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Å kjenne spark og bevegelser i magen hver dag er 
tegn på at barnet trives. Lite liv kan tyde på at barnet 
ikke har det så bra. Ved å bli kjent med ditt barns 
bevegelsesmønster, kan du raskere oppdage om 
barnet beveger seg mindre enn normalt. Alle barn 
har forskjellig bevegelsesmønster.

Når skal du begynne?
Begynn fra uke 28. Da har bevegelsesmønsteret blitt 
regelmessig med mer faste perioder for når barnet 
er våkent og sover. 

Ikke mindre bevegelser nær termin
Bevegelsene kjennes annerledes når det blir trangt i 
magen mot slutten av svangerskapet, men: 
Vær oppmerksom på at det aldri skal bli færre 
eller svakere bevegelser.

Hva gjør du ved lite liv?
Dersom du merker endring og er bekymret for 
hvordan barnet har det, kontakt fødeavdelingen 
din med en gang!

Hvordan kan du følge med?
Sett av litt tid hver dag til å kjenne etter hvordan ditt 
barn beveger seg. Gjør dette mens barnet er våkent.

Gjør det til en god vane!

Lær mer på 
kjennliv.no

Bli kjent 
med babyens 
bevegelses mønster 
i magen

Stol på deg selv, 
det er du som kjenner 
barnet ditt best.
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Leder

Med hjerte for forskning
Det er veldig kjekt å kunne skrive denne lederen nå når 
Norge har åpnet opp igjen. For de aller fleste av oss vil det 
bety at vi kan treffes fysisk igjen.

Det var utrolig fint og inspirerende å møte andre frivillige igjen på motiva
sjonshelgen i oktober. Det å kunne møtes fysisk er viktig for medlemmer i en 
organisasjon som LUB, samtidig har vi under pandemien måttet tenke nytt. Vi 
har blant annet gjennomført mange webinarer med godt oppmøte. Her har vi 
kunnet møtes på tvers av fylkesgrensene og fått en arena for læring, fellesskap 
og gode diskusjoner. Dette vil vi fortsette med!
 
«Sorgen trenger tiden og veien, ikke sykeliggjøring. Den sørgende bør ha rett til 
å gjøre den jobben det krever å sørge» skriver etterlatt mamma Taina Bucher 
i sin kronikk. Dette er en av flere saker i dette magasinet som setter sorg og 
sykmelding på dagsorden.
 
Forskning på uventet barnedød står mitt hjerte nært. Vi mistet vår Alva i 2008, 
fire dager over termin, grunnet morkakesvikt. Hvorfor morkaken sviktet var 
dessverre ikke mulig å fastslå. En av grunnene til at vi ble medlem i LUB var 
håpet om at vi en dag ville kunne få mer kunnskap om morkakesvikt og de ulike 
årsakene til dette. Jeg sitter som foreldrerepresentant i LUBs forskningsfond, 
du kan her lese om forskningsprosjektene LUB støtter og er involvert i.
 
Da landsstyret hadde møte i Oslo i september, besøkte vi også Vulkan og foto
utstillingen «Sorg i farger». Kombinasjonen av sterke bilder og treffende tekst 
gjorde inntrykk på oss alle. Du kan se noen av bildene og lese mer om foto
utstillingen i dette magasinet.
 
God lesing!

MARIT GALTA-OPHEIM
Styreleder
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Nytt fra LUB

Å lære å leve med sorgen - 
Seminarhelg for foreldre
Helgen 11.–13. februar 2022 arrangerer 
LUB ny seminarhelg for foreldre som 
har mistet et lite barn de siste par 
årene.

Dette er et av de viktigste 
sorgstøtte tilbudene vi 
gir. Seminaret finner sted 
på Soria Moria hotell i 
Oslo. Mer informasjon og 
påmelding på lub.no.

Velkommen!

Ny rapport: Hvordan håndteres 
dødfødsler på landets sykehus? 
I 2014 utarbeidet Sykehuset Telemark i samarbeid med LUB to prosedyrer som 
gjelder dødfødsel etter svangerskapsuke 22: prøvetaking av mor og barn og psyko-
sosial oppfølging av foreldre. Prosedyrene er forankret i forskningsbasert kunnskap 
og erfaringskompetanse fra både foreldre, jordmødre og leger. 

I forbindelse med revisjon av prosedyrene som er tilgjengelig på 
helsebiblioteket.no, ønsket LUB å kartlegge i hvilken grad disse 
prosedyrene er kjent og i bruk på landets sykehus. Jordmor 
Janne Teigen og forsker Line Christoffersen har i samarbeid 
med fagsjef Trine Giving Kalstad sendt ut et spørreskjema til 
jordmødre og leger ved alle landets sykehus med over 200 
fødsler i året. Målet var å identifisere hva som hemmer og 
fremmer bruk av fagprosedyrene ved dødfødsel.

Noen viktige funn oppsummert:

•  Sykehusene bruker prosedyrer aktiv, men ikke 
alle har implementert disse fagprosedyrene 
lokalt, men bruker eksempelvis «Veileder i 
fødselshjelp». 

•  Ansvar for prøvetaking og formidling av 
resultater til foreldrene kan tydeliggjøres. 

•  Samarbeid og dialog på tvers av profesjoner 
kan være en utfordring. 

•  Prosedyrer er med på å sikre god kvalitet på 
oppfølgingen og at alle prøver tas. 

•  Ikke alle sykehus har gode rutiner for å sikre 
tilgjengelig og oppdatert informasjon til 
foreldrene i tiden de er på sykehuset og på 
utreisesamtalen. 

•  Å skape minner er en viktig del av sykehus-
oppholdet, og vi fant at sykehusene kan 
informeres bedre om viktigheten av å ta 
ulike typer bilder av barnet, samt involvere 
familie og andre viktige personer under 
sykehusoppholdet. 

•  Flere sykehus har tilgang på strikkeklær/
tepper som er donert. Det kan presiseres 
at dette er minner foreldrene kan få med seg 
hjem. 

•  Oppfølging av foreldre etter utskrivning kan 
enkelte ganger virke tilfeldig, og ansvarsfor-
deling, koordinering mellom profesjoner og 
dokumentering kan bedres. 

Er du interessert, kan du lese hele rapporten 
«Nasjonale fagprosedyrer ved død fødsler. En 
studie av hvordan leger og jordmødre ved 
norske sykehus evaluerer og bruker nasjonale 
fagprosedyrer ved dødfødsel» på lub.no.

Bli kontakt-
person i LUB!

Ved å ta kurs i frivillig sorgstøttearbeid 
kan du bli kontaktperson i LUB. 

Neste kurs er på Soria Moria hotell i Oslo 
helgen 14.-16. januar 2022.

Mer informasjon og påmelding på lub.no. 

Påmeldingsfrist er 1. desember.
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Kommende 
arrangementer
22. november 2021
Webinar om hvordan møte julen 
med et barn for lite 
med Knut Andersen, leder for 
Poliklinikk sorgbehandling Ahus

14.–16. januar 2022
Kurs i likepersonstøtte for nye 
kontaktpersoner 
Soria Moria hotell i Oslo

28.–30. januar 2022
Seminar for besteforeldre 
Soria Moria Hotell i Oslo

11.–13. februar 2022
Seminar for nylig rammede foreldre 
Soria Moria Hotell i Oslo

1.–3. april 2022
Landsmøte 
Scandic Kristiansand Bystranda.

Nytt fra LUB

Helg for 
besteforeldre
Helgen 28.-30. januar 2022 ønsker LUB beste-
foreldre som har mistet et lite barnebarn 
velkommen til seminar i Oslo. Her vil dere 
bli kjent med andre etterlatte besteforeldre, 
lære om sorg og om hvordan håndtere en 
utfordrende situasjon.

Å miste et barnebarn er en stor tragedie. 
Det er naturstridig å skulle overleve sitt eget 
barnebarn. Samtidig er det fryktelig vondt å 

se sitt eget barn, svigerbarn og kanskje andre barnebarn 
lide. Mange besteforelder opplever en dobbel sorg, de sørger både over 
barnebarnet de har mistet og over å se sitt eget barn ha det så vondt.

Seminaret finner sted på Soria Moria Hotell 
i Oslo. Det blir en kombinasjon av faglig og 
sosialt program. Helgen ledes av etterlatt 
bestemor Marit Lie Hermanrud (til venstre) 
i samarbeid med bestemor Toril Brakestad 
(til høyre), som begge er erfarne kontakt-
personer (sorgstøttepersoner) for etterlatte 
besteforeldre. 

Påmelding på lub.no innen 3. desember.

Velkommen til landsmøte 
i Kristiansand 
Agder fylkeslag er vertskap når tillitsvalgte, 
frivillige og ansatte helgen 1.–2. april 2022 samles 
til landsmøte på Scandic Kristiansand Bystranda.

Vi oppfordrer fylkeslagene til å delta med både 
delegater og observatører. Antallet delegater 
bestemmes av fylkes lagets medlemsantall pr. 31.12. 
Fra fylker uten fylkeslag kan én kontakt person stille 
som delegat. Hold av helgen!

Kunngjøring av landsmøtet og invitasjon til medlemmer 
gjøres på lub.no. Fylkeslag og kontaktpersoner i fylker uten 
fylkeslag vil motta invitasjon på e-post.

Valg til landsstyret
Blant sakene som skal behandles på landsmøtet, er valg til landsstyret for kommende 
toårsperiode. Fylkeslag og medlemmer oppfordres til å komme med forslag på medlemmer 
som har engasjement, erfaringer og kompetanse som kan komme til nytte for LUB i 
landsstyret. Forslag formidles til valgkomiteen:

• Øystein Lie (leder), Agder, Oystein.Lie@sshf.no 

• Tor Arne Ulfsnes, Trøndelag, tor.ulfsnes@gmail.com

• Kristina Hafredal, Oslo, kristina8701@gmail.com

Bli 
LUB-giver

Ved å gi faste månedlige gaver 
til LUB, kan du bli en verdifull 

støttespiller for vårt arbeid innen 
forebygging og sorgstøtte. 

Tegn deg avtale på lub.no eller 
kontakt oss på post@lub.no.



mannsalder, ikke minst som leder for LUBs kurs i frivillig 
sorgstøttearbeid. Han snakket om likepersonstøtte, hva 
som er unikt og verdifullt med dette, og hva som kan være 
utfordrende. 

 Å møte andre som har opplevd «det samme» er 
den sterkeste støtten man kan få fra andre, sa Sandvik. 
Samspillet er preget av gjensidighet, likeverd og hjelptil
selvhjelp. 

Det var godt å kunne møtes igjen etter alle avlysning
ene og utsettelsene som har vært gjennom pande
mien. Målet med helgen var å ruste og motivere 
våre frivillige til videre likepersonsarbeid.

LIKEPERSONSTØTTE – UNIKT OG VERDIFULLT
Helgen ble innledet med foredrag av psykolog Odd
bjørn Sandvik, som har arbeidet med sørgende i en halv 

– Den sterkeste 
støtten vi kan gi

50 frivillige fra hele landet møttes nylig til motivasjonshelg på 
Holmen Fjordhotell i Asker. Det var en inspirerende helg med faglig 

påfyll, sterke kulturelle bidrag og gode samtaler.

Tekst og bilder:  LINE SCHRADER OG VILDE VON KROGH

•

Motivasjonshelg for frivillige
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•  Ingen kan bedre 
forstå, enn den som 
kjenner seg igjen i 
det andre forteller

•  Ingen kan engasjere 
seg sterkere enn 
den som er/har 
vært igjennom det 
samme

•  Ingen kan sterkere 
gi håp om at det er 
et «videre» i livet, 
enn den som er 
videre

•  Ingen kan bekrefte 
normalitet sterkere 
enn den som står i 
det samme

•  Ingen ting kan 
dempe det vanske-
lige ved å motta 
hjelp bedre enn å 
samtidig være til 
hjelp

Oddbjørn Sandvik

Motivasjonshelg for frivillige

HVA VILLE DU SAGT TIL EN VENN?
Mange sørgende sliter med hvordan de kan 
håndtere skyldfølelse, bekymring, utmattelse og 
andre konkrete utfordringer. Kognitiv terapeut og 
LUBmedlem Gyda Høgh delte erfaringer med noen 
teknikker hun har bruk både i egen sorgprosess og i 
møte med andre som strever i hverdagen. 

Å MØTE MENNESKER I GRUPPER
Helgens program ble avsluttet med en morsom og 
annerledes økt om å møte mennesker i grupper ledet 
av Knut Andersen, klinisk sosionom fra Poliklinikk 
sorgbehandling på Ahus. Noen grupper velger vi selv, 
andre blir vi ufrivillig del av, som for eksempel LUB. 

 Vær bevisst på vår preferanse på å sette folk i 
bås, vi kategoriserer for å forstå. Men veien til god 
støtte i grupper er å være nysgjerrig og åpen og gi 
oppmerksomhet til både hva som ligner og hva som 
er ulikt i en gruppe mennesker – det er i dette skjæ

«Det var flott å få mer forståelse for hva det egent
lig er vi gjør», var tilbakemeldingen fra frivillige, 
som hadde fått større bevissthet på hvor verdifulle 
de er for andre rammede. 

MOTSTANDSKRAFT OG SÅRBARHET
Lørdagen startet med foredrag av psykologspesialist 
Else Resser Heyerdahl om motstandskraft og sår
barhet, og ivaretagelse av seg selv som likeperson. 
Heyerdahl snakket om et viktig begrep i møte med 
tap og livskriser; resiliens, som er fagbetegnelsen på 
psykologisk motstandskraft. Arbeidet som likeper
soner gjør i LUB er i høy grad å bygge motstandskraft 
hos sørgende. Det skal vi være stolte av og bevisste 
på, understreket Heyerdahl. En viktig vei til resili
ens er også å ta vare på seg selv som frivillig i LUB, 
og Heyerdahl ga oss innsikt i og ulike teknikker for 
hvordan vi kan få til dette.

Å LÆRE AV HVERANDRE SOM FRIVILLIGE
Både kontaktpersoner og fylkeslaget driver uvur
derlig sorgstøttearbeid på frivillig basis. Noen 
ganger i fellesskap, andre ganger hver for seg. I en 
panelsamtale delte ressurspersoner som driver 
forskjellige former for frivillig sorgstøttearbeid 
sine erfaringer.

INSPIRERENDE OM DRIVKRAFT OG MOTIVASJON
Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies 
Stiftelse, gjorde sterkt inntrykk da hun delte erfa
ringer med hva som har drevet henne i de 20 årene 
siden datteren Stine Sofie ble drept åtte år gammel. 
Hennes traumatiske erfaring har tent et enormt 
engasjement for å bekjempe vold og overgrep mot 
barn og hjelpe de rammede barna og deres familier. 
Ada Sofie sier selv at hun har posttraumatisk vekst-
syndrom. Ada Sofie Austegard

Else Resser Heyerdahl snakket om resiliens.

- Det viktigste du kan gjøre mot deg selv er være din egen 
vennlige støttespiller. Snakk til deg selv som en god venn ville 
ha gjort sa Gyda Høgh, som selv strevde med skyldfølelse og 
katastrofetanker etter at hun mistet et barn i dødfødsel.

Hilda Sigurdardottir og Maria Sandberg Johnsen fra LUB 
Nordland.
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rått og brutalt ærlig. Tidligere styreleder Øystein Lie 
holdt en sterk tale om LUB gjennom 35 år og om 
drivkraften til de mange foreldrene som engasjerer 
seg i LUB: «Det som skjedde med meg skal ikke skje 
med deg. Og om det skjer med deg, så skal du ikke 
være alene». Styremedlem og kontaktperson Mie 
Steine framførte «Til deg», en sterk sang av Marthe 
Wang, på søndag morgen.

Tusen takk til Stiftelsen Dam for støtte som 
gjorde det mulig å arrangere seminaret. Og en stor 
takk til alle som deltok og bidro til at dette ble en så 
vellykket helg! •

ringspunktet vi kan støtte hverandre, sa Knut som 
øste av sin mangeårige erfaring fra sorgterapi med 
barn og voksne. 

SANG, KÅSERI OG SLAMPOESI
Det var flere sterke kulturelle innslag gjennom 
helgen. Marie Noreger berørte med vakker og sår 
sang, et talent vi forventer å høre mer til framover. 
Latteren satt løst under LUBmedlem Line Chris
toffersens kåseri om hvor gæren det er normalt å 
være i sorgen, her var det mange som kjente seg 
igjen! LUBmedlem Sidsel Juell Theisen framførte 
slampoesi om tapet av datteren Ingeborg – inderlig, 

Marie Noreger sang vakkert.

Panelsamtale. F.v.Hilde 
Jordal, Lise Falang-
Petterson, Lars Grøtterud, 
Renée Kristin Hagen, Mie 
Steine og Mari Skjerden.

Knut Andersen delte fra sin lange erfaring med sorggrupper.
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Fotoutstillingen er skapt av fotograf 
André Clemetsen og Petter Holtmann, 
som begge selv har mistet barn, i 
samarbeid med LUB og med støtte fra 

Stiftelsen Dam. 
Sammen har André og Petter reist landet 

rundt for å møte etterlatte familier, de fleste 
medlemmer i LUB. Gjennom disse møtene 
ble det tydelig at sorgen over et barn ikke 
bare er svart, men den får også farger over tid. 
Det er smerte og stolthet, savn og kjærlighet. 
Felles for alle familiene er at de for alltid vil 
bære barnet med seg. For sorgen over et barn 
er ikke noe man kommer over, men noe man 
må lære seg å leve med.

Rundt 300 var til stede på åpningsarran
gementet på Vulkan i Oslo 2. september. 
Fotoutstillingen ble stående i tre uker. Dette 
gjorde at mange forbipasserende fikk med 
seg de sterke bildene og historiene fortalt i 
tekst og lyd. 

Etter hvert vil fotoutstillingen gjøres til
gjengelig på lub.no. •

Det var mange frammøtte 
og god stemning på 
åpningsarrangementet.

Utstillingen sto ute på Vulkan, et møtepunkt for mat, kultur og opplevelser midt i Oslo.

Utendørs fotoutstilling 
i hjertet av Oslo

Gjennom utstillingen Sorg i farger har nå tusenvis av mennesker fått litt mer 
innsikt i hvordan det er å leve med sorgen og savnet etter å ha mistet barn. 

