Forældre siger
“… Hurtig og kompetent hjælp var guld værd
for os…”

Om aut. ergoterapeut
Ulla Lebahn, ejer og
leder af Lebahn.dk

Lebahn.dk

“… INGEN spiseproblemer længere…”
“… Ulla kom med helt konkrete måder,
hvorpå vi kunne gøre vores datter tryg ved
spisning…”
“… Alt hvad du har fortalt om sensitivitet i
munden passer 100% på Julie…”
“… Før følte vi os som rigtig dårlige forældre,
men det kan jeg se nu, vi ikke var…”
”… Ulla er 100% prisen værd… Dygtige
ergoterapeuter med god og erfaren tilgang
til børn med spiseproblemer hænger ikke på
træerne…”

Jeg hjælper familier med at opnå hyggelige
måltider, hvor maden bliver spist selvstændigt
og med glæde.
Jeg hjælper familier med at opnå en hverdag
uden frustrationer i forhold til mad:
 Et liv uden behov for at styre og kontrollere
barnets spisning og fødevarevalg
 Et liv, hvor det enkelte barn gradvist udvikler
sin selvstændighed
De bedste resultater opnås, når den
professionelle hjælp er tilpasset familiens
samlede situation og tager udgangspunkt i ”her
og nu”.
Mine arbejdsmetoder (Madglad nu) er derfor
konkrete og enkle at bruge i hverdagen.

Lebahn.dk
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Dalbygade 40B, 2. sal
6000 Kolding

Kontakt: www.lebahn.dk

Vi hjælper i hele landet

Akut behov? Ring til 2830 1081

Hvad er problemet?
Vil dit barn ikke smage på ny mad?... Spiser dit barn for lidt? (eller for meget)... Spiser dit barn meget
ensidigt?... Er måltiderne i hverdagen fyldt med konflikter? …. Er du bekymret for dit barns trivsel?...
Er du endt med at nøde, lokke, presse eller aflede?... Føler du dig ansvarlig for dit barns spiseproblem?

Mangler du hjælp, der virker?

Sansemotoriske spiseproblemer
Der er som regel mere end én årsag til
dit barns spiseproblemer. Det er vigtigt
at kende alle komponenterne.
De begrænser barnets trivsel og kræver
en målrettet indsats.
Næsten alle børn med spiseproblemer er
eller har været sarte for berøring inde i
munden. Det er næsten altid dette
ubehag, der er den oprindelige årsag til
den negative udvikling.
Over tid kommer flere faktorer til at
spille ind – bl.a. samspillet med
forældrene ift. mad/måltider, så det
ender med at blive en ”både/og”
problematik, hvor både sartheden og
relationen er påvirket.

Læs mere på www.Lebahn.dk

Der er håb 
Madgladnu.dk dækker hele landet med
hensyn til professionel hjælp for familier, hvis
hverdag er påvirket af spiseproblemer.
Hjælpen starter dér, hvor I er lige nu. Derfor
tilbyder vi flere former for forløb:
 Online konsultation via skype, facetime,
telefon eller mail
 Konsultation på klinikken (i Kolding) hos
Madgladnu.dk
 Hjemmebesøg med online opfølgning
 Hjælp til ansøgning ifm. kommunalt
støttede forløb

