pattedyr
●
●

Oftest én unge af gangen, som moderen bærer med sig rundt
Mælken er lav i fedt, men høj i mælkesukker
Barnet (ungen) skal have mælk ganske ofte - op til ﬂere gange i timen

Men - Vi fødes som usædvanligt neurologisk underudviklede og hjælpeløse babyer.
…...Vi er slet ikke færdigudviklede når vi fødes
En menneskebaby kan hverken selv følge med eller hænge fast på moderen som andre primater ellers
kan, den kan heller ikke ‘blive hjemme i reden’ som andre typer unger, som f.eks kattekillinger.
Den kan faktisk ikke rigtigt noget, fordi…
...den må færdiggøre sin udvikling udenfor livmoderen, lidt i stil med kænguruerne, heraf navnet ‘kangaroo
mother care’, som man f.eks bruger på neonatal afdelingerne.
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Menneskebørns biologisk normale adfærd
“Enhver primat baby er designet til at være koblet fysisk sammen
med nogen som vil fodre, beskytte og drage omsorg for den…
De har tilpasset sig til at forvente intet mindre, over millioner af år”
Meredith Small
Populærvidenskabelig forfatter
Professor Emerita i antropologi ved Cornell University
Small, M.F. (1998). Our babies ourselves-how biology and culture shape the way we parent. Doubleday Dell Publishing Group
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Eksempler på uoverensstemmelser mellem kultur og forskning

Mælk og søvn
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Nuværende vejledning fra Sundhedsstyrelsen
Fra 4 måneders alderen
●

Adskille mad og søvn
Altså ikke at amme/ﬂaske barnet i søvn

Fra 6 måneders alderen
●
●
●

Barnet har ikke længere fysiologisk brug for madning om natten
Natmadning forstyrrer barnets og forældrenes søvn
Natammestop/natﬂaskestop vil hjælpe børn med at sove igennem
(ca. 5 timer)
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Vejledning forældre fortæller at have modtaget fra
deres sundhedsplejerske
( Børn født i 2017-2019)

At adskille mad og søvn

3,0 gange mere sandsynligt

At undgå ‘dårlige vaner’, som
at amme/ﬂaske i søvn

3,5 gange mere sandsynligt

At amme/ﬂaske barnet i søvn
21

Barnets behov for mælk om natten
●

Ammede børn i alderen 1-6 måneder, der har fri adgang til brystet, indtager ca.
20% af deres døgnindtag i tidsrummet 22.00-04.00

●

Spædbørn stopper ikke, fra den ene dag til den anden, med at have behov for
dette indtag, blot fordi de teoretisk set kan undvære

Tænk på dig selv:
Fysiologisk kan du også gå uden at spise eller
drikke både 12, 18 eller 24 timer.
Men det er nok ikke behageligt.

Jacqueline C. Kent, PhDa, Leon R. Mitoulas, PhDa, Mark D. Cregan, PhDa, Donna T. Ramsay, PhDa, Dorota A. Doherty, PhDb,c,Peter
E. Hartmann, PhDa. Volume and Frequency of Breastfeedings and Fat Content of Breast Milk Throughout the Day.
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Studier i mor-barn søvn & breast-sleeping
●

Fri adgang til brystet hjælper med at etablere og bevare mælkeproduktionen

●

Studier viser en positiv eller neutral effekt ved natamning
○

Beroligende og omsorgsgivende effekt af amning
Frigivelsen af oxytocin ved hud-mod-hud og når den lille sutter hjælper moderen med at føle og
yde omsorg for barnet, selvom den lille både vækker hende, holder hende vågen og skriger af
hende.
Oxytocin hjælper også moderen med at falde i søvn igen – en ganske nyttig funktion

○

Melatonin og oxytocin i moderens mælk hjælper babyen med at sove igen, efter opvågninger i
nattetimerne
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Studier i mor-barn søvn & breast-sleeping
Og det er der en del studier der er helt enige om...