Tekst og foto:  LINE SCHRADER OG VILDE VON KROGH
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Fotoutstilling om å leve med sorg

•

Stemningsfull musikk av den anerkjente jazzmusikeren Nils 
Petter Molvær under åpningen. I tillegg var det minikonsert 
med Siril Malmedal Hauge og Jacob Young.

Oslos ordfører Marianne Borgen åpnet utstillingen. Her blir hun vist rundt av fotografen (t.v.) og Petter Holmann (nr. 2 f.v.), 
sammen med LUBs generalsekretær Trond Mathiesen (t.h.) og generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen.

Konferansier og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad i samtale med André Clemetsen (t.h.) og 
Petter Holtmann på scenen.

 
Målet er å 
nå ut med 
noe av det 

som er aller 
vanskeligst å 
snakke om.
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At barn kan dø er et vanskelig og tabubelagt 
tema, som mange vegrer seg for å snakke om. 
Foreldre som mister et barn, kan oppleve 
stillhet fra omgivelsene. Med fotoutstillin

gen Sorg i farger håper LUB å bryte berøringsangsten 
rundt sorg. 

– På Ullevål sykehus ble vi forberedt på at på at 
noen venner ville blir borte for en stund, eller for 
alltid. Det hjalp oss å takle dette når det faktisk 
skjedde. Noen mennesker tør ikke å ta kontakt og 
møte en person i krise eller sorg, sier Stig Hovdenak.

Han og kona Monica er to av foreldrene som er 
portrettert i utstillingen. Selv mistet de sønnen 
Gabriel, fire år gammel, i 2010. I etterkant opplevde 
de at flere i omgivelsene unngikk å snakke om tapet 
og barnet de hadde mistet. Noen venner og bekjente 
trakk seg unna.

Monica forteller om et møte med en kollega som 
vedgikk å vegre seg for å snakke om sønnen av frykt 
for å rive opp i tapet. 

– Da svarte jeg at det ikke er noe å rive opp i, for 
det er noe som er med oss hele tiden. 

Hun forstår at dette er vanskelig for mange å 
forholde seg til, men understreker at foreldre som 
har mistet barn blir glade når noen spør. 

– De fleste som har mistet et barn er opptatt av 
at de ikke skal bli glemt. Særlig de første årene er 
barna alltid usynlig til stede. De synes bare ikke for 
alle andre. Jeg er fortsatt mammaen til Gabriel. Vi 
hadde like mye behov for å snakke om han som andre 
foreldre har om sine barn, sier Monica Hovdenak.

GLAD FOR AT NOEN ER INTERESSERT
I utstillingen Sorg i farger portretteres foreldre som 
har mistet et barn, i tekst og bilder. I noen tilfeller 
døde barnet for mange år siden, i andre tilfeller 
er tapet relativt ferskt. Personene vi møter viser 
variasjonen i det å sørge over et barn, men også det 
menneskelige og allmenngyldige ved å oppleve sorg. 

Det aller mest sårbare
– Livet har fått en ny tidsregning. Tiden før og etter Gabriel, sier Monica og Stig. 

Nå vil de bidra til mer åpenhet rundt barnedød. 

Tekst:  ANDERS KJELLEVOLD, STIFTELSEN DAM, OPPRINNELIG PUBLISERT PÅ DAM.NO
Foto:  ANDRÉ CLEMETSEN

Monica og Stig synes det var en positiv opplevelse å bli delta i fotoprosjektet og fortelle sin 
historie. – Når noen er nysgjerrig blir vi glade. Det gir liv til det korte livet Gabriel hadde. •
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Fotoutstilling om å leve med sorg

Alexander er pappa til Livia, født død 09.07.2017.

Trine-Lise er mamma til Sarah Linnea 05.03.2011 - 10.03.2011.

 
Mange 

føler seg 
fryktelig 

ensomme 
i sorgen.
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– I minnesamværet var det godt å kunne si at om vi 
hadde visst på forhånd at Gabriel kom til å dø, hadde vi 
ikke ønsket å gjøre noe annerledes. Det var et godt liv. 

Både Monica og Stig forteller at de har lært mye 
av opplevelsen.

– Jeg har opplevd det verste i livet. Det har gjort 
meg veldig uredd i andre ting, sier Monica

– Jeg jobber med avrusing av narkomane, og mer
ker at erfaringene mine gjør at jeg kan prate og lytte 
til mennesker i vanskelige livssituasjoner, sier Stig.

TAKKNEMLIG FOR STØTTE
Ekteparet er takknemlig for støtten de har fått fra 
LUB, og forteller at det er en viktig årsak til at de 
valgte å være med i prosjektet. 

– Å møte personer som også har mistet er et 
pusterom, fordi alle du snakker med vet og forstår 
hvordan det er, forteller Stig. 

– I begynnelsen har du begrenset med krefter. Da 
er det viktig å være sammen med mennesker som 
håndterer det og man kan snakke om livet på en ekte 
og sann måte.

PERSONLIG OG UNIVERSELT
– Sorg angår oss alle. Det kan være kjærlighetssorg, 
det kan være å miste jobben, miste en onkel, en 
bestefar. Alt dette her opplever vi på en eller annen 
måte. Det er universelle følelser. 

Ordene tilhører fotograf André Clemetsen, som 
har tatt portrettene i Sorg i farger. André har møtt 
berørte familier i hele landet, og kom tett på perso
nene han fotograferte. 

– Jeg tar en rolle hvor jeg blir en del av familien. 
Jeg går inn i en intim sfære og forsøker å få frem 
hva som forteller deres historie, og å få vist spennet 
i menneskene. 

Han brukte mye tid på å ta bildene og samle his
toriene til utstillingen, og opplevde at foreldrene var 
glade for å få fortelle sin historie. 

– Du møter foreldrene mange ganger, og du grå
ter med dem. I etterkant blir det mange samtaler 
på telefon, for de har fått et nytt menneske å prate 
med som lytter. 

Clemetsen har lang fartstid som fotograf, og har 
blant annet jobbet for Barnekreftforeningen. Han 
mener erfaringene derfra har hjulpet han i arbeidet 
med utstillingen.

– Det er en fordel at jeg har jobbet med tunge 
tema før.

ØNSKER REAKSJON
Clemetsen håper utstillingen skal utløse en reaksjon 
i publikum. 

– Sorg er noe sentralt ved det å leve. Å bli rammet 
av et tap gjennom livet er helt menneskelig. Denne 
utstillingen kan bidra til å sette ord på hva sorg og 
savn er, og at det er universelt, sier Monica. 

Hun og mannen Stig synes det var en positiv opp
levelse å bli delta i prosjektet og fortelle sin historie.

– Når noen er nysgjerrig blir vi glade. Det gir liv 
til det korte livet han hadde. «Oi, det er noen som 
er interessert i at Gabriel har levd, interessert i his
torien, interessert i oss og vår erfaring rundt det» 
tenker jeg da, sier Monica.

Ved å delta i utstillingen håper de å bidra til å 
ufarliggjøre det å snakke om tap av barn.

– Selv om det gjorde vondt, så var det virkelig
heten vår. Vi har ikke hatt noe behov for å flykte fra 
det, sier Stig.

TAP OG FORSONING
Monica og Stig snakker åpent om hvordan det er å 
miste et barn. 

– I begynnelsen er alt svart/hvitt og livet går i 
sakte film. Man er i en merkelig tilstand. Samtidig 
må man leve videre og ta seg av de andre barna. Da 
Gabriel døde var det første vi møtte fødselsdagen 
hans. Det var sterkt og kontrastfylt, forteller Stig, 
og fortsetter:

– Nå er det såpass lenge siden at vi kan snakke 
om det uten at det skaper veldig sterke følelser. 
I begynnelsen var det mer ukontrollert, da kunne 
tårene plutselig komme. 

Monica mener det at de tidlig forsonte seg med 
tapet, og takknemlighet over tiden de fikk sammen, 
har bidratt til at de har klart leve med tapet i etter
kant. 

– Vi har hele tiden også hatt med oss et håp og en 
visshet om at vi sees igjen. Smerten over at han ikke 
er her forblir like reell, men det er likevel en slags 
trøst, sier hun tilføyer:

– Sorg angår oss alle, sier 
fotograf André Clemetsen.

Dette er siste bildet av 
Gabriel, dagen før han ble 

syk. – Han hadde fått ski til 
jul, og gledet seg til skitur. 
Vi glemmer aldri det gode 

smilet hans og kjærligheten 
som han utstrålte, sier 

Monica og Stig. Foto: Privat.

 
Du glemmer 
ikke barnet 

ditt.

•

14 | Landsforeningen uventet barnedød



Fotoutstilling om å leve med sorg

Kjersti Vatle er mamma til Leah Maria, født død 09.02.2018.
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– Mange av våre medlemmer, som alle har 
mistet barn, savner at det er rom for å snakke 
om barnet. En del folk er kjempeflinke de første 
månedene, men etter hvert blir mange kanskje 
redde for å rive opp i tapet og det blir taust, sier 
hun og legger til:

– Når man har mistet et barn er det noe man 
lever med hele livet. Du glemmer ikke barnet 
ditt. Jeg tror de aller fleste setter pris på at noen 

– Utstillingen står ute på Vulkan, kanskje det 
beste stedet i Oslo om flest mulig skal se det. Det er 
mange som går forbi, og det er tydelig at det treffer 
folk og rører opp i noen følelser. Kanskje kan det 
røske opp i de som ser utstillingen, og for eksempel 
utløse et vennlig blikk neste gang de ser noen som 
er triste, sier han og legger til:

– Det er viktig å formidle at vi ikke kan ta ting for 
gitt, vi må godta at livet er brutalt. I vårt samfunn, 
hvor vi er født med «lottogevinsten» vår, glemmer vi 
det litt. Målet er å nå ut med noe av det som er aller 
vanskeligst å snakke om, det mest sårbare.

Clemetsen ønsker også å gjøre organisasjoner 
som LUB, og arbeidet de gjør, bedre kjent. 

– LUB har jobbet med sorg i 35 år. Å få dem ut på 
gaten og vise samfunnet arbeidet de gjør er viktig. 

Han håper å kunne ta utstillingen ut på turné.
– Jeg har veldig lyst til å reise rundt og fortelle om 

utstillingen, holde et foredrag og vise bildene. Det 
kan være nyttig for skoler, sykehusgrupper, psyko
logistudenter og sykepleierstudenter som kommer 
til å oppleve å måtte stå i en slik situasjon. 

VIL SENKE TERSKELEN FOR KONTAKT
LUB ønsker å bidra til å fjerne sperren mange har 
for å snakke om sorg og tap av barn, forteller pro
sjektleder for fotoprosjektet og fagkonsulent i LUB 
Line Schrader.

Lillebror Benjamin var 
to år da Gabriel døde. 
Her sitter Benjamin 
på en av Gabriels 
favorittplasser, med 
skoene hans. Her 
satt Gabriel ofte og 
tittet ut over hagen, 
mens han ventet på 
at jordbærene i bedet 
skulle bli modne. 

 
Å møte andre 

som har 
mistet blir et 

pusterom.

16 | Landsforeningen uventet barnedød



Fotoutstilling om å leve med sorg

LUB har flere prosjekter hvor formidling og 
deling av historier står sentralt. Blant annet driver 
foreningen podkasten Sorgpodden. Å høre andre 
med lignende opplevelser fortelle sine historier er 
viktig for mange foreldre som har mistet barn.

– Det er mye støtte i å dele historier. Mange føler 
seg fryktelig ensomme i sorgen. Å se at man ikke er 
alene er utrolig verdifullt, sier Schrader. •

nevner barnets navn og snakker om det. Det er et 
av de sterkeste savnene over tid.

Hun håper utstillingen kan bidra til å senke 
terskelen for å ta kontakt med mennesker som 
opplever sorg.

– Kanskje vi kan stoppe opp litt mer, tørre å 
spørre og vise omsorg for hverandre? Jeg håper 
utstillingen kan bidra til det, og kanskje også fjerne 
et tabu, sier Schrader.

Ann-Karin er mamma til Albert 09.05.2017-15.05.2017.
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Innlegg i Barselopprøret

Hun spreller og danser rundt der inne. Ultra
lydjordmoren får ikke til å ta gode 3Dbilder 
fordi jenta vår er så aktiv. Vi bryr oss ikke 
nevneverdig om bildene. Alle målinger er 

fine, og det er jo det som teller aller mest: tryggheten 
av å vite at alt står bra til med vårt første barn. Etter 
en snartur i byen på lunsj hos de kommende beste
foreldrene, er vi innom helsestasjonen på en ordinær 
kontroll. Jordmor lytter med doppler på magen min 
og noterer «aktivt barn» på helsekortet. Vi fyller ut 
noen papirer og ønsker jordmoren god helg. Dagen 
har gitt oss betryggelser som er gode å ha med seg på 
den siste innspurten før vi to skal bli tre.

Neste dag velger vi å legge ut bilde av den lille 
skjønnheten med teksten «vi gleder oss til å møte 

deg». Hun skal hete Mia, og vi har det meste klart til 
henne. Jeg er i tredje trimester. Appen på telefonen 
min har fortalt meg at «dersom barnet skulle bli født 
for tidlig, ville det nå ha stor sjanse til å overleve». 
Det kjennes trygt å dele nyheten.

Vi sitter i sola på verandaen utenfor det nybygde 
huset vårt og spiser lunsj mens vi leser noen av de 
mange gratulasjonsmeldingene. «Livet leker», sier 
vi og smiler til hverandre. Ren lykke, vi er akkurat 
der i livet vi ønsker å være.

PÅ 24 TIMER SNUR LYKKEN
Hjertet slår ikke, sier hun. Vår verden stopper 
opp. Jeg skriker, men det kommer ingen lyd – 
det er så forferdelig vondt. En lege kommer inn 

Mia – barnet som  
aldri kom hjem

«Det går opp for meg at da vi gikk ut dørene på sykehuset, var vi overlatt til oss selv 
- midt i den største krisen vi noen gang har opplevd.» Lise Mette Lyshaugen belyser 

de store manglene i dagens oppfølging av foreldre som har mistet barn.

Tekst:  LISE METTE LYSHAUGEN  Foto: PRIVAT
Opprinnelig publisert i Barselopprøret
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Vi pakker de minste klærne og tar med tepper laget 
til henne. Når jeg lukker døren til barnerommet, 
blir jeg stående og se på bilstolen. Vi skal til føde
avdelingen, men vi trenger den ikke. Hun vil aldri 
komme hjem.

PÅ BARSEL MED ET DØDT BARN
Jordmødrene på sykehuset er støttende og 
omsorgsfulle. De viser profesjonalitet og ekte 
medmenneskelighet. De bruker navnet hennes og 
snakker om oss som foreldre. Jordmoren blir et 
slags anker som vi kan holde fast ved. Hun følger oss 

og bekrefter at jenta vår er død. Hun vil bli født 
død, skal obduseres og begraves. Det er for mye 
å ta inn. På telefonen ser jeg alle de nye Face
bookvarslene – det er gratulasjonsmeldingene 
som tikker inn. Men hun er død – jeg skal føde 
et dødt barn. Sjokket beskytter oss, og ingenting 
føles virkelig.

Vi reiser hjem for å pakke fødebagen og tenke 
over hvordan vi ønsker å skape minner med Mia den 
lille tiden vi vil få sammen. Vi møter barnevognen i 
gangen, bleier og babyklær på bordet. Jeg klamrer 
meg til bamsen hennes. Klarer ikke spise. Ikke sove. 

 
Når jeg 

lukker døren 
til barne

rommet, blir 
jeg stående og 
se på bilstolen. 

Vi skal til 
fødeavdelingen, 
men vi trenger 
den ikke. Hun 

vil aldri komme 
hjem.

På fødestue 6 blir vi kjent 
med og tar farvel med vår 
datter. •

Lise Mette Lyshaugen
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Innlegg i Barselopprøret

OVERLATT TIL OSS SELV
«Foreldrepengene stanses etter 30 dager grunnet 
barnets død i stønadsperioden» informerer NAV 
i et brev. Vi velger kiste, skriver dødsannonse og 
planlegger begravelsen. Vi rydder barnerommet og 
tar ned dørskiltet vi har hengt opp. Vi annonserer på 
Facebook at vi har blitt foreldre til en vakker engel 
i himmelen. Vi mottar kondolanser, hilsninger og 
blomster. Vi lager oss en slags rytme i hverdagen, 
men hjemme er det forferdelig stille. Vi får fakturaen 
fra begravelsesbyrået på termindagen og går inn i 
det nye året uten ennå å ha fått svar på obduksjonen. 
Jeg tatoverer «Englemamma» på armen – slik at 
det er synlig for andre at jeg bærer et barn i hjertet. 
Jeg skriver navnet hennes på vinduet, i sanden og 
i snøen. 

I mitt første møte med fastlegen ønsker jeg bare 
å bli sett og hørt, slik vi ble på sykehuset. Jeg blir 
sittende på venterommet rett ovenfor en mor med 
sin nyfødte baby i armene. Når jeg kommer inn til 
legen, formidler jeg at jeg ønsker noen snakke med 
for best mulig å kunne bearbeide tapet av vår før
stefødte. «Det er ikke noe poeng, dessverre, det er 
ikke kapasitet,» sier han. Det er vanskelig å forstå 
og ordene fra jordmoren på sykehuset virker nå 
fjerne, «det dere opplever nå, å miste et barn, er det 
verste man kan oppleve». Jeg blir sjokkert over at 
det ikke finnes et videre tilbud om oppfølging fra det 
offentlige helsevesenet. Det går opp for meg at da 
vi gikk ut dørene på sykehuset, var vi overlatt 
til oss selv - midt i den største krisen vi noen 
gang har opplevd.

Litt etter litt klarer jeg mer. Å gå på butikken, på 
kjøpesenteret og til frisøren. Jeg prøver å forberede 
meg på det jeg vet kommer; spørsmålet om jeg har 
barn. Hva skal jeg si? At jeg har en datter? At jeg har 
en datter som er død? At jeg ikke har barn? Jeg vet at 
disse tilfeldige møtene ikke ønsker å vite detaljer fra 
livet mitt, men jeg klarer heller ikke å si at jeg ikke 
har barn når jeg har født en vakker jente. Likevel er 
det vondt å se reaksjonene hos de som spør. Det var 
jo ikke dette de ville vite, og samtalene stopper ofte 
opp. Selv om spørsmålet er vondt å svare på, er jeg 
stolt av datteren min! Jeg snakker gjerne om henne. 
Jeg skulle ønske spørsmålet ble starten på en sam
tale og ikke slutten. Det føles ensomt.

