info om KANG
KANG sengen håndbygges på Dansk snedkeri i massivt træ fra bæredygtigt skovbrug.
Vælg mellem eg, ask, bøg eller valnød
Pris eksempel
KANG sæbebehandlet eg
210 x 210 cm 25.950,240 x 200 cm 27.950 ’300 x 200 cm 29.950 ’XXL Kapokmadrasser, Gavlpuder, pyramidepuder, lagner og sengetøj fås igennem
Firmaet N SLEEP

Sov med dit barn,
det helt Okay

Læs mere på
https://www.karenh.dk/
https://samsovning.dk/
Facebookgruppe sikker samsovning
https://www.facebook.com/
groups/1831419760202376/

Nu bakker forskningen op
Fornyligt udkom der nye anbefalinger fra Organisationen ”The
Academy of Breastfeeding medicine”***. Publicationen konkluderer, at der ikke er videnskabelig evidens for at fraråde
samsovning. Det pointeres at forældre gerne må sove med
deres børn, da det fremmer amningen, og at der IKKE er større
chance for vuggedød, hvis det gøres under forsvarlige forhold.
Efter jeg havde læst denne artikel, indgik
jeg en korrespondance med Fagligt selskab
for Sundhedsplejersker, med det formål at
afsøge muligheden for en revurdering af
sundhedsstyrelsens retningslinjer.

med tidligere tiders tabuer og skrøner på
området. Bevægelsen tager udgangspunkt
i det simple faktum, at det naturligste i hele
verden, må være at mor og barn sover sammen.

Bestyrelsen for selskabet har nu meldt tilbage at de har haft emnet oppe på bestyrelsesmøde og at de vil henvende sig til sundhedstyrelsen med en forespørgsel med
henblik på en vurdering af evidensen for de
danske anbefalinger vedr. samsovning. Målet er at opnå et større fokus på at oplyse
forældre om sikker samsovning.
Ifølge en undersøgelse lavet af yougov, for

Mange hjemmesider og facebook grupper
om samsovning har de seneste år set dagens lys. Her deler forældre erfaringer og
tips til hvordan samsovning praktiseres
bedst og mest sikkert.
Karen Hedegaard Mortensen driver bloggen samsovning.dk hvis formål er at gøre
de mange fordele ved samsovning tilgæn-

Vuggen/konceptet blev ret hurtigt solgt til
den Norske møbelproducent STOKKE MØBLER. Vores lille prinsesse kom til verden og
blev lagt i mors ﬁne designer-vugge. Alt var
pure lykke. Bortset fra at pigen under ingen
omstændigheder ville sove i vuggen. Ret
dårlig reklame.

10 vigtige fordele
ved samsovning

Det eneste sted hun ville sove, var i sin
mors favn eller på hendes fars bryst. Og
sådan gik det til, at den ﬁne designervugge udelukkende blev anvendt til opmagasinering af forsømte tøjdyr, ammepuder og
andet ragelse – mens prinsessen, sov sammen med sin far og mor på en stor madras
på gulvet.

3. Virker præventivt mod vuggedød. **

Da barn nummer to meldte sin ankomst,
kom der blot en ekstra madras mere på
gulvet og vi monterede en simpel ramme af
lægter rundt om dem, så de ikke gled fra
hinanden.
På et tidspunkt blev møbelarkitekten dog
pænt træt af at have familien sovende på
en stabel madrasser på gulvet. Desværre
skal man kikke langt efter senge i XXL størrelser på det danske møbelmarked. Jeg
prøvede at få et par møbelfabrikanter med
på ideen om at designe og producerer store
familiesenge. Men uden held.

videnscenteret Bolius, sover 13% af Danske forældre i dag sover med deres børn og
tendensen er stærkt stigende, både her og
i resten af den Vestlige verden.
Fænomenet er navngivet samsovning –
eller på engelsk Co-sleeping. Det betyder
reelt blot at far, mor og børn sover i samme rum og i samme seng. Det er et opgør

gelige for ﬂere, samt informere om hvordan
det gøres sikkert.
Karen H fortæller:
Det hele startede da jeg gik på arkitektskolen og ventede vores første barn for 25 år
siden. Jeg måtte erkende, at jeg var elendig
til at strikke, og forsøgte i stedet med at designe en vugge til den lille ny.

Det er først da vi i en periode er udstationeret i job i Cambodja, at jeg får overskud til at
designe en seng til os selv. Det er fantastisk
at opdage at I Asien betragter folk, det som
det mest naturlige i hele verden at sove
med sine børn. Vi oplevede hvordan familierne både sov og opholdt sig på lave plateauer bygget i træ. Det blev disse platauer
der blev inspirationen til vores kæmpe seng
KANG som vi ﬁk snedkerbygget, da vi kom
tilbage til Danmark. KANG er kinesisk og
betyder Plateau. I dag er den sat i small
scale produktion, på et snedkeri i Nordjylland, så andre familier også har mulighed
for at få en kæmpe seng at brede sig i. Læs
mere på karenh.dk

•

1. Bekæmper hudsult*
2. Forbedrer søvn for både mor og barn
4. Barnet græder 4 gange mindre end hvis
det sov alene.
5. Øger barnets selvstændighed, selvværd
og selvtillid.
6. Mindsker chancen for unge udvikler
angst og psykiske lidelser.
7. Øget kropspositivisme i teenagealderen
8. Nærhed til forældrene skaber stabil
kropstemperatur, stabil hjerterytme og
færre lange pauser i vejrtrækningen.
9. Nemmere ammeforløb
10. Stærkere gensidig tilknytning mellem
forældre og barn
*Kompenserer for det moderne samfunds
adskillelse af forældre og børn og skaber
tryghed, nærhed og trivsel
**Dette gælder hvis moren ammer og
forældrene ikke ryger - ikke er påvirket af
stoffer, alkohol, sløvende medicin, og ikke er
stærkt overvægtige samt at samsovningen
foregår efter principper for ” Sikker samsovning” Guide på samsovning.dk.
***Se de nye anbefalinger vedr. Samsovning, amning og faren for Vuggedød fra
The Academy of Breastfeeding Medicine
publiceret december 2019.
Kilder: ”The Acedemy of Breastfeeding medicin, Børnelæge Dr Sears, Psykolog Mette
Carendi, og førende forsker i samsovning
James Mckenna.
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