Palmstierna P, Sepa A, Ludvigsson J. Parent perceptions of child sleep: a study of 10,000 Swedish children.
Acta Paediatr. 2008;97(12):1631-1639. doi:10.1111/j.1651-2227.2008.00967.x
Cohen Engler A, Hadash A, Shehadeh N, Pillar G. Breastfeeding may improve nocturnal sleep and reduce
infantile colic: potential role of breast milk melatonin. Eur J Pediatr. 2012;171(4):729-732.
Cubero J, Valero V, Sánchez J, et al. The circadian rhythm of tryptophan in breast milk affects the rhythms
of 6-sulfatoxymelatonin and sleep in newborn. Neuro Endocrinol Lett. 2005;26(6):657-661.
Demirci JR, Braxter BJ, Chasens ER. (2012). Breastfeeding and short sleep duration in mothers and
6-11-month-old infants. Infant Behavior & Development. 2012 Dec;35(4):884-886.
Gay, Caryl & Lee, Kathryn & Lee, Shih-Yu. (2004). Sleep Patterns and Fatigue in New Mothers and Fathers.
Biological research for nursing. 5. 311-8. 10.1177/1099800403262142.
Kendall-Tackett, Kathleen & Cong, Zhen & Hale, Thomas. (2011). The Effect of Feeding Method on Sleep
Duration, Maternal Well-being, and Postpartum Depression. Clinical Lactation. 2. 22-26.
10.1891/215805311807011593.
Hawley E. Montgomery-Downs, Heather M. Clawges, Eleanor E. Santy. Infant Feeding Methods and
Maternal Sleep and Daytime Functioning. Pediatrics Dec 2010, 126 (6) e1562-e1568.
Doan T, Gardiner A, Gay CL, Lee KA. Breast-feeding increases sleep duration of new parents. J Perinat
Neonatal Nurs. 2007;21(3):200-206.
Dørheim SK, Bondevik GT, Eberhard-Gran M & Bjorvatn B. (2009). Sleep and depression in postpartum
women: a population-based study. Sleep. 2009;32(7):847-855.
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Eksempler på uoverensstemmelser mellem kultur og forskning

Sengedeling og samsovning med spædbørn
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Nuværende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
●

“Det sikreste sted at sove for et spædbarn er i sin egen seng i samme rum
som sine forældre.”

●

“Hvis forældrene vælger at have barnet i deres egen seng, må
sundhedsplejersken vejlede forældrene om [sikker sengedeling]”
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Sove i egen seng
✓ Sikkert
✓ Anbefalet

Sengedeling
✘ Ikke sikkert?
✘ Advares imod?
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1991: Opdaterede anbefalinger om vuggedød
Antallet af vuggedødstilfælde er faldet drastisk efter at man, over hele verden, i perioden omkring
1991, kom med tre enkle råd til at forebygge vuggedød – rygleje, at undgå overophedning og røg.
Faldet i antallet af vuggedødstilfælde, efter indførslen af anbefalingerne, ses over hele verden
- også de steder hvor man har en høj frekvens af sengedeling.

SST vejledning fra 1991

Forebyg Vuggedød, Sundhedsstyrelsen (2011)
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Sove i
egen seng
✓ Sikkert
✓ Anbefalet

Sikker
sengedeling
✓ Sikkert
(I fraværet af risikofaktorer)

✘ Anbefales ikke
✓ Mange fordele

Usikker
sengedeling
✘ Ikke sikkert
✘ Anbefales ikke

Ikke alle forældre vejledes om den
kritiske forskel mellem disse to
(Og ikke alle fagpersoner ved at der er forskel)
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Fagpersoner: Forskellige grupper af fagpersoner som har kontakt med børnefamilier

Alle har brug for viden om sikker sengedeling!
Viden er basis for at kunne træffe informerede valg
Nogle forældre, som planlægger at sove med deres baby, fortæller det ikke til
sundhedsplejersken

“Jeg ønsker lidt, at der var et bredere sundhedsperspektiv.
F.eks. så har jeg ikke turde sige til sundhedsplejersken, at jeg sover sammen med
mit barn, (griner), i samme seng. Fordi jeg ﬁk jo en pjece med vuggedød, hvor der
står, at det må man helst ikke.
Så på den måde, der føler jeg lidt, at der er nogle ting, hvor at det ikke harmonerer
med deres sundhedsforståelse.”
Citat fra en mor
Mikkelsen, T., Grønbech, L. Sundhedsplejerskens normative indvirkning på moderskabet. 2020.
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En knap så radikal ide som det kan lyde til
Siden 2014 er forældre i Storbritannien
blevet vejledt i sikker sengedeling og
sikkerhed i relation til at sove med sin baby
- på lige fod med vejledning i egen seng.
I den nye vejledning er der fokus på
risikominimering gennem oplysning og
konkrete guides i indretning af sengen.

* Der har ikke været nogen relateret stigning i vuggedød *
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Alle har brug for viden om sikker sengedeling!
De sidste 20 års forskning taler sit eget tydelige sprog
40-75% af forældre i vestlige samfund sengedeler i et eller andet omfang
Sengedeling sker, uanset om forældrene planlægger det eller ej!
●
●
●
●
●

Trætte forældre og børn falder i søvn
Nemmere at yde omsorg og give mælk om natten
Sygdom, generel uro og andre forhold afhjælpes ofte med kontakt
Logistiske udfordringer med plads og/eller møbler, eks. når familien er væk hjemmefra
Opmærksomhed på tilknytning, særligt når mange familier tilbringer størstedelen af
barnets vågne timer adskilt
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Et kulturelt perspektiv på sengedeling
Ikke-vestlige kulturer fører egen kulturelle praksis med sengedeling med sig,
når de bosætter sig i vestlige samfund (Crane & Ball 2003)
Et studie fra England viser, at pakistansk-engelske familier ikke i samme grad som hvide-engelske
familier, er modtagelige for vejledning imod sengedeling