Vi får svar på obduksjonen – barnet vi mistet 
var helt friskt. Dødsårsaken oppgis å være «skjult 
akutt morkakeløsning». Jeg kunne ikke ha forutsett 
det eller oppdaget det. Samtidig føles det som om 
kroppen min har sviktet henne totalt. Vi får også 
vite at det er økt gjentakelsesrisiko ved et eventuelt 
fremtidig svangerskap. 

de neste dagene. Hun bekrefter ofte at dette er det 
verste man kan oppleve, å miste et barn. Det er en 
slags anerkjennelse av situasjonen vi er i som bygger 
tillit. Hun forstår.

Fire dager tar det før Mia blir født. Hun legges på 
brystet mitt, og en tåre av blod renner fra øyet hennes. 
Jeg tørker den bort, «det er ikke sånn det skulle vært 
jenta mi». I de neste timene fylles rommet av kjær
lighet. Hun er vårt fineste verk. På fødestue 6 blir vi 
kjent med og tar farvel med vår datter. I korridoren 
utenfor triller nybakte mødre barna sine.

Vi vet ikke hva som er skjedd, og hvorfor hun 
plutselig døde. Vi må vente på obduksjonen, og får 
opplyst at den kan ta opptil seks måneder. Kanskje 
får vi aldri svar. Jeg får tabletter for å stoppe melken 
barnet skulle hatt. Vi triller henne i sengen sin gjen
nom korridorene og inn i heisen. Vi går ut av heisen 
i første etasje, og en portør tar henne med en etasje 
lenger ned. Der skal hun ligge sammen med de andre 
døde frem til hun skal obduseres. Med fotavtrykk 
og bilder går vi ut dørene på sykehuset og inn i den 
kalde oktoberkvelden uten datteren vår. Å forlate 
henne der er smertefullt og brutalt på et nivå jeg 
aldri før har kjent på.

 
Det går opp for meg at da vi gikk ut dørene på 

sykehuset, var vi overlatt til oss selv  midt i den 
største krisen vi noen gang har opplevd.

Nybakt pappa.

20 | Landsforeningen uventet barnedød



rammet, men jeg har lært meg å leve med tapet. 
Farger og lys har sakte kommet inn i vårt hektiske 
liv, og jeg har akseptert at sorgen også alltid vil ha 
sin plass. Jeg glemmer henne aldri, hun som gjorde 
meg til mamma første gang. Mia er alltid med oss.

Helsestasjonen har fulgt opp meg og mine to 
levende barn. De har sett oss som foreldre like 
mye som de har sett våre barn. Vi blir innkalt til ti 
kontroller i løpet av barnas første leveår og har hatt 
anledning til å komme oftere ved behov. Det står i 
sterk kontrast til oppfølgingen familier får når man 
mister et barn, og jeg klarer ikke å la vær å tenke 
«hvor er tilbudet fra det offentlige helsevesenet når 
det verst tenkelige skjer – når et barn dør?»

Jeg går til kirkegården hver dag i fem måneder. 
Det er det eneste stedet jeg finner ro og kan føle meg 
noe i nærheten av hel. Uansett vær tar jeg turen med 
gravlys i sekken. Av og til går jeg forbi andre mødre 
med barnevogner. Jeg tenker på hvor skjørt livet 
er, hvor små nyanser som avgjør fremtiden og som 
skiller min opplevelse av det å bli mamma fra deres.

Jeg har et støttende nettverk og en fleksibel 
arbeidsgiver, men likevel er det vanskelig. De rundt 
oss viser omsorg – men jeg er ikke lenger meg. Jeg 
klarer ikke konsentrere meg, blir fort sliten og 
strever med å forholde meg til andre mennesker. 
Jeg har lest meg til at det er normalt, men jeg hadde 
hatt behov for at en fagperson sa dette til meg og 
støttet meg når jeg jobbet som hardest med å ta 
livet tilbake.

Alt jeg ønsker meg er ro, tid og en mulighet til å 
orientere meg i det nye terrenget. Jeg trenger å få lov 
til å sørge. Jeg trenger å få lov til å gjøre ting i mitt 
tempo, når jeg selv er klar for det og på den måten som 
føles rett for meg. Jeg trenger bekreftelsen på at det er 
helt normalt å ikke klare å se verden i farger akkurat 
nå – og en visshet om at lyset sakte vil slippe inn.

Den manglende oppfølgingen gjør meg sint. 
Jeg bestemmer meg for å bruke mine erfaringer 
til å skape mer åpenhet, og for å endre praksis 
slik at rammede foreldre skal få en noe bedre 
vei å gå. Jeg har en stemme, og jeg kan bruke 
den! Jeg engasjerer meg som frivillig i LUB i 
mangel på et tilbud fra det offentlige. Det bøter 
litt på den uretten jeg føler. Det hjelper å gjøre 
noe for andre.

Året etter får vi vårt andre barn. Vi får hjemme
besøk og oppfølging fra helsestasjonen. Vi sitter 
rundt spisebordet hjemme hos oss når jordmoren 
fra kommunen forteller at de har fokus på fødsels
depresjon og at hun ønsker å informere om dette 
viktige temaet. «Det er fint,» sier jeg, med en levende 
baby i armene, «men hvor var dette fokuset da bar
net vårt døde?»

Fire år senere har jeg to barn i armene og ett jeg 
bærer med meg i hjertet. Jeg er trebarnsmamma. 
Jeg vet hvordan det er å være trist og glad på samme 
tid. Jeg er ikke lenger den jeg var som før sorgen 

 
Jeg klarer ikke konsentrere meg og strever med å forholde meg til 

andre mennesker. Jeg har lest at det er normalt, men hadde hatt behov 
for at en fagperson sa dette til meg og støttet meg når jeg jobbet som 

hardest med å ta livet tilbake.

•
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Det er hardt arbeid å begrave sitt barn, rydde 

barnerommet, vente på obduksjonsresultater og 
lære seg å ta del i hverdagen igjen.

HVILKE BEHOV HAR FORELDRE ETTER 
Å HA MISTET ET BARN?

→ Etterlatte foreldre har behov for sorgpermisjon
Slik det er i dag, har mor rett til seks uker (30 dager) 
fødselspermisjon, og far har rett til 14 dager fri i for
bindelse med fødsel ved en dødfødsel. De fleste tenker 
at mor og far kan sykmeldes etter utløpet av disse 
periodene, men det finnes ingen godkjent diagnose
kode som passer – sorg er ingen sykdom og derfor 
ingen diagnose. For å ha rett på sykmelding må legen 
sykmelde på bakgrunn av en godkjent diagnosekode 
i ICDsystemet. Det er normalt at de som opplever 
barnedød får redusert arbeidskapasitet i en kort ere 
eller lengre periode. Det er derfor vanlig praksis at 
fastleger sykmelder foreldrene ved bruk av andre 
diagnosekoder som for eksempel «psykisk ubalanse, 
situasjonsbetinget» for å sikre retten til sykepenger.

Det mange ikke tenker på, er at bruk av disse 
diagnosene senere kan gi foreldrene problemer i 
forbindelse med helseforsikringer, helseattester 
og sikkerhetsklareringer. Det finnes en relativt 
ny diagnosekode som heter «komplisert sorg», 
men denne skal først benyttes etter seks måne-
der – og er det ikke egentlig komplisert sorg vi 
forsøker å unngå?

Sorg er ingen sykdom, men en normal og sunn reak
sjon på en katastrofe. Tap av et barn er naturstridig, 
komplisert, og det rokker ved den grunnleggende 
trygghet i livet. Foreldre som har mistet et barn, må få 
lov til å sørge, og de trenger det. Sorg er hardt arbeid, 
og det er naturlig at arbeidskapasiteten reduseres. Jeg 
mener det begås en urett overfor de som rammes når 
man gjentatte ganger må forklare seg og argumentere 
om hvorfor det er vanskelig å yte i arbeidslivet. Det 
er en tilleggsbelastning å måtte stille i dialogmøter 
med NAV og skulle fungere fra en sykmelding til en 
annen. Det skaper en uro i en allerede kaotisk situa
sjon. Foreldrene har allerede så mange utfordringer 
i tiden etter dødsfallet at det er uforståelig at de også 
skal måtte igjennom dette byråkratiet.

Å miste et barn er vanskelig nok.

Barsel -
opprøret
Barselopprøret er 
en organisasjon 
som jobber for 
å bedre barsel-
omsorgen i Norge. 
Barsel opprøret 
vil skape endring 
gjennom å 
skape oppmerk-
somhet, spre 
kunnskap, bygge 
fellesskap og få 
gjennomslag.

Barselopprøret.no

Innlegg i Barselopprøret

Min oppfatning er at mange ikke er klar over at 
etterlatte foreld res manglende permisjonsrettighe
ter gjør det vanskelig å gi dem ro slik at de kan sørge 
i barseltiden. Kanskje er det nettopp fordi det synes å 
være en selvfølgelighet - at vi ikke tenker det kan være 
slik? Kanskje spiller det også inn at det er ubehagelig 
å snakke om barne død? – Men det er nettopp derfor 
vi må. Vi kan ikke akseptere dette enorme hullet i 
barselomsorgen: at de som er mest sårbare av alle 
ikke i tilstrekkelig grad er sikret en rett til å sørge 
uten å presses tilbake i arbeid.

Barseltiden er tøff, ikke minst for de foreldrene som 
sitter igjen alene. Uten barnet i armene.

Sorgpermisjon forankret i folketrygden til etter
latte foreldre, slik Danmark har innført, vil bidra til 
å gi foreldrene ro i tiden etter dødsfallet og mulig
heten til selv å kunne styre sin egen prosess med å 
finne tilbake til en ny hverdag. Det er hardt arbeid 
å skulle ta del i en verden som oppleves helt anner
ledes enn slik man kjente den fra før. Det er hardt 
arbeid å begrave sitt barn, rydde barnerommet, 
vente på obduksjonsresultater og lære seg å ta del 
i hverdagen igjen. Etterlatte foreldre vil stadig bli 
stilt overfor utfordringer. Det er «triggere» overalt: 
barnevogner, bleiehyllen i butikken, skrikende 
barn foran deg i køen og det for alltid vanskelige 
spørsmålet «har du barn?» eller «hvor mange barn 
har du?».

Noen vil ha utbytte av å komme raskt tilbake i arbeid, 
helt eller delvis. Jeg tror likevel at de aller fleste vil 
ha behov for ro til å orientere seg i sorgens landskap 
før de klarer å yte igjen i jobbsammenheng. Og 
mange trenger hjelp fra fagpersoner og likepersoner 
(som selv har mistet et barn). Felles for alle er at de 
ikke bør bli presset. Et tilbud om sorgpermisjon til 
de som mister et barn, vil ivareta den sørgende, slik 
at den sørgende selv kan bestemme rytmen.

Ettersom de fleste som opplever å miste et barn i dag 
mottar sykepenger, vil innføringen av sorgpermi
sjon ikke føre til vesentlige samfunnsmessige kost
nader, men heller reduserer dem ved at man unngår 
stadige møter med fastlege, NAV og arbeidsgiver ved 
gjentakende sykmeldinger. Det vil også plassere 
ytelsen der den hører hjemme ettersom sorg ikke 
er en sykdom.

Vi må anerkjenne at sorg er krevende arbeid, og gi 
etterlatte forelde permisjonsrettigheter som gir rom 
til å sørge.
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mor har vært igjennom en fødsel selv om barnet ikke 
lenger er her. 

Kanskje viktigst av alt må dette være et tilbud. Det 
er helsevesenet som skal tilby oppfølging. Det skal 
ikke være opp til den enkelte familie i krise å søke og 
lete etter støtte i helsevesenet. Mange familier som 
mister et barn får sorgstøtte fra frivillige organisa
sjoner, men frivilligheten skal ikke være det eneste 
tilgjengelige tilbudet – det skal være et supplement! 
At foreldre som mister et barn får et tilbud fra det 
offentlige helsevesenet, er en forutsetning for at det 
skal kunne ytes god barselomsorg.

Vi kan ikke akseptere at oppfølgingen er tilfeldig og 
svært mangelfull slik den er i dag. •

→ Etterlatte foreldre har behov for støtte 
Å miste et barn er en enorm krise etterfulgt av en 
livslang sorg. Det er svært traumatisk, og foreld
rene (samt eventuelle søsken) trenger støtte, 
både i den umiddelbare tiden etter tapet og over 
tid.

I de nasjonale retningslinjene for barselomsorg 
er barnedød i liten grad nevnt, og oppfølgingen 
i ettertid er vagt omtalt. Den manglende konkre
tiseringen om hva barselomsorgen for dem som 
mister et barn faktisk skal inneholde, fører til at 
den videre oppfølgingen i kommunehelsetjenesten 
ofte er tilfeldig og personavhengig. Det er rett og 
slett ikke godt nok!

Bør vi ikke ha klare rutiner for oppfølging av de aller 
mest sårbare familiene? De som er tvunget til å ta 
farvel.

En konkretisering av hva barselomsorgen minimum 
skal inneholde, vil gi helsepersonell verktøy i møte 
med de etterlatte foreldrene, samtidig som det vil gi 
dem som rammes en forutsigbarhet i hvilket tilbud 
de kan forvente å få.

→ Foreldre må følges opp av fagpersoner
Foreldre som mister barn, må følges opp av fagper
soner med sorgkompetanse.

Fastlegen kan henvise til psykolog, men der er 
det ofte mellom seks måneder til ett års ventetid. 
Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten får du 
normalt maksimalt åtte samtaletimer. Noe som 
for mange vil være altfor lite til å bearbeide sorgen 
og traumet. Ved barnedød er det viktig at støtten 
kommer på plass raskt og vedvarer over tid. Det 
vil også bidra til å kunne forebygge en komplisert 
sorg.

Foreldrene må sikres rett til raskt å få snakke med 
en psykolog/terapeut med relevant kompetanse for 
å bearbeide, få verktøy og støtte til best mulig å leve 
videre med tapet. Å la familiene vente opptil ett år 
på å snakke med en fagperson når et barn dør, det 
kan vi ikke godta.

Helsestasjonen har fulgt mor i svangerskapet – og 
bør på lik linje med dem som har et levende barn, 
følge opp familier som har mistet det største i livet. 
Oppfølgingen må tilrettelegges ut ifra familiens 
behov, for eksempel ved bruk av hjemmebesøk. 
Mors fysiske barselhelse må heller ikke glemmes, 

Fire år senere har jeg to 
barn i armene og ett jeg 
bærer med meg i hjertet. Jeg 
er trebarnsmamma. Jeg vet 
hvordan det er å være trist 
og glad på samme tid.
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Forskning

Siden LUBs første forskningsbevilgning i 1987 har dette 
engasjementet resultert i tildeling av til sammen hele 41 
millioner kroner til forskning på dødfødsler, krybbedød, 
annen uventet barnedød, samt sorg og sorgbearbeidelse. 

Tusen takk til alle givere som har gjort dette mulig! 

FORSKNING NYTTER
Vi er stolte over LUBs bidrag til 
forskning. Vissheten om at forskning 
nytter er allikevel det viktigste. Ny 
kunnskap legger grunnlaget for fore
byggingstiltak og styrking av svan
gerskaps og fødselsomsorgen. Dette 
har ført til stadig færre barnedødsfall 
i Norge, både dødsfall som inntreffer 
i svangerskapet og i de første leve
årene. 

LUB jobber også for å få finansiert 
forskning gjennom Stiftelsen Dam. Vi 
fikk nylig tilsagn om støtte til et treårig 
prosjekt som skal undersøke sammen

hengen mellom menns helse og risikofaktorer for senabort og 
dødfødsler. I fjor bevilget Dam støtte til et treårig prosjekt som 
skal se på om det er samsvar mellom hjelpebehovet til foreldre 
som har mistet barn og tilbudet de faktisk får fra hjelpeapparatet. 
Det betyr at vi i 2022 vil ha to store forsknings prosjekter støttet 
av Stiftelsen Dam. 

På de neste sidene kan du lese om forskningsprosjektene som 
nå er aktive med bevilgninger fra LUB og Stiftelsen Dam. I tillegg 
er det en oversikt over vår siste bevilgning til nye prosjekter som 
nå kan startes opp. Vårt håp er at disse prosjektene vil gi oss ny 
livreddende kunnskap.

MULIG Å REDDE FLERE LIV
Selv om utviklingen går i riktig retning, er det mulig å redde flere 
liv. Hver eneste dag er det en ny familie som opplever å miste et 
lite barn. For dem er det en fattig trøst at det var flere dødsfall 
før. LUBs engasjement for forskning vil derfor fortsette, vi jobber 
videre mot vår visjon om at «ingen barn skal dø»! Med fortsatt 
støtte fra generøse givere skal vi sørge for nye bevilgninger fra 

vårt forskningsfond. Sammen tetter vi kunnskapshull. Sammen 
redder vi liv! •

INGEN BARN SKAL DØ!
LUBs store engasjement for forskning springer ut fra våre medlemmers 

sterke ønske om at ingen andre foreldre skal oppleve å miste et barn, og 
et håp om å finne sårt tiltrengte svar.

Foto: Kelly Sikkem
a, Unsplash

LUB har siden oppstarten 
jobbet for forskning, her er 
Rune Bratseth i en annonse 

fra tidlig på 90-tallet.
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over 40 år og hvor fostre hadde store misdannelser 
også var gått ned med tiden. 

TILBY TETTERE OPPFØLGING
Mange risikofaktorer for dødfødsel er identifisert 
i tidligere studier, men konsekvensene av kombi
nasjon av flere risikofaktorer hos samme kvinne er 
ikke studert. Ved å beregne individuell risikoskår 
basert på flere risikofaktorer, kan gravide med 
høyest risiko for dødfødsel identifiseres og tilbys 
tettere oppfølging og planlegging av optimalt tids
punkt for forløsning. 

