Børn på hospital

Se hjemmeside om børn på hospital: www.boernpaahospital.dk
Hvert andet barn oplever at komme på sygehus, og de fleste indlæggelser sker akut uden tid til
forberedelse. Derfor er det vigtigt, at også raske børn og deres voksne får en snak om sygehusets fremmede verden.

”Camilla og klovnefar på sygehus” med DVD film indlagt
Lise Giødesen, Nyt Nordisk Forlag 2006
Camilla bliver indlagt sammen med sin far, der er klovn. De oplever
livet på børneafdelingen og lærer, hvordan forskellige undersøgelser
og behandlinger foregår. Bogen er baseret på den indlagte DVD film
”Børn kommer også på Sygehus,” som kan fastholde børn helt ned til
2-års alderen og har været vist i DR’s Børnetime. I bogen er der forslag
til dialog med børnene om emnet samt en billed-quiz.
DVD SÆT med film, diasshow og teksthefte:

BØRN PÅ HOSPITAL – Børns budskaber om hospitalets fremmede verden
– a film for children

CHILDREN GO TO HOSPITAL, TOO

Tre film klassikere med aktuelt budskab af Lise Giødesen 2010
		

”Børn kommer også på sygehus” - en film for børn.

Historien om Camilla og klovnefar på sygehus beskriver hospitalets
fremmede verden. Spilletid 30 minutter.

CHILDREN
”Et sygehus
ligner næsten et virkeligt hus” - en film for voksne

GO TO HOSPITAL,
Børns tanker og oplevelser på sygehus.
TOOFilmen er en mosaik af børns tanker, tegninger og spontane

bemærkninger. Spilletid 30 minutter

– a film for children
by Lise Giødesen

a drama created by children

‘‘LET’S PLAY HOSPITAL’’

LG Film 1999

©

Lise Giødesen

Duration 30 minutes

1999

”Vi leger hospital” - en debatfilm for voksne

Dansk version af ”Let’s play hospital”
Filmen beskriver en speciel legeterapi, hvor de indlagte børn dramatiserer
deres oplevelser gennem leg med kitler og hospitalsudstyr.
Spilletid 30 minutter.

‘‘LET’S PLAY HOSPITAL’’

Diasshow med børnetegninger

Børn udtrykker deres oplevelse af sygdom og hospitalsindlæggelse
a drama created by children
i tegninger og bemærkninger.
and
FILMED FOR ADULTS
Duration 32 minutes

LG Film 1999

©

Lise Giødesen

.

Camera and sound: Jesper Bæk Sørensen and Vibeke Winding
Film editor: Lizzi Weischenfeldt

For arrangementer i forbindelse med visning af filmene samt bamsehospital for børn
se hjemmesiden
www.boernpaahospital.dk
eller kontakt Lise Giødesen: lisegiodesen@newmail.dk.
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Lise Giødesen
ergoterapeut, forfatter, foredragsholder og filmproducent.
Lise Giødesens livslange hjertesag er børn på hospital. Hendes arbejde som
ergoterapeut, på børnehospitalet på Stanford University i Californien i 10 år,
har givet inspiration til det videre arbejde herhjemme. Det har ført til en række
bogudgivelser, film, foredrag, undervisning samt teater for børn – især med det
formål at afdramatisere sygehusets fremmede verden. I 1997 modtog Lise Giødesen
årets pris fra fonden ”En god start i livet” og i 2010 besluttede Guldberg-Plan
at tildele Lise en hædersgave for hendes uegennyttige oplysningsarbejde.

Lyddiasserier for børn:

Børneteater/Bamsehospital:

“Jeg har været på hospitalet”
“Jeg skal til læge”
“Jeg skal til tandlæge”
Gyldendal AV 1977-1978.

“Leg og lær om hospitalets fremmede
verden”
Forestilling for børn med teater og film, samt
mulighed for at iføre sig små kitler, og lege
med virkeligt hospitalsudstyr. Siden 1980.
Foredrag for voksne:
Kommunikation med børn
Om hospitalets fremmede verden. 			
Foredrag, film og debat.

UDGIVELSER:
Bøger for voksne:
“Vort barn skal på sygehus”
En vejledning for forældre.
Gyldendal 1979. Oversat til norsk, svensk og
islandsk.

“Bobler i min mave”
En vordende mors dagbogsnotater om
graviditet og fødsel.
Borgen 1981.

Bøger for børn:
“Jeg har været på hospitalet”
Fotografisk billedbog for mindre børn om
hospitaler. (Giødesen Lassen).
Gyldendal 1976.
“Jeg skal til læge”
Billedbog for mindre børn om besøg hos
lægen.
Gyldendal 1979.
“Jeg skal til tandlæge”
Billedbog om besøg hos tandlægen.
Gyldendal 1979. Oversat til norsk.
“Børn på skadestuen”
Billedbog om forskellige børn på skadestuen.
Joav Merrick og Lise Giødesen.
Gyldendal 1980.
“Hvor kommer mælken fra?”
Billedbog for børn.
Carlsen IF 1983. Oversat til svensk og tysk.

“En sommer med Ninus”
Billedbog om et barn, som får lov til at passe
en kanin i sommerferien.
En lærerig oplevelse.
Carlsen IF 1984. Oversat til svensk og tysk.
“En lille ny”
Billedbog for børn om at få en lille ny i
familien.
Borgen 1984.

Udstillinger:
“Børn på hospital”
Vandreudstilling 1977-1983.
Danmarks Biblioteksforening.
Fotografisk udstilling
Foto-safari i USA 1972.
Diverse kunstforeninger samt Galleri Asbæks
Pilou 1990.
Lakbilleder og emalje på kobber
Diverse kunstforeninger siden 1988
(Emalje fra 1991).

“Brød, hvor kommer det fra?”
Billedbog om børn, som følger processen fra
såning af korn til det færdige brød.
Carlsen If 1985. Oversat til svensk og tysk.

“Børn på hospital”
En film for børn og forældre.
Statens Filmcentral 1980 (26 min).
Ny film om emnet i 1999.
BOG:
Medforfatter til:
”Godnathistorier for dig”
DR 2005

“Turist i USA”
En rejsebog for børn og deres voksne.
En rejsebeskrivelse med gode råd og ideer
til USA-rejsen.
Borgen 1989.

De fleste bøger findes stadig på biblioteket, selvom de er udgået fra forlaget.

Film:

Øvrige film er beskrevet på bagsiden