Men er forekomsten af vuggedød så højere i de pakistansk-engelske familier?
NEJ - den er faktisk 4 gange lavere - fordi deres kulturelle tilgang til spædbarnsomsorg,
sænker risikoen for vuggedød betragteligt
Hvad den tilgang er?
- Ingen alkohol
- Ingen rygning
- Ingen stoffer

- Amning
- Sengedeling
- Baby på/hos en voksen 24/7
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Hvordan kan sundhedsfaglige støtte op om
sengedeling - uden frygt for vuggedød?
Nuværende vejledning fra Sundhedsstyrelsen inkluderer ikke vejledning i
sengedeling/breastsleeping, udover det meget korte afsnit i pjecen om vuggedød
- og omtaler heller ikke de mange kendte fordele ved dette.

Er det bekymringen for vuggedød alene der bremser denne vejledning?

Sovende Børn har fremsendt en opfordring til Sundhedsstyrelsen, hvori vi konkret
anbefaler, at sundhedsplejersker vejleder uopfordret i sikker sengedeling, på lige fod med
vejledning i brug af ‘egen seng’.
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Hvordan kan sundhedsfaglige støtte op om
sengedeling - uden frygt for vuggedød?
Sundhedsstyrelsens pjece om vuggedød til sundhedsfaglige:
“Hvis forældrene vælger at have barnet i deres egen seng, må sundhedsplejersken
vejlede forældrene om følgende:”

“Midt om natten plan”: Trætte forældre træffer hurtige valg midt om natten
Risikominimering: - uden at overskride Sundhedsstyrelsens nuværende vejledning
Sundhedsplejerskerne kan derfor, uopfordret vejlede forældrene i sikker sengedeling,
med henvisning til, at det er smart at vide hvis nu…
…… Vi har jo allerede konstateret, at de sover med den baby uanset hvad
35

De mange fordele ved sengedeling/breastsleeping
- når først frygten for vuggedød er afværget
Et studie fra barselsgangen i England: Måden mødre sover på, har stor betydning for
moderens følsomhed overfor barnets signaler om at skulle til brystet
Første nat med første barn, uden at have fået
vejledning - er blot anvist en bestemt sengeløsning
Mere end dobbelt så mange forsøg på amning
hos de mødre som lå med deres barn hos sig i
sengen eller i en åben bedsidecrib
- og dobbelt så mange succesfulde amninger pr.
time, i forhold til de mødre hvis baby lå i krybbe
Video optagelse fra studiet viser desuden
hvordan mødrene med børn i krybber overser
adskillige signaler fra barnet.
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De mange fordele ved sengedeling/breastsleeping
- når først frygten for vuggedød er afværget

Et interessant spørgsmål at stille kunne være:
Kan vi støtte op om amningen og søvnen, ved at lære mødrene at sove med deres babyer
allerede fra fødslen - hvad enten det er i samme seng eller ved brug af bedside-cribs?

Forskning bakker i hvert fald op om denne sammenhæng (Ball et al. 2016, Blair et al. 2020)
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Fremtidens vejledning
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Lad os lige igen kigge på titlen for vores oplæg

“Når det lille barn ikke vil sove”
Måske vil det lille barn faktisk rigtig gerne sove
- men kan ikke på den måde, vi forsøger at få det til at sove?
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Hvad har det lille barn brug for når det skal sove?
●

Det lille barn er født med et instinkt, som gør, at det vil være tæt med sin
mor - og når det er det, føler det sig trygt og har nemmere ved at sove
○

Det er således ikke ‘dårlig søvn’
■ når det lille barn vågner hyppigt
(det beskytter mod vuggedød)

■

når det lille barn søger brystet hyppigt
(det beskytter mod vuggedød, vedligeholder mælkeproduktionen,
giver barnet melatonin fra mor, regulerer barnets blodsukker)

■

når det lille barn ikke vil ligge alene
(det beroliger nervesystemet, giver lavere blodtryk, lavere puls, regulerer temperatur og
iltoptag)

●

Modermælk, amning og tæt fysisk kontakt er simpelthen designet til at
hjælpe mor og barn med at sove, igennem udskillelsen og overførslen af
søvndyssende og beroligende hormoner
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Vejledning med udgangspunkt i omsorgskultur
The Possum Approach (Ball et al. 2018) og Sleep, Baby & You (Ball et al. 2020)
Begge programmer er testet ‘ude i den virkelig verden’ i England og Australien