Hovedmålet med studien er identifisering av 
høyrisikosvangerskap for dødfødsel og utvikling av 
verktøy for klinikere. Den vil studere forekomsten 
av dødfødsel i Norge og vurdere effekten av tiltak 
og intervensjoner som blir innført i fødselshjel
pen. Også å undersøke nærmere hvordan kombi
nasjon av flere risikofaktorer hos et enkelt individ 
påvirker risikoen for dødfødsel. •

Over 300 barn dør før fødsel i Norge hvert 
år, og 100 av disse ved termin. Dødfødsel 
er den alvorligste svangerskapskompli
kasjonen, og kan oppstå uten forvarsel. 

Medisinsk fødselsregister har registrert alle 
fødslene i Norge siden 1967 og viser at forekom
sten av dødfødsler er redusert gjennom årene. 
Mødresykdommer, høy alder og overvekt hos 
mor er noen kjente risikofaktorer for dødfødsel. 
Til tross for økt alder hos mor de siste tiårene har 
forekomsten av dødfødsler gått ned i Norge og 
årsakene til denne positive utviklingen er delvis 
ukjente. 

Ved å studere trender og endringer i svanger
skaps og fødselsomsorgen kan man finne mulig 
sammenheng mellom redusert forekomst av død
fødsel og innførte nye tiltak og kliniske rutiner og 
evaluere effekten av disse tiltakene.

ANALYSERTE 2,5 MILLIONER FØDSLER
Som en del av PURPLEstudien, undersøkte vi 
effekten av tiltakene i fødselsomsorgen og utvik
lingen av risikofaktorene for dødfødsel gjennom 
mange tiår. Vi brukte Medisinsk fødselsregister og 
Statistisk Sentralbyrå som datakilde. Vi analyserte 
2 445 848 fødsler mellom 19672014. Studietiden 
var delt opp i fire tidsperioder (1967–1985, 1986–
1998, 1999–2010 og 2011–2014). Forekomsten av 
dødfødsler ble så regnet ut for hver svangerskaps
uke ved og over terminen i hver tidsperiode og 
sammenlignet.

Vi fant at forekomsten av dødfødsler har gått 
ned med tiden. Den første nedgangen ble observert 
i alle svangerskapsuker i tidsperioden 1986–1998 
da ultralyd ble tatt i bruk i medisinsk praksis i 
Norge. Den andre nedgangen ble observert hos 
gravide med svangerskapsvarighet en uke etter 
terminen og tilsvarte tidsperioden 2011–2014. Vi 
tror forklaringen er at overtidig svangerskap siden 
2011 blir igangsatt en uke tidligere enn praksisen 
før. Vi fant også at forekomsten av dødfødsler hos 
gravide med svangerskapsforgiftning, mors alder 

Identifisering av høyrisikosvangerskap 
og evaluering av tiltakene
Ved å studere trender og endringer i svangerskaps- og fødselsomsorgen kan man finne mulig 
sammenheng mellom redusert forekomst av dødfødsel og innførte nye tiltak og kliniske rutiner.

Utfordringer 
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tøy for klinikere

Prosjektleder 
Fødselslege og 

ph.d.-kandidat Gulim 
Murzakanova

E-post 
Gulim2011@gmail.com

Institusjon
Oslo universitetssykehus
Veileder/faglig ansvarlig

Lege, ph.d. og første-
amanuensis Katariina 

Laine
Tildelt beløp

150.000
Prosjektets varighet

2020–2022
Midler tildelt fra

LUBs forskningsfond

 
Vi fant at forekomsten 
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Forskning

Målgruppe og deltakere i prosjektet var syke 
nyfødte og for tidlig fødte barn innlagt i Nyfødt
intensivavdelingen OUS Rikshospitalet og deres 
foreldre. 

MÅLSETNING MED PROSJEKTET VAR:
1.  Å skaffe til veie beslutningsgrunnlag ved utfor

ming av framtidige smitteverntiltak, og tilby 
ekstra foreldreveiledning i samspill med barnet 
for å fremme tilknytning.

2.  Å fremme psykisk helse og mestring gjennom 
bedret tilknytning mellom foreldre og barn når 
smitteverntiltak begrenser tidlig samvær, og 
redusere stress både hos syke nyfødte, for tidlig 
fødte barn og foreldrene under innleggelsen i 
nyfødtintensivavdelingen.

Metoden var å undersøke følgende for hvert barn 
som var innlagt ved Nyfødtintensivavdelingen 
OUS Rikshospitalet:

I tre døgn registrere samvær foreldre/barn i timer 
per døgn («foreldredagbok»), og samle spytt for ana
lyse av stresshormonet kortisol. Hver forelder skulle 
fylle ut norsk oversettelse av spørreskjemaet «Paren-
ting Stress Index–Short Form» én gang. I tillegg til 
avdelingens vanlige rutiner for samspillsveiledning, 
ble en psykologspesialist og en klinisk sosionom 
frikjøpt til å veilede foreldrene i observasjon og 
vurdering av barnet sitt for å fremme foreldrebarn 
tilknytning, og redusere stress hos foreldre og barn.

Tidsplanen er å registrere foreldredagbøker 
og samle inn spyttprøver fra september 2020 til 
desember 2021. Ekstra samspillstilbud gis i perio
den mars til desember 2021. Evaluering og rappor
tering gjøres i perioden oktober til desember 2021. 

Vi håper at strukturert veiledning av foreldrene 
reduserer stress hos barna og foreldrene, og at 
prosjektet vårt kan bidra til kunnskapsbaserte 
retningslinjer neste gang vi kommer i en situasjon 
der smittevern må prioriteres opp mot uønskete 
effekter blant målgruppen. •

Et av tiltakene norske myndigheter innførte 
for å begrense utbredelsen av COVID19, 
var besøksforbud ved sykehusene. For syke 
nyfødte og for tidlig fødte barn i Nyfødt

intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus 
(OUS) Rikshospitalet innebar det at kun én for
elder fikk være i avdelingen sammen med barnet 
per åtte timers vaktskift. 

For syke nyfødt innlagt i nyfødtintensivavde
lingen, er samvær og interaksjon med foreldrene 
helsefremmende, blant annet ved å redusere 
stress. Tidlig tilknytning mellom foreldre og barn 
reduserer også foreldrenes stressopplevelse og er 
positivt for familierelasjonene på lang sikt. Det er 
derfor grunn til å tro at begrensninger i samvær 
mellom det syke nyfødte barnet og foreldrene 
bidrar til økt stress hos barna og foreldrene. 
Nyfødte barn er spesielt følsomme for stress på 
grunn av et umodent nervesystem, og stress påvir
ker nyfødte barns helse på kort og lang sikt. Vi er 
derfor bekymret for at besøksforbudet i COVID19 
pandemien har hatt uønskede helseeffekter for 
syke nyfødte og deres foreldre.

I samarbeid med LUB søkte vi Dam Stimule
ringsprogram om midler til å undersøke hvordan 
familiene i vår avdeling ble påvirket i pandemien, 
og dessuten etablere et tilbud for å lette deres 
situasjon i denne unntakstilstanden.

Konsekvenser av smittevern 
i Nyfødtintensiv
Prosjektet ønsker å redusere stress og fremme tilknytning mellom 
foreldre og barn når smitteverntiltak begrenser tidlig samvær. 

Smittevern i 
Nyfødtintensiv: 
Stress og tidlig 
foreldre-barn 

tilknytning
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begrensninger i samvær mellom 

det syke nyfødte barnet og 
foreldrene bidrar til økt stress 

hos barna og foreldrene.
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innført prosedyrer for oppfølging av foreldre etter 
en dødfødsel og hjelpetilbudet antas å ha blitt noe 
bedre ved at flere foreninger tilbyr sorggrupper og 
likepersonstøtte til disse etterlatte. Det er derfor 
interessant å undersøke om man ser en endring 
i foreskrivningen av aktuelle medisiner over tid, 
dvs om det er mindre behov for medisiner nå 
enn tidligere. I studien ønsker vi å bruke data fra 
norske helseregistre (Medisinsk fødselsregister, 
Reseptregisteret og Norsk pasient register) for å 
øke kunnskapen om den psykiske helsen i denne 
gruppen. •

Hvert år mister ca. 2,6 millioner familier 
verden over et barn i dødfødsel. I Norge 
er det ca. 200 foreldre som opplever en 
dødfødsel hvert år. En dødfødsel er i 

Norge definert som fødsel av en baby uten livs
tegn fra og med svangerskapsuke 22. Å oppleve en 
dødfødsel innebærer en stor psykisk påkjenning 
for både mor og far. Foreldrene kan ha forberedt 
og gledet seg til barnet i flere måneder, og det kan 
komme som et sjokk for dem å få vite om barnets 
død. I tillegg kan foreldrene føle seg isolerte og 
ensomme i sin sorg når deres sosiale omgivelser 
ikke forstår betydningen av dødfødselen for for
eldrene eller føler seg ukomfortable med å snakke 
med dem om tapet, noe som kan forsterke den 
psykiske belastningen. Det er derfor ikke over
raskende at forskningsstudier har funnet at en 
dødfødsel kan ha en rekke negative psykologiske 
følger for foreldrene som kan vare over mange år. 
Det er f.eks. beskrevet en økt risiko for psykiske 
lidelser som angst og depresjon hos foreldrene. 
Kvinner kan oppleve skyld og stigmatisering som 
kan forsterkes av helsepersonell, familie, venner 
og arbeidskolleger. Menn har beskrevet en følelse 
av maktesløshet og at deres sorg ikke blir sett og 
anerkjent. Dødfødselen og sorgen kan også bli en 
utfordring for parforholdet.

MINDRE BEHOV FOR MEDISINER NÅ ENN 
TIDLIGERE? 
Det foreligger forholdsvis lite kunnskap om den 
psykiske helsen til foreldre som har mistet et barn 
i dødfødsel i Norge. Ved psykiske problemer tilbys 
i Norge ofte medikamentell behandling, alene eller 
i kombinasjon med andre tiltak. Å undersøke 
hvor ofte medisiner som brukes til behandling 
av psykiske plager skrives ut til foreldre som har 
opplevd en dødfødsel og hvor mye disse foreldrene 
bruker tjenester innen psykisk helsevern, kan gi 
en indikasjon på i hvor stor grad foreldrene opp
lever psykiske vansker. Det er de siste årene blitt 

Psykofarmaka og kontakt med psykisk 
helsevern etter dødfødsel
Å undersøke hvor ofte medisiner for psykiske plager skrives ut til foreldre som har opplevd 
en dødfødsel og hvor mye foreldrene bruker tjenester innen psykisk helsevern, kan gi en 
indikasjon på i hvor stor grad foreldrene opplever psykiske vansker.

Forskrivning av 
psykofarmaka og 
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psykisk helsevern 
etter dødfødsel: 
En registerstudie
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Forskning

i perinatalperioden har for død i perinatal og 
spedbarnsperioden samt for senere utviklings
forstyrrelser hos barn som overlever. Prosjektet 
er et samarbeid mellom forskere fra Norge, USA 
og Canada.

STOR KLINISK BETYDNING
Ny kunnskap ervervet gjennom registerbasert 
forskning på dette området vil kunne ha stor 
klinisk betydning gjennom bedre å identifisere 
risikofaktorer i perinatalperioden for død og 
senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser. Dette 
vil kunne identifisere mulige innsatsområder 
under svangerskap, fødsel og nyfødtperiode som 
kan bedre senere utfall. I tillegg vil man kunne få 
kunnskap om det er behov for oppfølging av spe
sielle risikobarn for tidlig å kunne sette inn tiltak 
for å minske senskader. •

Utviklingen av sentralnervesystemet star
ter kort tid etter befruktningen, pågår 
gjennom hele svangerskapet og fortsetter 
videre etter fødselen. Hjernen vil derfor 

være sårbar for utviklingsforstyrrelser gjennom 
hele perinatalperioden, altså tidsrommet som 
omfatter svangerskapet, fødselen og nyfødt
perioden. De alvorligste påvirkningene av hjer
nen vil medføre at barnet dør i perinatalperioden 
eller spedbarnsalder, mens mindre påvirkninger 
vil senere kunne vise seg som cerebral parese, 
epilepsi, mental retardasjon, ADHD, autisme, 
schizofreni, sanseutfall, lærevansker, nedsatte 
skoleprestasjoner, adferdsvansker, og problemer 
med høyere kognitive og sosiale funksjoner.

ØNSKER Å REDUSERE PERINATALE 
RISIKOFAKTORER
Prosjektet har som målsetting å få økt kunnskap 
om hvilke faktorer i perinatalperioden som kan 
forstyrre den normale utviklingen av hjernen og 
sentralnervesystemet i en slik grad at det kan gi 
død i perinatal og spedbarnsperioden, mens det 
hos andre barn manifesterer seg senere i livet 
som ulike nevrologiske utviklingsforstyrrelser? 
Og hvordan er samspillet mellom perinatale 
risikofaktorer som kan påvirke hjernens normale 
utvikling? Foreligger det en familiær sårbarhet 
hos enkelte barn som senker terskelen for at 
ugunstige perinatale faktorer gir død eller varige 
hjerneskader/nevrologiske utviklingsforstyrrelser 
hos disse barna?

Prosjektet vil også søke å finne intervensjons
tiltak rundt svangerskap, fødsel og nyfødtperioden 
som kan redusere disse perinatale risikofaktorene 
både i omfang og betydning.

Dette er en nasjonal prospektiv kohortstudie 
der opplysninger fra nasjonale registre som 
Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, 
Pasientregisteret, NAVs registre og Statistisk 
Sentralbyrå sammenstilles. På denne måten kan 
vi undersøke hvilken betydning ulike forhold 

Perinatale faktorer og hjerneskader
Hvordan kan ulike faktorer i svangerskap og rundt fødsel påvirke 
risiko for død og senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser?
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dør i perinatalperioden eller 

spedbarnsalder.
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og død, men mekanismene bak er usikre og van
skeliggjør forebyggende tiltak eller behandling. 
Ved svangerskapsdiabetes utvikler noen få barn 
tydelig påvirkning av hjertet med symptomer og 
behov for behandling i nyfødtperioden. De fleste 
har derimot ingen symptomer og hjertefunksjo
nen undersøkes heller ikke rutinemessig. For 
mange barn med medfødt hjertefeil vet vi for lite 
om hvordan feilen påvirker hjertefunksjonen 
over tid. Det er derfor behov for mer kunnskap 
om utviklingen av hjertefunksjon ved alle disse 
tilstandene. 

GODT I GANG MED STUDIEN
For å få til dette er vi godt i gang med å undersøke 
nyfødte premature, nyfødte der mor har hatt 
svangerskapsdiabetes, og barn med medfødt 
hjertefeil, med avansert hjerteultralyd. I tillegg 
har vi en gruppe med 50 friske nyfødte. I tillegg 
til å undersøke barna i nyfødtalder, skal vi gjøre 
ny hjerteultralyd ved to og fireårsalder. Da vil vi 
forhåpentligvis kunne se hvordan hjertefunksjo
nen utvikler seg. Vi håper å kunne belyse mange 
spørsmål. Vil f.eks. nedsatt hjertefunksjon hos et 
nyfødt barn der mor hadde svangerskapsdiabetes 
eller hos et prematurt barn vedvare til to og fire
årsalder? Er det noen grupper barn som har tilsy
nelatende normal hjertefunksjon ved nyfødt alder, 
men der vi ser påvirkning senere? Ved medfødt 
hjertefeil, kan vi si noe mer om hvem som utvikler 
hjertesvikt og må opereres, eller har behov for 
behandling senere? •

Prosjektet er også støttet av Sykehuset i Vestfold og 
Røde Kors.

Svangerskapsdiabetes, prematuritet og 
medfødte hjertefeil gir alle økt stress på 
hjertekar systemet i fosterlivet og i sped
barnstiden. Dette gir økt risiko for sykdom 

og død hos fostre, i spedbarnstiden og tidlig bar
nealder, men også hos voksne. Ved svangerskaps
diabetes har mor forhøyet blodsukker som kan 
gjøre at barnets hjertemuskel blir forstørret og 
får dårligere funksjon. Ved prematuritet (barn 
født før uke 37) stopper den naturlige utviklingen 
i livmoren opp og dette påvirker også hjertets 
utvikling. Ved medfødte hjertefeil vet vi ikke nok 
om hva som gjør at noen utvikler hjertesvikt og må 
opereres, mens andre er mindre påvirket. Vi vet 
heller ikke nok om hvordan medfødte hjertefeil 
påvirker hjertefunksjonen videre. For eksempel 
ser vi at det som tidligere ble sett på som uskyldige 
hjertefeil, påvirker senere utvikling av hjerte 
karsykdommer. 

ULIKE STRESSFAKTORER
I dette doktorgradsarbeidet ønsker vi å studere 
effekten av ulike stressfaktorer i fosterlivet og 
etter fødsel på utviklingen av hjertefunksjon hos 
barn. Vi har valgt ut tre grupper barn: barn der mor 
hadde svangerskapsdiabetes, premature barn, og 
barn med medfødte hjertefeil. Disse barna har 
på hver sin måte hatt stressfaktorer på hjertet 
i foster livet og etter fødsel. Ved svangerskaps
diabetes er stressfaktoren hovedsakelig høyt 
blodsukker og insulin, hos de premature barna 
kommer stressfaktoren etter fødsel i form av 
endret ernæring og vekst, mens ved medfødt 
hjertefeil er det ofte sirkulatoriske endringer som 
påvirker hjertet både før og etter fødsel.

BEHOV FOR MER KUNNSKAP
Sammenhengen mellom hjertefunksjon og død er 
klar ved noen av disse tilstandene, for eksempel gir 
en kritisk hjertefeil høy risiko for død. For andre 
tilstander mangler vi sikker kunnskap. Hos prema
ture er det en klar assosiasjon med hjertesykdom 

Hvordan påvirker faktorer i fosterlivet 
og nyfødtperioden hjertet?
Hjertesykdom er noe mange forbinder med voksne og eldre, men også uheldige påvirkninger 
i fosterliv og nyfødtperiode, kan gi utslag i hjertesykdom både i barne- og voksenalder.

Hjertet i tidlig 
barnealder

Prosjektleder
Lege i spesialisering 

Nikolai Nordberg 
Nørgaard

E-post
niknoe@siv.no

Institusjon
Sykehuset i Vestfold og 

Universitetet i Oslo
Veileder/faglig ansvarlig
Overlege og amanuensis 

Eirik Nestaas
Tildelt beløp

60.000 
Prosjektets varighet

2020–2026
Midler tildelt fra

LUBs forskningsfond
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Forskning

Spesielt utenfor seremonilokalet trosset mange 
avstandsbegrensninger og klemte hverandre. 
Minnesamvær ble også opplevd som mye forstyrret 
av pandemien og her var det en sammenheng med 
høy sorgskåre. 

Der barn døde på sykehus etter langvarig syk
dom var besøksrestriksjonene strenge og foreldre 
opplevde fravær av sosial støtte. Mot slutten av 
barnets liv opplevde de mer fleksibilitet i besøk. 
Flere mødre som mistet ved fødsel ga hjerteskjær
ende beretninger om kontakten med barnets far 
stående på utsiden av sykehuset ropende opp til 
mor i sykehusvinduet. 

Pandemien «frarøvet» foreldre viktig nett
verksstøtte i forbindelse med ritualene og etterpå. 
Den nære støtten som vanligvis inkluderer klem
ming m.m. ble redusert til digital eller avstands
støtte. Selv om nye uttrykk, som å møte foreldre 
utenfor kirken etter seremonien, strømming, og 
videosamtaler til enn viss grad muliggjordestøtte, 
opplevde mange dette som en avkortet støtte. 

KONKLUSJON
Pandemien har forstyrret ritualene og skapt van
sker for foreldres mottagelse av omsorg og støtte. 
Det er vanskelig å vite om dette vanskeliggjør 
sorgen over tid. Vi fant få direkte sammenhenger 
mellom opplevd forstyrrelse av sorgritualene og 
sorgreaksjoner. Det kan avspeile at mange foreldre 
tross begrensningene har opplevd en god avskjed 
med sine barn. 

Foreldre har svært høye sorgskårer. Det avspei
ler at det for mange var kort tid siden dødsfallet. 
Samtidig tilsier det at alle foreldre som mister 
barn trenger et godt oppfølgingstilbud fra helse
vesenet. •

Prosjektet er også støttet av Virke Gravferd.

Når et dødsfall inntreffer, gir vanligvis 
vår kulturs ritualer (syning, begravelse/
bisettelse og minnesamvær) trygghet og 
bekreftelse av tapet. Ritualene markerer 

overgangen fra liv til død og tillater andre å vise 
støtte, holde rundt og trøste de etterlatte. Når små 
barn dør, bekreftes også foreldrenes identitet som 
foreldre. Ritualene betydning kan ikke lett omset
tes til nedgang i sorg eller helseplager, men de 
hjelper oss å gjenopprette orden og struktur når 
verden blir kaotisk. Da samfunnet stengte ned i 
mars 2020, grep pandemien alvorlig inn i rituelle 
aktiviteter med de antalls og avstandsbegrensnin
ger den utløste.

Senter for krisepsykologi har undersøkt hvor
dan dette ble opplevd av foreldre som mister 
barn. Hensikten var å skaffe kunnskap som kan 
nyttes ved planlegging for fremtidige pandemier. 
Vi undersøkte også hvordan gravferdspersonell 
opplevde at pandemien innvirket på ritualgjen
nomføring. 

Foreldre ble rekruttert gjennom LUB og andre 
foreninger for foreldre som mister barn eller har 
barn med alvorlig sykdom. Foreldre svarte på et 
digitalt spørreskjema og fem foreldre(par) ble i 
tillegg dybdeintervjuet.

Totalt svarte 115 foreldre på spørreskjema, 
men av disse svarte 36 bare på noen spørsmål. Det 
var mange flere kvinner (91 %) enn menn (9 %) i 
utvalget. 

HVA VISTE STUDIEN?
En tredel gjennomførte ikke syning. Blant de som 
gjennomførte måtte over halvparten begrense 
deltagerantallet. Ved begravelser/bisettelser var 
antalls og avstandsrestriksjoner forstyrrende for 
nesten alle. Stadige endringer i tillatt antall i sere
monilokaler medførte store vansker, ikke minst 
når foreldre måtte velge hvem som fikk delta. 
Avstandsbegrensningene ble opplevd som van
skelige i en situasjon der fysisk nærvær er viktig. 

Å miste et barn under pandemien
Pandemien grep alvorlig inn og forstyrret de vanlige sorgritualene 
og vanskeliggjorde støtte fra omgivelsene.

Ritualer under 
koronapandemien

Prosjektleder
Professor Atle Dyregrov

E-post 
atle@krisepsykologi.no

Institusjon
Senter for krisepsykologi, 

Universitetet i Bergen
Tildelt beløp

140.000 fra LUB + 
121.743 fra 

Stiftelsen Dam
Prosjektets varighet

2020–2021
Midler tildelt fra

LUBs forskningsfond og 
Stiftelsen Dam
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av felleskap hadde stor verdi for å finne en mening 
i livet. I forskningsrapporten diskuterer vi videre 
hvordan forskjellige dimensjoner av identitet blir 
påvirket etter å ha mistet barn. Dette skrivekurset 
har en positiv effekt, men erstatter ikke behovet 
noen har for psykoterapi og langtidsoppfølgning. 
Videre forskning på terapeutisk skriving som 
lavterskeltilbud trengs. •

I tillegg til prof. Neimeyer har også følgende for-
skere bidratt til prosjektet:
Reinekke Lengelle, Aslak Hjeltnes og Jens Thimm

Målet til dette prosjekt har vært å videre
utvikle et nettbasert kurs i terapeutisk 
skriving, og å evaluere hvordan 35 av 
LUBs medlemmer opplevde å delta 

på kurset. Kurset gikk over åtte uker med sam
linger á tre timer en gang i uken. Her møttes alle 
på Zoom og kursleder fulgt opp den enkelte via 
chatt. Kurset besto av undervisning, øvelser indi
viduelt og i grupper og hjemmeoppgaver. Vi tilbød 
deltakerne et alternativt digitalt felleskap der de 
kunne gi hverandre emosjonell støtte også etter 
kursperioden. 

Kurset fokuserte blant annet på psykoeduka
sjon1 om sorg og terapeutisk skriving, «mindful 
listening», og ulike skriveoppgaver hvor deltak
erne bearbeidet vanskelige følelser som sinne, 
skam, skyld, tristhet og frykt. Vi brukte aktivt 
verdier som håp, kjærlighet, medfølelse og ny 
mening i livet i arbeidsoppgavene. Gjennom skri
vingen fikk deltakerne et rom der de fikk kontakt 
med seg selv og kunne skape en historie med barna 
de hadde mistet. 

I forskningsprosjektet hadde vi følgene spørs
mål: Hvordan opplever sørgende foreldrene å 
delta i et nettbasert kurs om terapeutisk skriving? 
Hvilke fordeler og utfordringene opplever de med 
å bruke skriving som et verktøy for å bearbeide 
sorgen i hverdagen? Metoden besto i kvalitativ 
analyse av observasjoner fra kurslederen/hoved
forskeren, spørreskjemaer, og deler av kursdag
bøkene fra tre av deltakerne. 

Dataanalysen viser at deltakerne opplevde kur
set som en mulighet til å utforske sine identiteter 
som kvinner og mødre, til å bedre forstå sin emo
sjonelle verden og skape en symbolsk relasjon til 
sine barn. De opplevde tilhørighet og et aksepter
ende felleskap med de andre deltagerne. Følelsen 

1 Psykoedukasjon går ut på å undervise pasienten om 
psykiske lidelser og tiltak for disse. Formålet er å gjør pasienten 
bedre rustet til å mestre og ta kontroll over lidelsen sin 
(www.kognitiv.no).

Online terapeutiske skrivekurs 
for foreldre som har mistet barn
Å miste barn i dødfødsel, sykdom eller ulykke er blant de mest krevende typer sorg å behandle. 
Siden det ikke finnes behandlingstilbud for alle som trenger det i Norge, har lavterskel tilbud som 
terapeutisk skriving et stort potensiale som et forebyggende verktøy.

Online terapeutisk 
skrivekurs for 

etterlatte foreldre

Prosjektleder
Ph.d. Olga Lehmann

Institusjon
Norsk Institutt for 

Emosjonsfokusert Terapi 
(NIEFT)

Veileder/faglig ansvarlig
Prof. emeritus 

Robert Neimeyer
Tildelt beløp

200.000 fra LUB + 676.500 
fra Stiftelsen Dam

Prosjektets varighet
2020–2021

Midler tildelt fra
 LUBs forskningsfond og 

Stiftelsen Dam

 
Gjennom skrivingen fikk 
deltakerne et rom der de 

kunne skape en historie med 
barna de hadde mistet.

NYE FORSKNINGSPROSJEKTER 
STØTTET AV STIFTELSEN DAM
To forskningsprosjekter der LUB er søkerorganisa sjon, 
har fått støtte fra Stiftelsen Dam. Begge er treårige 
doktorgradsprosjekter som starter i 2022:

•  Psykososial oppfølging ved brå død.Prosjektet 
søker ny kunnskap om etterlattes erfaringer og 
behov sett i forhold til primærhelsetjenestens 
hjelpetilbud etter et dødsfall. Prosjektleder er 
ph.d. Nataskja Elena Kersting Lie, ved Senter for 
krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Veileder er 
førsteamanuensis Pål Kristensen.

•  Men’s health and risks for miscarriage and 
stillbirth deliveries: From research to practice. 
Prosjektet søker svar på i hvilken grad påvirker 
fars livsstil og helse risikoen for senabort og 
dødfødsler? Prosjektleder er seniorforsker Grace 
Egeland på Folkehelseinstituttet.
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Forskning

Prosjekt Forsker Institusjon Prosjekttema Beløp 

Perinatal asfyksi og risiko Anne Lee 
Solevåg

Institutt for kirurgisk forskning, Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet

Hjernens mitokondriekomleks i aktivitet som mål 
på risiko for død og alvorlig funksjons nedsettelse 

hos nyfødte barn med perinatal asfyksi
91 950

Uventet barnedød og 
mors mentale helse i 

Norge og Sverige

Anustha 
Mainali

Avdeling for samfunnsmedisin og global 
helse, Institutt for helse og samfunn, Det 

medisinske fakultet, Universitet i Oslo
150 000 

Uheldige svangerskaps-
utfall blant innvandrer-

kvinner i Norge
Eline S. Vik Institutt for helse- og omsorgsvitskap, 

Høgskulen på Vestlandet

For å bedre omsorgen for gravide innvandrere 
er det behov for økt kunnskap om svanger-

skapsutfall blant disse kvinnene
100 000

Antibiotikaresistens 
utvikling 

Kirsti 
Haaland

Barne- og ungdomsklinikken, Oslo 
universitetssykehus

Prematures mikrobiom og resistom i luftveier 
og tarm fra fødsel til 6 mnd – betydning av 

antibiotika, ernæring, miljø mm
150 000

Morkakealder og  
barnets helse.

Meryam 
Sugulle

Fødeavdelingen, Oslo 
universitetssykehus

Optimal svangerskaps-varighet for barnets 
helse: kan mors blodprøver gi et bilde av 

morkake-kapasitet og -aldring?
113 020

HELLP syndrom Ola 
Malmstrøm

Klinisk Institutt 2, Det Medisinske 
Fakultet, Universitetet i Bergen

En alvorlig og ufullstendig forstått 
svangerskapskomplikasjon. 90 000

Nikotin som nevro-
protektivt medikament 

i perinatal asfyksi

Karianne 
B. Vølstad Pediatrisk forskningsinstitutt

Kan infusjon av nikotin beskytte hjerneceller 
etter en episode med alvorlig perinatal asfyksi? 

En studie på spedgris. 
76 600

I høst fikk sju nye forskningsprosjekter tildelt til sammen 
772 000 kroner fra LUBs forskningsfond. Søknadene ble 
vurdert av LUBs fondsutvalg, som består av kvalifiserte 
forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi.

De leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk 
til fondsutvalget – og til giverne som har gjort det mulig for LUB å støtte disse 
prosjektene!

Årets tildeling:

770 000 TIL FORSKNING 
RUNDT BARNEDØD

Det var lett å si ja til å bli leder av 
Fondsutvalget, fordi dette er god måte 
å kunne gi en faglig støtte til LUBs 

viktige arbeid og mål. Fonds utvalgets tildelinger 
gir essensiell støtte til gjennomføring av en stor 
bredde av forskningsprosjekter som har som over
ordnet mål enten å redusere uventet barnedød 
eller å gi hjelp til dem som blir rammet av dette.

 Annetine Staff 

Fondsutvalgets medlemmer:
•  Leder: Annetine Staff, professor I og forsknings-

leder, overlege, PhD. Universitetet i Oslo og 
Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus. 

•  Pål Kristensen, seniorforsker, PhD. Senter for 
Krisepsykologi, Universitetet i Bergen.

•  Sigrid Bjørnstad, overlege, PhD. Senter for 
barne- og svangerskapsrelatert patologi, Oslo 
universitetssykehus.

•  Dag Moster, professor og overlege, PhD. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
Universitetet i Bergen, og Nyfødtintensiv, 
Haukeland universitetssykehus.

•  Marit Galta-Opheim, LUBs representant.

Neste års søknadsfrist er 1. juni. 
Vi vil gjerne ha flere dyktige forskere 
med på laget! Se lub.no.
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LUB bidrar med 
brukerstemme i 
forskningen
I stadig større grad etterspørres LUBs erfaring og 
kompetanse i forskningsprosjekter. 

Tekst:  TRINE GIVING KALSTAD

Prosjekter LUB medvirker i:
Psykososial oppfølging ved brå, uventet 
og voldsom død (Omsorgsprosjektet), 
prosjektleder Nataskja-Elena Kersting 
Lie (post.doc), hovedveileder første-
amanuensis Pål Kristensen, UiB. 

Ritualer under pandemien, om å miste et 
barn under korona-pandemien, prof. Atle 
Dyregrov, Senter for krisepsykologi UiB.

Online terapeutisk skrivekurs, Ph.d 
psykolog og forsker Olga Lehman, 
Institutt for Psykologisk rådgivning.

HOME study: Home monitoring of 
pregnancies at risk. Prosjektleder prof. og 
overlege/forskningssjef Kvinneklinikken 
OUS Annetine Staff. 

Stoffskifterespons hos nyfødte barn 
med alvorlige infeksjoner og asfyksi. 
Forskerlinjestudent Aline U. Bjerkhaug 
UiT/UNN. Hovedveileder prof. Claus 
Klingenberg.

NewbornTime - Forbedret nyfødtomsorg 
basert på video og kunstig intelligens. 
Prof. Kjersti Engan, UiS/SUS.

Menns helse og dødfødsler. 
Hovedveileder Ph.d Grace Egeland, FHI.

Med rett til å sørge, hvilke erfaringer 
har kvinner som opplever svangerskaps-
avbrudd og helsepersonellet som møter 
dem? Master i psykisk helsearbeid Hege 
Follestad, Amathea.

Et hovedmål i helseforskning er å sikre at mennesker i Norge blir 
best mulig møtt på sine behov. Dette krever en bevisst involvering 
av pasienten/brukeren, lydhørhet for hvor skoen trykker og økt 
forståelse for deres utfordringer i livet. Derfor er det nå økende 

krav om brukermedvirkning i helseforskning. 

Dette merker vi i LUB! Vi er engasjert i flere forskningsprosjekter for 
tiden. I vår kommunikasjon med forskere spør vi i hvilken grad bruk
erstemmen er tydelig og relevant, planlegger de å involvere brukerne 
gjennom prosjektet, og er dette tilstrekkelig? 

I noen prosjekter er vi med helt fra idéfasen, vi er aktivt med både i 
søknadsskriving, gjennomføring og i sluttfasen der formidling av 
resultater er sentralt (som i Omsorgsprosjektet og «Online terapeutisk 
skrivekurs»). I andre prosjekter deltar vi som rådgivere, f.eks. i utfor
ming av informasjonsskriv eller spørreundersøk elser (som i «Ritualer 
under pandemien» og «HOME study»), og vi er ofte en aktiv aktør i 
rekruttering av informanter eller deltakere. I noen prosjekter er vi bare 
med i enkelte faser, mens i andre prosjekter kan vi delta som medfor
skere, som i «Menns helse og dødfødsler». I flere av prosjektene sitter 
en ansatt i LUB eller noen foreldrerepresentanter i en referanse eller 
styringsgruppe som skal sikre prosjektets kvalitet inkludert bruker
medvirkning. 

LUB har et stort engasjement for forskning, dette sikrer at vi kan jobbe 
kunnskapsbasert og bidra til forebyggende aktivitet innen barne død 
og sorg. Vi prioriterer tid på brukermedvirkning i forskningspro
sjekter fordi vi mener dette gir økt kvalitet på forskningen, øker 
gjennomføringsevnen og det vil ofte gi bedre helsetjenester. Derfor 
vil vi strekke oss langt i å sikre en tydelig brukerstemme i fremtidens 
forskningsprosjekter samtidig som vi også vil stille krav til hvordan 
brukermedvirkning skal gjøres i praksis – vi er ikke til pynt, men er en 
viktig ressurs i utforming av praksisnær forskning. •
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Forskningsnytt

Det prekære rommet for sorg:

Sjukmelding som tvitydig tema 
i etterlatnes forteljingar

Forskar Ellen Kristvik har intervjua 25 foreldre som har mista barn i dødfødsel. 
I denne artikkelen fokuserer ho på deira erfaringer med sorg og sjukmelding. 

Av  ELLEN KRISTVIK
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Tapet av barnet dei venta hadde snudd oppned 

på tilveret deira og prega dei djupt. 

kan kjennes som en veldig uro, for eksempel. Jeg 
sleit med hukommelsen, jeg sleit med konsentra-
sjonen. Og jeg hadde fryktelig sånn tankekaos og 
tankekjør. 
  Jeg visste ikke noe om det da. Men det kan gå så 
langt som at en lurer på om en holder på å bli gal, 
ikke sant! Man tenker at nå bikker man over. 

Å møte andre i denne sårbare situasjonen 
opplevde mange av dei eg snakka med som svært 
krevjande. Spesielt når dei møtte nokon for første 
gong etter det som hadde hendt. Guro fortalde om 
den gongen ho gjekk innom jobben kort tid etter 
tapet. Ho hadde eit praktisk ærend, og hadde blitt 
oppmoda til å gå. 