Stor tilfredshed med programmerne fra både fagpersoner og forældre
●
●

Fagpersonerne følte sig bedre rustede til at støtte forældrene og henvise videre til
andre faggrupper
Forældrene følte sig hørt og mødt og følte at de ﬁk god information om deres barns
søvn, hvad der kunne hjælpe og hvordan de kunne tilgå søvnen med mere ro

”Det handler ikke om at “ﬁkse” din babys søvn, det handler om at ﬁkse de forventninger, vi har til søvn.
Og alle babyer er forskellige. Det kunne jeg godt lide – erkendelsen af, at de ikke kunne give mig et sæt regler,
fordi de ikke kunne fortælle mig, hvad min baby havde brug for, kun min baby kunne.”
Forælder fra Ball et al. 2018 studiet
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Vejledning med udgangspunkt i omsorgskultur
The Possum Approach (Ball et al. 2018) og Sleep, Baby & You (Ball et al. 2020)
Helhedsorienteret tilgang som kigger på familiens samlede situation
Tilbyder opkvaliﬁceret vejledning i barnets søvn, mad, sensoriske diæt, psykiske og fysiske
trivsel, omsorgspersonernes mentale og fysiske helbred, samt hvordan situationen er i
forhold til familie-omsorg/støtte.
Adskiller sig fra allerede kendt vejledning særligt ved at
● Ikke at anvende nogen former for adskillelsesbaseret vejledning
● Informere om søvnregulatorer, herunder sensorisk stimuli
● Forældrene støttes i at håndtere deres egne negative tankemønstre og evt. angst
● Possum: Tilbyde massiv, kvaliﬁceret (amme)hjælp og støtte til optimalt fødeindtag
Disse nye vejledninger baserer sig på mange års forskning og kan opsummeres til “Back to Basics”
- og er resultatet af en erkendelse af at den udvikling den vestlige kultur har gennemgået i forhold til
spædbarn- og børneomsorg i løbet af de sidste århundreder, på en række områder har bevæget sig væk
fra barnets interesse
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Konkret vejledning, der støtter barn og forældre
- i sikker, sund, alderssvarende søvn og tryg tilknytning
Afhjælp urealistiske forventninger
●

Snakke om biologisk normal baby- og børnesøvn

● Aﬂive myter, eksempelvis
○
○
○

●

Der ﬁndes ikke dårlige vaner, hvis det virker for familien.
Fravænning fra mælk eller mere fast føde giver ikke bedre søvn.
Søvntræning giver ikke bedre søvn

‘Lige nu’
○

Hjælp forældrene til at være i nuet og ikke se 3-6-9 mdr frem
Holde fokus på ‘det vil ikke være sådan her for evigt, men lige nu….’
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Konkret vejledning, der støtter barn og forældre
- i sikker, sund, alderssvarende søvn og tryg tilknytning
Cue-based-care og Newborn Behavioral Observations (NBO)
●
●

Støtte forældrene i egen aﬂæsning af barnet - nuancerede eksempler
Undgå ‘instruerende’ vejledning i cues, men være nysgerrig på forældrenes egen
aﬂæsning af barnet og støtte forældrene i at eksperimentere med måder at opfylde
barnets behov

Kontakt- og omsorgsbaseret vejledning
●

●

Forældrene er følelsesmæssigt og fysisk tilgængelige
Eksempelvis foreslå at amme/ﬂaske barnet i søvn eller støtte op om og vejlede i
sikker sengedeling som hjælp til at opnå søvn

‘Det, der bringer forælder og barn tættere’
Rosa Øllgaard, autoriseret psykolog og familiebehandler
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Konkret vejledning, der støtter barn og forældre
- i sikker, sund, alderssvarende søvn og tryg tilknytning
Snak om barnets fysiske, følelsesmæssige og kognitive udvikling

● Behovet for sensitiv respons
● Samregulering er basis for selvregulering

○

Selvregulering kan ikke ‘trænes’ eller læres ‘før tid’, det lærer barnet i følsomt samvær med
forældrene/omsorgspersoner
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Opsummerende keypoints
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● Behov for paradigmeskifte
Barnet har et naturligt behov for kontakt og nærvær ved søvn og vi er nødt til at
lytte til barnets klare signaler og arbejde med barnet - ikke imod

● De kulturelle forventninger til børnesøvn problematiserer helt
normal baby- og børnesøvn
Forældre oplever unødige bekymringer og følelser af at fejle som følge af dette

● Store uoverensstemmelser mellem forskning i børns søvn og
den rådgivning forældre modtager pt. i Danmark
Sundhedsstyrelsen må igangsætte en revidering og opdatering af deres
vejledning, så sundhedsplejersker får nyt, udvidet og nuanceret materiale at
vejlede efter, som er i overensstemmelse med den tilgængelige forskning
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