 Jeg tok heisen opp i femte etasje. Og det ble sånn 
som det veldig ofte har vært når jeg møter noen jeg 
kjenner: Jeg begynte å grine med en gang. Jeg gikk 
ut av heisen, og begynte å grine. Da kom de alle 
sammen, og jeg satt der og snakka i tre timer. Jeg 
viste bilder, og de fleste ville jo se, men det var ikke 
alle som orka det. Og etterpå – jeg veit ikke helt - 
jeg følte at jeg hadde vrengt hele sjela mi der og da. 

RELEVANTE FORORDNINGAR FOR ARBEIDSFRITAK 
ETTER TAP AV BARN I DØDFØDSEL I NOREG
Sorg er ei gjennomgripande og beslagleggjande erfa
ring, og å vere sørgande kan ha store konsekvensar 
for arbeidskapasitet og funksjonsevne. Utslaga 
liknar mykje på symptoma på depresjon. Men 
medan depresjon er ein diagnose med tilhøyrande 
behandlingstilbod, er sorg ein naturleg reaksjon på 
ein spesiell livssituasjon, som framfor alt krev tid og 
rom for bearbeiding. 

Rom for sorg har vore del av kulturelle riter og 
forordningar etter dødsfall i mange tradisjonar. 
Klesdrakt og andre former for ytre markering har 
indikert ein spesiell situasjon, med unntak og fritak 
frå sosiale plikter. Dei to ordningane for fritak frå 
arbeid etter tap av barn i dødfødsel som gjeld for 

 Jeg har aldri vært høyere oppe enn jeg var før dette 
skjedde. Alt var så bra, og det var så nærme til fød-
sel. Alt var bedre enn det noen gang hadde vært før, 
ikke sant! Og så blir det plutselig verre enn det noen 
gang har vært. Og den avstanden! 

Desse orda kom frå Guro, ei av dei eg møtte 
undervegs i arbeidet med eit forskingspro
sjekt som handla om det å miste eit barn 
før det blir fødd. Etterlatne foreldre etter 

25 dødfødslar hadde sagt ja til å bli med. Eg ønskte 
å høyre kva dei hadde å seie om kva som hadde vore 
til hjelp, og kva som hadde vore til hinder for sorg
prosessen, og møtte dei til samtale på to tidspunkt: 
først nokre månader etter tapet, og så igjen etter at 
det hadde gått minst eit år. 

Samtalane vart lange, og dekte mange aspekt ved 
det å miste eit barn i dødfødsel. Eg var i utgangs
punktet spesielt opptatt av korleis ein tar farvel med 
nokon ein ikkje har fått sjanse til å lære å kjenne, men 
la vekt på at foreldra sine eigne forteljingar, og det 
som kjentest viktig frå deira perspektiv, fekk kome 
fram. Og den første artikkelen eg kom til å skrive frå 
dette materialet, handlar om sorg og sjukmelding. 

Sitatet frå Guro var karakteristisk for det eg 
høyrde frå mange av dei andre foreldra eg møtte. 
Tapet av barnet dei venta hadde snudd oppned på 
tilveret deira og prega dei djupt. Dette hadde også 
fysiske utslag. Overveldande trøyttleik og utmatting 
gjekk ofte att. Gustav, mannen til Guro, sa det slik: 

 Vi er slitne! Selv på dager hvor vi ikke har gjort noe 
som helst. Men fy søren – vi er slitne! Vi har stått 
seint opp, og gått tidlig til køys – rett i søvn, begge to! 
  Jeg gikk til kontoret en dag, og den dagen sovna 
jeg sittende. Jeg våkna og var våken en time, og så 
sovna jeg en gang til sittende i sofaen. Altså: Da er 
man sliten! Man skal ikke sitte og sove. 

For dei fleste etterlatne foreldra var konsentra
sjonsevna og den mentale kapasiteten sterkt redu
sert. Dette kunne kjennest både forvirrande og 
urovekkjande, slik det også gjekk fram av Lisbeths 
forteljing: 

 Sorg er så mangt, det har jeg forstått i ettertid. 
Når en tenker på sorg, så tenker en på at en er lei 
seg. Men sorg er ikke bare det å være lei seg. Det 

Ellen Kristvik er sosial-
antropolog og arbeider 
som forskar ved Avdeling 
for  helsetjenesteforskning 
ved Akershus Universitets-
sykehus. 
Foto: Tove K. Breistein/
Det Norske Samlaget
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Seks uker, hvor mye er det, da? Hvis du har behov 
for noe mer enn det, så må du jo sykmelde deg.

Forskningsnytt

Ragna kjende seg tvungen til å be om sjukmel
ding etter at permisjonstida var over. Med arbeid 
innanfor akuttmedisinsk beredskapsteneste kom 
det ikkje på tale at ho gjekk tilbake i jobb etter seks 
veker. Ho kjende seg slett ikkje klar til å gå tilbake 
til jobben heller, men oppfatta seg ikkje som sjuk. 
Sjukmeldinga kjentest som eit nederlag: 

 Seks uker, hvor mye er det, da? Hvis du har behov 
for noe mer enn det, så må du jo sykmelde deg. Og 
det hadde jeg i hvert fall ikke lyst til. Det var et 
nederlag for meg, det å måtte være sykmeldt. Jeg 
synes det skulle vært mer valgfritt, og at forlenget 
morspermisjon skulle være et alternativ. 
  Seks uker? Det er helt rått, synes jeg. Det er 
mange fysiske ting som man skal være ferdig med 
når man er klar til å jobbe. Og så trenger man tid 
til å lappe saman psyken. Ikke fordi man er så lei 
seg hele tiden, men fordi man er så utmatta. Denne 
sorgen tapper deg for krefter. 

Ein av fedrene eg snakka med, reagerte også 
sterkt på meldinga om at han måtte be om sjukmeld
ing for å få fri frå arbeidet rett etter at han mista eit 
barn i dødfødsel. For han handla det også om å bli 
anerkjent som far, og aksepten for at den sonen han 
mista, var eit verkeleg barn. 

 På forhånd fikk jeg vite at jeg ville få to ukers 
permisjon etter fødselen. Alle fedre har rett på 
det. Men når det kom til stykke, og jeg snakka med 
sjefen, sa han at det beste var at jeg fikk sykmelding 
fra dag en. Jeg har prøvd å få dem til å forstå: Vi 
har født et barn, og hvorfor skulle ikke jeg få de 
samme rettighetene som andre arbeidstakere? Men 
de har ennå ikke vært i stand til å forstå det. 
  Dette er veldig viktig for meg. Både rent prinsi-
pielt, og fordi jeg vil at firmaet som jeg jobber for, 
skal anerkjenne barnet mitt. 
 

SORG OG SJUKMELDING:  
EI ANNA VERD ER MOGLEG 
Samtalane mine med etterlatne foreldre viste eit 
stort behov for rom for sorg. Dei fleste fekk innvilga 
dette gjennom sjukmelding. Men fleire av dei eg 
snakka med, gav uttrykk for at dei opplevde sjuk
meldinga som misvisande og audmjukande, og at 
det innebar ei redusering av det dei hadde opplevd. 

Tidsramma til datainnsamlinga til denne studien 
let ikkje slike aspekt kome fram, men LUB og andre 
har peika på at sjukmelding på grunn av psykisk 
ubalanse og depressivitet er noko som kan slå til
bake og vere til hinder for framtidig forfremjing 

norske arbeidstakarar i dag, er morspermisjon og 
sjukmelding. 

Det norske velferdssamfunnet er kjent for å 
ta godt vare på folk, og ordningane for gravide og 
fødande utmerkar seg i internasjonal samanheng. 
I samsvar med ei auka forståing for fars rolle i 
byrjinga av livet, har mor og far blitt stadig meir 
likestilte i dei fortløpande revideringane av forel
drepermisjonsordninga. Men når barnet døyr før 
det blir fødd, er morspermisjonen korta ned til seks 
veker, og far har ingen rett til permisjon. Grunn
givinga for permisjonen verkar då redusert til ein 
form for medisinsk logikk som ikkje tar høgd for kva 
det vil seie å miste barnet sitt, verken for mor eller 
far. Den anerkjenninga av fars rolle som pregar den 
gjeldande ordninga for foreldrepermisjon, er ikkje 
til stades i retningslinene for permisjon etter ein 
dødfødsel. 

Nokre få av dei eg møtte, hadde gått tilbake til jobb 
utan sjukmelding. Blant desse var det fleire menn 
enn kvinner. Dette kan tilsynelatande stadfeste ste
reotype førestillingar om kjønn og sorg: Menn blir 
hevda å vere mindre kjenslemessig ekspressive enn 
kvinner, meir retta mot problemløysing, og mindre 
innstilt på konfronterande sorgarbeid. Blant dei eg 
møtte, var det fleire menn enn kvinner som snakka 
om rastløyse og behov for distraksjon som ein måte 
å handtere sorga på. Men i intervjusituasjonen var 
mange av fedrene like emosjonelle som partnarane 
deira, og tok like ofte til tårene når dei snakka om 
det som hadde hendt. 

For dei som klarte seg utan sjukmelding, handla 
det delvis om posisjonar som var sjølvstendige nok, 
og leiarar som var velvillige nok, til å leggje tilstrek
keleg til rette, iallfall for ei stund. Men dei aller fleste 
eg snakka med, var avhengige av ei legeerklæring og 
utskriving av sjukmelding for å få innvilga den tida 
dei trengte. 

FLEIRE SIDER AV SJUKMELDING AV SØRGANDE FRÅ 
PERSPEKTIVET TIL ETTERLATNE FORELDRE
Ingen av dei etterlatne foreldra eg snakka med, 
hadde hatt problem med å få sjukmelding når dei 
spurte om det. Men det var fleire som opplevde det 
som svært problematisk at sjukmelding var den 
einaste måten å få rom for sorg. 

Dette er en 
kortversjon av 
fagartikkelen «The 
Precarious Space 
for Mourning: 
Sick Leave as 
an Ambiguous 
Topic in Bereaved 
Parents’ Accounts 
of the Return to 
Everyday Life After 
Reproductive 
Loss» som er 
publisert i tids-
skriftet Culture, 
Medicine, and 
Psychiatry i 2021
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nose. Fritak frå vanlege plikter og ansvarsforhold, 
som opnar opp for rom for sorg, blir gjort mogleg 
i form av sjukmelding. Dette kan vere avgjerande 
frå eit medisinsk perspektiv, og hindre ein naturleg 
reaksjon i å utvikle seg til ein sjukdomstilstand. Men 
eit system der innvilging av rom for sorg blir gjort 
avhengig av ein medisinsk diagnose, er ei form for 
sjukleggjering i seg sjølv. 

Medikalisering av sorg medfører ein grad av 
vilkårlegheit. Det inneber å vere utsett for kontroll, 
ikkje berre av legane, men av det systemet legane 
sjølve er utsett for. Det kan slå tilbake, med fleire 
framtidige konsekvensar enn dei sørgande er klar 
over, og det kan også kjennast audmjukande og redu
serande på det aktuelle tidspunktet. Ei forlenging 
av foreldrepermisjon etter dødfødsel, inkludert 
farspermisjon, inneber ei anerkjenning som kan 
vere avgjerande, spesielt i byrjinga av ein sorgpro
sess. Med sorgpengar som eit mogleg tillegg, kunne 
innvilging av rom for sorg blitt ein annan rett frå 
velferdsstaten, utan sjukleggjering av mottakaren. •

og forsikring. På eit samfunnsmessig plan bidrar 
sjukmelding av sørgande til å usynleggjere konse
kvensane av sorg. 

Sjukmelding av sørgande er ikkje det einaste 
verkemiddelet ein kan ta i bruk for å gi rom for 
sorg. Sorgpengar, som LUB lenge har kjempa for, og 
m.a. nyleg er innført i Danmark, kunne vere eit reelt 
alternativ. Skilnaden er ikkje økonomisk. Ettersom 
det er snakk om menneske som alt er sjukmelde, 
med offentleg støtte, er ikkje dette noko som ville 
koste meir for samfunnet. Det er heller ikkje snakk 
om ei stor gruppe. Men det kunne bety svært mykje 
for dei det gjeld. 

Tapet av ein som er nær og betydningsfull er ei 
universell, men krevjande og gjennomgripande 
livserfaring. Rom for sorg har inngått i det rituelle 
registeret i eit mangfald av tradisjonar. I Noreg 
har anerkjenninga av ein ekstraordinær situasjon, 
som kan samanliknast med den liminale fasen i eit 
tradisjonelt overgangsrituale, blitt sørga for av ein 
medisinsk ekspert ved hjelp av ein medisinsk diag

 La babyen sove på rygg

  La barnet sove i egen seng på foreldrenes  
soverom eller sørg for forsvarlig samsoving

  Unngå røyking i svangerskapet  
eller i barnets nærmiljø

 Unngå for varmt og tett sovemiljø

 La ikke babyen få hodet tildekket når den sover

 Unngå å dekke til barnevognåpningen med tepper

 La gjerne babyen sove med smokk når den legges for å sove 
 Vent med smokk til amming er vel etablert

 Amming er bra for barnets helse

Les mer om trygt sovemiljø på lub.no

Trygt sovemiljø 
for spedbarnet

Denne brosjyren deles ut på føde- og 
barselavdelinger over hele landet

 
Den aner

kjenninga av 
fars rolle som 

pregar den 
gjeldande 
ordninga 

for foreldre
permisjon, er 
ikkje til stades 
etter ein død

fødsel. 
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Kronikk

15. oktober er den internasjonale minne
dagen for barn som døde i svanger
skapet og i livets begynnelse. Men 
den sorgen som hundrevis av norske 

foreldre til enhver tid opplever anerkjennes knapt 
resten av året. Norge har ingen velferdsordninger 
tilpasset mennesker i akutt og sterk sorg, slik til
fellet er i andre nordiske land. Det er på høy tid å 
innføre lovfestet rett til sorgpermisjon for foreldre 
som har mistet sine barn.

MITT EVIGHETSSEKUND
I sommer ble jeg mamma til en nydelig datter som 
hadde alt, bortsett fra selve livet. Helt uten forvar
sel, noen få dager før termin, sluttet hjertet hennes 
plutselig å slå. I et lite undersøkelsesrom på Bærum 
sykehus havnet vi på feil side av statistikken og ble 
en av de få promillene i året som opplever at barnet 
dør i mors mage. Ikke en dag går uten at jeg tenker på 
den paniske stillheten som fyller rommet i det legen 
forgjeves leter etter hjertelyd. Til slutt valgte jeg selv 
å bryte stillheten: «Du finner ingen hjertelyd, gjør du 
vel?». Dagen etter ble vår vakre og velskapte Cora 
født, 52 cm og 3,2 kg, men gratulasjonene uteble.

«Hvor lenge er for bestandig?» spør Alice i en 
filmatisering av Lewis Carrolls klassiker. «Enkelte 
ganger bare et sekund», svarer den hvite kaninen. 
Valget om å bryte stillheten denne varme sommer
dagen i et mørkt undersøkelsesrom er blitt mitt 
evighetssekund. En ny slags tidsregning på før 
og etter. Grunnen til at jeg nå ønsker å dele dette 
sekundet med omverdenen, er håpet om at etterlatte 
foreldre i fremtiden kan få en annen slags tid i gave, 
nemlig den tiden det tar å sørge rettmessig. 

HVOR BLIR DET AV SORGEN PÅ VELFERDSKARTET?
Det er en etablert sannhet at det å miste sitt barn 
er det verste man kan oppleve som foreldre. Det er 
rett og slett naturstridig å overleve sitt barn, uansett 
når i barnets liv døden inntreffer. Når frykten for og 
det traumet det er å miste sitt barn er så universelt 

anerkjent, hvorfor er man da som foreldre fullsten
dig overlatt til seg selv når det utenkelige først skjer? 
Føder man et levende barn i Norge har man gode 
rettigheter. Føder man et dødt barn, har man ingen. 
Alt man får, er et brev fra NAV om at foreldrepenger 
frafaller. 

Fra et vitenskapelig perspektiv er sorg de psyko
logiske reaksjonene som følger av et tap. Det ligger 
ingenting under sorgen, ingen depresjon, stress 
eller angst. Her vil jeg gi legen som nylig skrev en 
kronikk i Aftenposten om sykemeldingsordningen 
rett. Sorg er ingen sykdom og den sørgende trenger 
tid til å møte hverdagen. Likevel var kronikken 
livsfjern, fordi legen mener at det allerede finnes 
en permisjonsordning for oss sørgende foreldre, 
nemlig velferdspermisjon. Men ingen dyp sorg 
varer kun i 12 dager, som er den tilmålte tiden min 
egen arbeidsgiver kan innvilge velferdspermisjon i 
løpet av et år. Mange har mulighet til enda mindre 
eller ingenting, for det finnes ingen lovfestet rett til 
velferdspermisjon ved død. 

MENTAL PÅKJØRSEL
Å miste sitt barn brått og uventet er som en mental 
påkjørsel. For et par år siden ble jeg påkjørt mens 
jeg syklet på vei til jobb. Resultatet var flere kompli
serte brudd, operasjon og to uker med sykemelding 
totalt (etter eget ønske og i mot legenes anbefaling 
om mer). Jeg fikk et nøye tilpasset oppfølgingsløp 
med gjenopptrening og fortløpende innkalling til 
nye undersøkelser. Mister man et barn, derimot, er 
det eneste man blir innkalt til en gjennomgang av 
obduksjonsrapporten. 

En mental påkjørsel kan verken opereres eller 
medisineres bort. En mental påkjørsel gjør at du 
ikke husker hvor du la mobilen, sånn ca. 150 ganger 
om dagen. Den gjør at du ser munnen bevege seg 
når folk snakker til deg, uten å høre hva de sier. Den 
gjør at du ikke sover eller klarer å legge planer fem 
minutter fram i tid. En mental påkjørsel gjør det 
tidvis umulig å jobbe. 

Gi oss tid til sorg
Det er på høy tid å innføre lovfestet rett til sorgpermisjon 

for foreldre som har mistet sine barn.

Av:  TAINA BUCHER, MOR.
En litt kortere utgave av 

kronikken ble publisert i VG 
15.10.2021
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Her til lands peker Landsforening uventet barne
død (LUB) og andre interesseorganisasjoner blant 
annet på viktigheten av et fleksibelt system som gir 
rom for at sorg går i bølger, og at sorgmelding kan 
gis i ulike perioder. Sorgpermisjon vil også kunne 
bidra til å redusere bruken av sykemeldinger og 
feildiagnostisering, og dermed motvirke utilsiktede 
konsekvenser som dårligere helseforsikringer eller 
muligheter for adopsjon. 

Uansett om barnet døde i mors mage i 39. svan
gerskapsuke, som nyfødt, eller som 17åring, vil 
en lovfestet rett til sorgpermisjon gi den sørgende 
mulighet til å bygge opp en ny form for hverdag på 
egne premisser, uten å være prisgitt en forståelses
full arbeidsplass eller velvillig fastlege. Det er på tide 
å innføre velferdsordninger for foreldre i sorg! •

Skribenten jobber som forsker og førsteamanuensis 
i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo 
men skriver som privatperson og mor. 

SORGARBEID
Sorg er krevende, individuelt, og egenrådig. Den er 
ikke lineær og går ikke gradvis over. Det å håndtere 
døden, og ikke minst, de levende rundt en, er hardt 
arbeid.

 Døden, og påminnelsen om den, gjenopplives i 
utallige øyeblikk og møter med omverden, som gjør 
at man aldri slipper helt unna. Den er der når nabo
ene forandrer samtaletema i det de ser deg. Den 
er der i alle barnevognene på gata og i de daglige 
avisoverskriftene om nok en kjendisfødsel. Den 
er der når de rundt en tier eller desperat leter etter 
ord, når et lite «jeg er lei for det» ville vært nok. 

Sorgen trenger tiden og veien, ikke sykeliggjø
ring. Den sørgende bør ha rett til å gjøre den jobben 
det krever å sørge, ikke måtte ta stilling til gjentatte 
sykemeldinger om «psykisk ubalanse», dialogmøter 
og NAVskjemaer. 

Poenget er ikke at man nødvendigvis skal vente 
med å returnere til arbeid etter et traumatisk 
dødsfall. Fagmiljøer (og egen erfaring) viser at 
tidlig retur til arbeid kan være bra, gitt forståelse 
på arbeidsplass og mulighet for å tilpasse arbeids
situasjonen. Samtidig viser forskningen også at det 
å å miste et barn gir betydelig risiko for å utvikle 
kompliserte sorgreaksjoner, sammenlignet med 
andre former for tap. En anerkjennelse av sorgen 
i form av en lovfestet velferdsordning vil være det 
første steget i å forhindre at den faktisk utvikles 
til sykdom. 

GODE MODELLER FINNES 
Heldigvis finnes det allerede gode løsninger på sorg
permisjon andre steder som kan tjene som modell 
for norske politikere. I Danmark har både mor og 
far/partner som mister barn etter svangerskapsuke 
22 og opp til 18 år rett til sorgpermisjon med full 
lønn i inntil 26 uker. Også i Sverige og Finland har 
etterlatte foreldrepermisjonsordninger som gir rett 
til (full) lønn for en periode etter tapet til både mor 
og far/partner. 

– I sommer ble jeg mamma 
til en nydelig datter som 
hadde alt, bortsett fra selve 
livet, forteller Taina.  
Foto: Privat.

 
Sorgen trenger tiden og veien, 

ikke sykeliggjøring.

39



Min historie

BEGYNNELSEN AV FEBRUAR
I dag sto jeg opp, og ventet på døden. Ikke noe spesi
elt med det, tenker du kanskje? For er det ikke det vi 
alle egentlig holder på med? Vi venter på døden, og i 
mellomtida forsøker vi å gjøre betydningsfulle ting 
med den tida vi har til rådighet. Vi spiser brødskive, 
drikker kaffe, går på jobb, ser på Netflix og peller 
nese når vi tror at ingen andre ser det. Også glemmer 
de fleste av oss at vi venter på døden, vi som tenker at 
den uansett er så mange år unna. Likevel, på tross av 
at jeg har sett Netflix og drukket kaffe med mye melk 
og enda mer sukker, vi lever jo tross alt bare én gang, 
ringte altså døden på døra i forrige uke. Den som 
skulle være så langt unna. Ringeklokka hadde som 

vanlig gått tom for batteri, så det blir vel mer korrekt 
å si at døden måtte banke veldig hardt på døra et par 
ganger før jeg la merke til at han sto utenfor. Det er i 
sannhet ikke noen hyggelig person å treffe på, og jeg 
har ikke drukket kaffe siden. Dette var i forrige uke, 
og nå sitter jeg her og venter.

Jeg ser ned på magen min, den er ikke så stor 
som den skulle ha vært. Men før jeg går videre, må 
det allerede her innrømmes at jeg beklagelig nok har 
begått en liten løgn. Dette med at døden skulle stå 
utenfor huset mitt og banke hardt på døra, er ikke 
helt korrekt. Altså, hadde den manifestert seg som 
en skikkelse, hadde han nok vært nødt til å banke 
flere ganger om jeg skulle ha hørt at han sto utenfor, 

Døden banker på døra
«Jeg tenkte ikke på at streken hennes var milevis unna normalområdet, og at 

kurven faktisk ikke var en ordentlig kurve, men en rett strek som kun med en mors 
godvilje kunne tolkes å gå i riktig retning. For kun med dette tynne halmstrået av 

håp, kunne vi unngå å slippe døden inn i stua. Så jeg grep tak og holdt fast.»

Av:  AMALIE KONGSSUND
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er god og varm når den smøres på, og legen setter 
proben mot magen min. Det er en ny lege i dag. Vi 
har truffet mange forskjellige siden ultralyden i uke 
18. Det er syv uker siden nå. Syv uker siden vi fikk 
vite at «noe» er galt. Dette mystiske og skremmende 
«noe» som ingen kan gi oss en helt sikker forklaring 
på, men som definitivt ikke er godt nytt. Likevel 
håper vi. Vi håper før hver eneste kontroll at det 
er i dag vi skal få gode nyheter, at legen skal si 
«jo da, det er klart dette går fint, det er klart at 
jenta deres skal overleve». 

Og forrige gang var det faktisk litt gode nyheter. 
Trodde vi, da. I ettertid har jeg lest gjennom jour
nalen min, og det er sant at det slettes ikke var gode 
nyheter, det var en hel haug som var direkte dårlig 
nytt og én liten ting som kunne være bra. Men alt 
dette som ikke var bra, ville tydeligvis ikke feste 
seg i hukommelsen, for da vi fikk se vekstkurven 
hennes på datamaskinen, tenkte vi først og fremst 

men naturligvis er det ikke det jeg sikter til. Likevel 
er det slik det kjennes, som om jeg allerede har 
sluppet ham inn i huset mitt, og at han nå sitter i 
den slitte godstolen i stua. Det er en Poäng lenestol 
fra IKEA forresten, en sånn man kan vippe i. Jeg har 
alltid sett for meg døden som en tynn og hengslete 
mann, litt som mannen med ljåen, men heller iført 
noe mer folkelig enn fotsid kjole, hettegenser kan
skje? Men på tross av lav BMI hos dødsskikkelsen, 
ville trolig lenestolen ha deiset i gulvet idet han satte 
seg, for den er overmoden for dynga.

Vel, nok avsporinger. Selv om jeg fornemmer 
døden sittende i godstolen, er den altså tom. Og om 
døden faktisk banket på for å si at nå kommer han 
snart, så skjedde det ikke først her hjemme, men på 
et behandlingsrom på Rikshospitalet. Jeg ligger på 
en papirkledt benk, det er hverken behagelig eller 
ubehagelig å ligge der, om vi snakker om ren fysisk 
komfort, men ellers er det en pine. Ultralydgeléen 

 
Alt den dumme kroppen min har å gi, er kjærlighet. 

Og akkurat nå er det ikke nok, det er ikke nok i det hele tatt. 
For man trenger oksygen og næring også, og ingen av de 

tingene klarer jeg å gi barnet mitt.

Amalie er med i prosjektet 
«Historier som beveger», 
og forteller om tapet av sitt 
første barn.
Foto: Line Schrader.
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Denne legen er mye mer stille enn de andre. Hun 
viser meg babyens hjerte, det kjenner jeg igjen, 
de har målt blodstrømmen der hver gang også, så 
ingenting unormalt ved det. Legen sier at det er 
væske rundt hjertet. Rundt hjertet? Det har da alltid 
sett fint ut før? Det er ikke en slik lomme med vann 
jeg synes hun burde finne. Og så sier hun at det ikke 
er bra, dette med væske rundt hjertet. Hun avslutter 
undersøkelsen. Jeg synes det har gått litt vel raskt. 
Jeg er vant til å ligge på denne benken i nærmere 
en halv time hver gang. Hvorfor kunne ikke legen si 
meg om babyen kanskje hadde vokst bittelitt mer, 
eller funnet den fostervannslommen? Jeg kjenner at 
jeg ikke stoler helt på henne, og vil ha tilbake legen 
fra forrige uke. Det var her jeg først fikk vite at han 
var en uunngåelig del av livet vårt nå – døden. 

Det snør ikke ute. Det er begynnelsen av februar, 
og ikke så mye som et tynt lite snølag. Jeg som elsker 
snø. Det er ikke egentlig veldig kaldt heller, og alt er 
feil. Jeg skulle ha bladd i alle strikkebøkene mine, 
planlagt små, rosa plagg. Sånne søte kjoler som det 
er koselig å strikke, men som viser seg å være helt 
ubrukelige fordi de bare krøller seg opp bak ryggen 
til babyen. Men jeg ville strikke dem likevel. Nå 
sitter jeg i stedet apatisk i sofaen, glor ut av 
vinduet hele dagen og strikker et lite teppe. Det 
er alt hun vil trenge. Det er februar, ingen snø, og i 
lenestolen er jeg overbevist om at han sitter og ven
ter sammen med meg, døden i hettegenseren. Jeg 
kan ikke se ham, men jeg vet at han er der, og jeg er 
ikke redd. Det er ikke lenge igjen og det er ingen
ting jeg kan gjøre, men tida går så uendelig seint. 
Ikke er det hyggelig å gå tur når det er februar og 

på at det hadde vært litt vekst. Jeg tenkte ikke på at 
streken hennes var milevis unna normalområdet, og 
at kurven faktisk ikke var en ordentlig kurve, men 
en rett strek som kun med en mors godvilje kunne 
tolkes å gå i riktig retning. For kun med dette tynne 
halmstrået av håp, kunne vi unngå å slippe døden 
inn i stua. Så jeg grep tak og holdt fast.

Nå som jeg vet hvordan det hele gikk, er jeg glad 
for at legen sa at det hadde vært litt vekst. Etter 
uendelige mange kontroller med kun vage og heller 
negative tilbakemeldinger, trengte jeg litt håp, et 
lite halmstrå å gripe tak i. Jeg har klamret meg fast, 
knuget halmstrået så hardt i hånden at knokene ble 
hvite og hånda så klam og svett at halmstrået nesten 
gikk i oppløsning. Da måtte jeg holde det litt mer 
forsiktig, for det var allerede blitt ganske skadet. 
Nå har jeg det med meg inn på behandlingsrommet 
til denne nye legen. Hun sier ikke så mye som den 
forrige, men gjør akkurat det samme. Hun forsøker 
å finne den lille lommen med fostervann som den 
andre legen fant da vi hadde kontroll sist. Det er bare 
noen dager siden, så den burde være der. Hvorfor 
finner hun den ikke? Kanskje hun ikke er like god 
til å finne sånne små, fine fostervannslommer, for 
jeg er helt sikker på at den er der et sted. 

Vi hører hjertelyden til datteren vår, og ser legen 
måle blodstrømmen inne i hjernen til babyen. Jeg 
har sett det mange ganger før, og lyden gjør meg litt 
stressa. Grafer kommer opp på skjermen, og jeg ser 
at de fortsatt har sånne hakk som legene har sagt 
at ikke skal være der. Men den fostervannslommen, 
den må fortsatt være der et sted. «Hun hadde vokst 
litt forrige gang», sier jeg og forsøker å være positiv. 

Frøya inntullet i teppet 
mamma strikket. Foto: Privat.

 
Faen heller, som jeg misliker 
mødre som har barnevogner 

med levende babyer oppi.
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jeg ser ingen annen utvei enn å hjelpe henne med 
å løfte vogna ut.

Midt i løftet kommer alt som tynget over meg. 
Her er hun på vei ut av bussen med babyen sin, 
som hun, den heldige dama, har fått bringe 
levende til verden. Aner hun egentlig hvor 
heldig hun er? Det irriterer meg at hun ikke bare 
kunne trillet ut selv, jeg er sikker på at jeg skulle ha 
fått det til. Og her står jeg bøyd forover og må hjelpe 
henne ut av bussen med vogna. Det er for pokker 
ikke jeg som skal hjelpe noen med en barnevogn 
akkurat nå, vel? Men det vet jo ikke hun noe om, 
arme kvinne. Hvorfor sa jeg ikke bare at jeg er 
gravid og ikke kan bøye meg ned? Det er jo en helt 
legitim unnskyldning. Men her står jeg midt i løftet 
og skjønner ikke egentlig at det er jeg som holder 
hele barnevogna akkurat nå.

Jeg orker ikke mer. Jeg har vært så tapper. Jeg 
har klart å gå ut av huset så alle kan se meg, uten å 
se smerten jeg bærer. Jeg har til og med overbevist 
meg selv om at jeg ikke er redd for døden. Kanskje 
det faktisk er sant, eller så er jeg passe innbilsk. Jeg 
ville jo bare dra til svømmehallen for å glemme alt 
sammen, flyte rundt i vannet og ikke tenke på at 
magen snart er helt tom for fostervann, at alt den 
dumme kroppen min har å gi, er kjærlighet. Og 
akkurat nå er det ikke nok, det er ikke nok i det 
hele tatt. For man trenger oksygen og næring 
også, og ingen av de tingene klarer jeg å gi bar-
net mitt. Jeg har prøvd mitt aller beste, men det 
skal visst gå til helvetet hver gang. Og det er slettes 
ikke lett å glemme alt sammen når en dame med 
barnevogn vil at jeg skal hjelpe henne. Som om hun 
som har en levende baby å trille på, er i noen nød. 
Og avstanden fra bussen og ned til bakken er faktisk 
veldig kort.

Det blir for mye. Så derfor slipper jeg, og bom så 
faller forhjulene ned i bakken. Damen med barne
vogna hyler og alle inne på bussen ser på meg. Jeg 
angrer øyeblikkelig, men hører ingen lyd fra babyen 
så jeg håper at den fortsatt sover og har det bra. Nå 
er forhjulene nede på bakken, kan hun ikke bare 
trille ut da? Jeg blir straks lettet, og tenker at snart 

snøfritt heller, så for å få tankene over på andre ting, 
bestemmer jeg meg for å dra til svømmehallen. Flyte 
frem og tilbake i vannet, forsøke å få den vektløse 
tilstanden til å lette sinnet.

Å erkjenne en sannhet man helst ikke vil aksep
tere, kan vise seg å ta lang tid. Skjønt jeg så det første 
blaffet av den undervektige dødsskikkelsen inne på 
Rikshospitalet for en ukes tid siden, og nå synes å 
fornemme at han sitter inne i stua mi, er det som 
om det ikke er sant. Alt er blitt en vond drøm som 
jeg fortsatt tror det skal være mulig å våkne opp fra. 
Inntil man da plutselig innser at det aldri vil skje, 
og selv om jeg har fått beskjed om utfallet, har den 
siste erkjennelsen av tingenes tilstand latt vente på 
seg. Og ikke hadde jeg trodd at den ville komme på 
min reise til svømmehallen. Slik har vi nå kommet 
til arnestedet for en hendelse i mitt liv, som jeg ikke 
er videre stolt av, men som jeg likevel – situasjonen 
tatt i betraktning – har valgt å tilgi meg selv for, også 
fordi jeg både tror og håper at ingen av de involverte 
har fått varig mén.

Jeg venter på bussen. Det verker i korsryggen, men 
jeg kjente at hun sparket litt i går kveld, så jeg er ikke 
bekymret for noen videre dramatisk utvikling. Hjer
tet hennes banker der inne fortsatt, det kjenner jeg 
på meg. Bussen kommer. Jeg pleier egentlig å gå på 
forrest, men det er vinter, og sjåføren ser vel ingen 
grunn til å åpne noe mer enn den ene døra hvor en 
dame er på vei ut med barnevogn. Det er ingen andre 
enn meg som skal på bussen. Faen heller, som jeg 
misliker mødre som har barnevogner med levende 
babyer oppi, akkurat nå, og inne på bussen er det to 
barnevogner til. Hun som skal av, har en sånn barne
vogn med fire store hjul, og det er ikke mer enn tretti 
centimeter fra bussen og ned til fortauet. Den vogna 
burde helt fint kunne manøvreres ut av bussen uten 
forsterkninger, men som utgjort er, spør hun meg, 
den eneste som skal på bussen, om å hjelpe henne. 
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere og vurde
rer å løpe mot bussens bakre dør og heller smette 
inn der. Jeg stivner helt og går hverken på eller av 
bussen. Hun ser innstendig på meg en gang til, og 

 
Skal jeg bare si det som det er? Unnskyld meg, men jeg er gravid, 
ja, jeg veit at magen er liten, men fostervannet er borte og babyen 

vokser ikke som hun skal.

•
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Jeg kjenner alles blikk brenne i nakken mens jeg 
beveger meg til bakerste sete i en viss fart og sender 
opp en stille bønn om at bussturen skal gå fort.

Svømmehallen er heldigvis nesten tom. I garde
roben tar jeg av meg klærne og ser ned på magen 
min. Den er virkelig ikke så stor, men kanskje man 
kan se det likevel når jeg bare har badetøyet på? At 
det er en baby der inne. Hvis noen ser det nå, vil 
de ikke tenke på hvor mye fostervann som er der 
inne, eller at babyen snart skal dø. Bare magen og 
jeg synes – som en hvilken som helst annen gravid 
kvinne. Jeg går uti bassenget, flyter bortover på 
ryggen og magen stikker så vidt over vannskorpa. 
Her er det nok vann.

SLUTTEN AV FEBRUAR
I dag sto jeg opp, men nå venter jeg ikke lenger. Jeg 
roser meg selv for å ha stått opp, for det er vanske
ligere enn før. Nede på kjøkkenet lager jeg en stor 
kopp med kaffe, mye melk og enda mer sukker. I stua 
virker det tomt. Jeg ser opp på peishylla, på kortet 
med avtrykkene av de små hendene. Frøyas hender. 
Datteren vår.

Ute er det begynt å snø. Det er hvitt på bakken. Ny 
snø legger seg på gammel snø, men jeg ser sporene 
hans hele tiden. Sporene etter ham som banket på og 
gikk igjen, men som aldri helt vil forsvinne. •

er dette over. Smette inn på bussen, sette meg helt 
bakerst langt vekk fra alle som glor, og så til svøm
mehallen.

Men nei, damen har løftet forhjulene opp igjen. 
Og spør nok en gang om jeg kan hjelpe henne. Hva 
i alle dager? Skjønner hun ikke at jeg er i ferd med 
å bli splitter pine gæren, lukka avdeling neste, lik
som? Sånn føles det ut, i hvert fall. Skal jeg bare si 
det som det er? Unnskyld meg, men jeg er gravid, ja, 
jeg veit at magen er liten, men fostervannet er borte 
og babyen vokser ikke som hun skal. Nå går jeg og 
venter på at hjertet hennes skal stoppe å slå sånn at 
jeg kan føde henne, ja altså etter at hun har dødd, og 
så skal jeg begrave henne og gå tilbake til det vanlige 
drittlivet mitt, hvor det eneste jeg ønsker er å ha et 
rosa, levende, lite nurk i armene som trenger meg. 
Som trenger at jeg er mamma og mater, bytter bleie, 
bysser og synger vuggesanger, som trenger all den 
kjærligheten jeg har inni meg. Den som jeg har venta 
hele mitt liv på å gi et lite barn som er mitt eget. Det 
drittlivet hvor alt jeg snart har, er en fjern drøm, den 
om Frøya og oss. Den som aldri skal bli virkelig, fordi 
hun skal dø. Dø og begraves og ikke noe barseltreff 
her i gården, nei. Har du sett inn vinduet til stua mi, 
eller? Jeg veit det høres rart ut, men det sitter en høy, 
tynn og hengslete fyr i godstolen. Nei, ikke han høye, 
tynne og litt hengslete som jeg bor sammen med til 
vanlig. En som er tynnere og mer hengslete, mannen 
med ljåen, ja, bare uten ljå og fotsid kjole. Han har 
modernisert seg litt med jeans og svart hettegenser, 
iPhone har han også. Døden altså. Han sitter bare 
og venter på at hjertet skal slutte å slå, at babyen 
min skal dø, inne i magen min. Og nå er jeg på vei til 
svømmehallen for å flyte rundt i vannet og forsøke å 
glemme alt sammen, dersom noe sånt i det hele tatt 
er mulig, men akkurat det er spesielt vanskelig å få 
til når sånne digre barnevogner må dukke opp i hver 
krik og krok. Så nei, jeg kan dessverre ikke hjelpe deg 
ut med barnevogn akkurat i dag, og beklager at jeg 
kom til å miste den.

Jeg sier ingenting. Men jeg er tilbake i virkelig
heten. Jeg løfter vogna ut, fy søren så tunge noen 
av de vognene er, også smetter jeg inn på bussen. 

Historier som beveger
Gjennom prosjektet «Historier som beveger» 
har LUB-medlemmer fått veiledning fra forfatter 
Kjersti Wold i å skrive sin historie. Prosjektet er 
støttet av Stiftelsen Dam.

Les alle historiene på lub.no

 
I garderoben tar jeg av meg klærne og ser ned på magen min. 
Den er virkelig ikke så stor, men kanskje man kan se det likevel 

når jeg bare har badetøyet på? At det er en baby der inne. 
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FRØYA
Frøya ble født død 
15. februar 2017, i 
svangerskapsuke 27 
på grunn av mor-
kakesvikt. Hun var 
Amalie og Haakons 
første barn.

Mamma og pappa holder jenta si. Foto: Privat.

«Jeg skal aldri glemme 
deg.» Foto: Privat.
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Wave of Light
15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets 

begynnelse. En bølge av lys går rundt verden når lys tennes kl. 19 i alle tidssoner.

Tekst  VILDE VON KROGH

TROMS: Samling og lystenning på Skansen i Tromsø. (7)

TRØNDELAG: Markering på Kristiansten festning i Trondheim 
med fakkeltenning i øsende regnvær etterfulgt av samling 
innendørs. (8)

VESTFOLD OG TELEMARK: Markering på Slottsfjell i Tønsberg 
med grilling, kjeks, brus og kaffe ute på seteren før de sammen 
gikk opp på fjellet og tente lys. (9)

VESTLAND: På Dankert Krohns kulturhus i Bergen ble det arran
gerte hobbyverksted hvor små og store kunne dekorer lys og lage 
smykker. Deretter var det felles lystenning med sang og diktopp
lesning av Kine Solend. (10)

ØSTFOLD: Minnemarkering i Nesparken Moss med pynting av 
gravlys, servering av boller og kakao, og sang og lystenning. (11)

Wave of Light ble også markert i LUB med en kampanjeuke med 
historier, bilder og film delt i sosiale medier. LUBmammaer 
Karete Vatne og Anne Siri Johnsen gjestesnappet hos Foreldre
banden, og Mie Steine gjestesnappet på Insta.mums. Engasje
mentet var stort også fra LUBs følgere, som delte rørende mange 
bilder i våre kanaler av lys og navn på barna vi savner. Årets inn
samlingsaksjon gikk til vårt sorgstøttearbeid og vi fikk inn rundt 
60 000 kroner!

Tusen takk for engasjementet og for alle bidrag til aksjonen.

Wave of Light er årets viktigste markering i LUB. Over 
hele landet ønsket fylkeslagene våre velkommen til 
lystenningsarrangementer. I år var det ekstra godt 
å kunne møtes fysisk igjen og kjenne på det varme 

fellesskapet mellom oss som lever med sorg og savn etter et kjært 
barn. Tusen takk til våre frivillige som gjorde dette mulig!
 
AGDER: Fylkeslaget inviterte til åpen markering i forbindelse med 
familiehelg på Strand hotell i Grimstad. De som ville kunne bli med 
på felles middag for alle tente fakler i et stort hjerte på stranda. (1)

INNLANDET: Store og små var samlet på Løten nærstasjon. Det ble 
servert deilig høstgryte, var gode samtaler rundt bordene og ble 
tent lys for barna vi så gjerne skulle hatt med oss. (2)

NORDLAND: Fylkeslaget ønsket velkommen til åpen markering 
på Jektefartsmuseet i Bodø i forbindelse med medlemshelg (les 
mer om helgen p s. XX). Det ble servert tapas, var lyslyktelaging 
med ungene, lystenning og sanger fra selveste England Brooks. (3)

MØRE OG ROMSDAL: Fylkeslaget arrangerte to markeringer: én 
i Laguneparken i Ørsta (Bildet er herfra, putt rett nr inn) og én på 
Tusenårsplassen i Langevåg. (4)

OSLO/AKERSHUS: Lystenning på Vestkanttorget etterfulgt av 
samling med kaffe og kaker på Tidemandstuen i Oslo. (5)

ROGALAND: Minnemarkering i Kampen kirke i Stavanger, med 
smørbrød, kaker og mulighet for barna til å pynte lykter, før felles 
lystenning. (6)
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Webinarer for etterlatte
Pandemien har lært oss å tenke nytt. Samtidig har webinarer kommet for å bli.  

Vi har erfart at dette er et godt supplement til fysiske samlinger og kurs. 

Tekst:  TRINE GIVING KALSTAD

Webinarer

Webinarene du kan lese om her 
gjør det mulig for flere å ta del 
i det støttende felleskapet i 
LUB. 

I tillegg driver vi flere digitale sorg
grupper og møteplasser, blant annet for 
tvillling/flerlingeforeldere og dem som 
ikke har fått barn igjen etter å ha mistet 
sitt eneste barn. 

Vi ønsker å fortsette med webinarer og 
ulike varianter av digitale grupper også i 
fremtiden, og håper å se mange av dere der!

ABC - HVORDAN FÅ TIL TRENING I HVERDAGEN? 
Torsdag 10. juni holdt Yngvar Andersen i Naardic et 
inspirerende webinar med som en del prosjektet 
«Online trening, sorgstøtte og fellesskap for etterlatte 
etter barnedød» støttet av Stiftelsen Dam. 

En hjertesak for Yngvar er å gjøre det lettere å 
være fornøyd med seg selv og bli kvitt dårlig samvit
tighet, skyld og skam knytta til livsstil. Ved å lansere 
plan ABC beskrev han alle fordelene med aktivitet og lovet 
at ved å følge denne planen kan du få til jevnlig trening resten av livet  intet 
mindre! LUBmedlem Kristine Aaberg Ruud delte sine erfaringer med å prio
ritere trening i en travel hverdag. Webinaret ble avsluttet med en 40 minutters 
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KOMMENDE WEBINAR: GOD JUL OG GODT NYTT ÅR? 
MANDAG 22. NOVEMBER KL. 20.00

Mange som er i sorg, gruer seg til jul og er bekymret for hvordan 
det skal bli. Hvordan er det å forberede og feire jul når du har 
mistet barn? Og hva med inngangen til det nye året?

LUB inviterer til webinar med Knut Andersen fra Enhet for sorgstøtte 
ved Ahus. Han har møtt utallige barn, voksne og familier i sorg og er en 
erfaren og engasjerende foredragsholder.

Knut vil snakke om det å forberede seg til jul, selve julefeiringen og 
overgangen til et nytt år. Hvordan kan man klare å være i både det fine og i det 
vonde samtidig? På dette webinaret gir vi innspill på hva det kan være viktig å 
forberede seg på og hvordan du best mulig kan gå julen i møte med et barn for 
lite, enten det er ett år eller flere år siden barnet ditt døde.

Webinarets målgruppe er etterlatte, men også pårørende og andre som møter 
mennesker i sorg gjennom sitt yrke kan delta på webinaret. 

Psykolog og forfatter Frode Thuen fortalte i dette webinaret om betydnin
gen av motstandskraft ved sorg og hvordan denne kan bygges opp. Han løftet 
spesielt frem betydningen av likepersonstøtte som et redskap for å bygge opp 
egen motstandskraft. Deltakerne fikk anledning til å dele erfaringer i breakout 
rooms og stille spørsmål direkte til foreleser. 

HVORDAN DEMPE KROPPSLIG URO OG SPENNING 
ETTER TAP AV BARN? 
I dette webinaret snakket psykologspesialist Elin 
Fjerstad om hvordan du kan håndtere angst og 
uro i kroppen mens du er i sorg. Sorg er en kraftig 
stressreaksjon, og når man opplever å miste et barn, 
kjenner mange på tap av kontroll og utrygghet. 
Katastrofetank ene har fått rett og kroppen går i alarm
beredskap. Dette er normalt, men det kan være slitsomt 
og vondt å ha det slik over tid.

Fjerstad snakket først om hva angst og stress er og hvordan dette påvirker 
både kroppen, tankene og følelsene våre. Etter at deltakerne hadde fått mulig

het til å dele erfaringer i 
break out rooms, beskrev 
Fjerstad hvordan man 
kan finne ro og mestre 
angst og uro. 

Dersom du gikk glipp 
av dette webinaret, kan 
du se det via lub.no. Be om 
passord på post@lub.no.

treningsøkt med Yngvar. Takk for innstasen til 
alle som deltok!

MOTSTANDSKRAFT OG SÅRBARHET VED 
MESTRING AV TAP OG LIVSKRISER
Hvorfor er det slik at vi tilpasser oss motgang, 
sorg og stress så forskjellig? Hva er egentlig mot
standskraft og hvorfor har noen mer av den andre? 
Mange som mister barn får høre «du er så sterk» 

eller «jeg hadde ikke overlevd 
om det hadde skjedd mine 

barn noe», som et slags 
kompliment til hvordan 
du klarer å stå i sorgen. 
Men, har man noe valg? 

Noe mobiliseres og dette 
noe kan vi kalle mot
standskraft. Foto: Janne Lønne
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koterapeutisk. Forfatterne skriver i lett 
forståelig språk, og de legger vekt på både 
forebygging og behandling. 

Bokens styrke er de praksisnære 
beskrivelsene i kombinasjon med opp
datert forskning. Den tar oss med inn i 
sorg som fenomen og fagfelt, beskriver 
historiske perspektiver på komplisert 
sorg, samtidig som den gir et godt og 
bredt bilde på hva som skiller normal og 
kompliserte former for sorg. Forfatterne 
framhever viktigheten av å ha kompe
tanse om de ulike formene for komplisert 
sorg, som for eksempel traumatisk sorg 
som er vanlig ved barnedød. Dersom 
sorgen preges av traumatiske elementer, 
kan det være nødvendig med relativt tid
lig intervensjon med traumespesifikke 
metoder for å kunne fremme en naturlig 
og helende sorgprosess. 

Forfatterne er godt kjent for LUB. 
Gjennom mange år har vi hatt gleden av å sam
arbeide med dem i flere forskningsprosjekter og de 
har vært etterspurte foredragsholdere. Dette har 
bidratt til at LUB hele veien har vært kunnskapsba
sert i vårt sorgstøttearbeid. Forfatterne Pål Kristen
sen, dr.philos., ved Senter for krisepsykologi, Kari 
Dyregrov, dr.philos. ved Høgskulen på Vestlandet 
(HVL), og Atle Dyregrov, dr.philos., også ved Senter 
for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, har 
skrevet en viktig bok. •

Dette skriver psykiater og grunn
legger av behandlingsmodellen 
for komplisert sorg Katherine 
Shear i sitt forord til den nye 

boken «Sorg og komplisert sorg». Sorg 
er en normal og forventet reaksjon etter 
å ha mistet en kjær person, men nyere 
forskning har vist at for rundt 10 prosent 
av etterlatte følger ikke sorgen et naturlig 
tilhelingsforløp. Disse etterlatte opplever 
at sorgen blir for vanskelig å bære og de 
trenger hjelp til å gå videre. De utvikler 
det vi med en fellesbetegnelse kaller for 
komplisert sorg. Denne gruppen sør
gende bør få møte helsepersonell med 
kompetanse på å gjenkjenne og behandle 
en fastlåst og komplisert sorg. Nå kan de 
tilegne seg denne kompetansen gjennom 
boken «Sorg og komplisert sorg».

Forlenget sorglidelse (prolonged grief 
disorder i ICD11) er den vanligste formen 
for komplisert sorg hos voksne, og betegnes gjerne 
som en vedvarende, kronisk sorg. Forlenget sorgli
delse ble i 2018 inkludert i WHOs internasjonale 
klassifikasjonssystem for sykdommer ICD11. Men 
andre former for komplisert sorg som bortskjøvet 
sorg, traumatisk sorg og «komplisert familiesorg» 
er også vanlig. I denne boken gis det en innføring i 
begrepet komplisert sorg, her beskrives de vanligste 
formene for komplisert sorg hos voksne og barn, og 
hvordan de ulike tilstandene kan behandles psy

Behandling av 
komplisert sorg

«Det er et presserende behov for å opplyse helsepersonell om identifikasjon og 
behandling av komplisert sorg. Forfatterne er svært engasjerte forskerne og klinikerne, 

jeg kan vanskelig tenke meg noen som er bedre rustet til å skrive en slik bok.»

Tekst:  TRINE GIVING KALSTAD

Forfattere: Pål Kristensen, 
Kari Dyregrov og Atle 
Dyregrov (red.)
Forlag: Fagbokforlaget, 2021
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L itten er tre og et halvt år. Hun bor sammen med mammaen sin, stepappaen 
sin, hunden Papillio og katten Wallet. Litten elsker å være hjemme og 
leke med alle lekene sine. Hun er også veldig glad i barnehagen sin. Der 
har hun mange venner. Litten sin bestevenn går også der. Han heter 

Sebastian.
Til jul skulle Litten bli storesøster, og bestevennen Sebastian storebror. 

I barne hagen lekte de mye storebror og storesøster. Og en dag skjer det. Lille
søster kommer, men hvorfor ser bestemor og bestefar så lei seg ut når de henter 
Litten i barnehagen?

«Er du en engel nå, lillesøster?» handler om hvordan barn kan oppleve sorg 
i nære relasjoner, og hvordan voksne kan ta opp de mange og vonde følelsene. 
Boken er skrevet av Kine Mari Olsen, som selv opplevde å miste sitt andre barn 
i dødfødsel i 2019 og er medlem av LUB.

Boken er illustrert av Frida Botner , som også har mistet et barn.
 Da vi mistet Thelma var jeg rådvill, ikke bare i min egen sorg, men også 

overfor min gjenværende datters sorg. Jeg skulle ønsket meg en form for 
veiledning. Slik kom ideen til denne boken. Dette er en bok som først og 

Barnebok om å miste en 
lillesøster i dødfødsel 

Barnehagens rolle når hverdagen 
slår sprekker

Forfatter: Kine Mari Olsen
Illustratør: Frida Botner
Forlag: T. Elvestad, 2021

Forfatter: Heidi Wittrup Djup
Forlag: Fagbokforlaget, 2021

Barnehagen utgjør en av de viktigste omsorgsbasene for barn, og kan få 
en spesielt viktig rolle når familier rammes av sykdom, død og andre 
livsbelastninger. Gjennom forutsigbare og trygge rammer kan barn 
oppleve tilhørighet og deltakelse i hverdagen, og de kan få hjelp til å 

oppleve mening og sammenheng i en vanskelig tid.
Denne boken synliggjør hvordan barnehagen kan legge til rette for utvik

ling, mestring og samhold når hverdagen slår sprekker. På hvilken måte kan 
barnehagepersonalet snakke med barn og voksne om såre og vanskelige tema, 
og hvordan kan barns reaksjoner og behov møtes?

Målet er å fremme personalets refleksjon og trygghet i møte med smerten 
familiene gjennomlever, og samtidig bære håp om lysere tider. •

fremst er ment som et pedagogisk verktøy både 
for foreldre og andre voksne i møte med barn i 
sorg, forteller Kine. •
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I år har det vært et spesielt år i barnehagen vår. 
Flere av dem som har jobbet her siden oppstar
ten i barnehagen i 2010 har gått over i andre 
jobber. Dette betyr at det kommer inn 

flere nye ansatte som ikke har et forhold 
til denne dagen.

Det har vært viktig for oss å å gi 
dem en forståelse av vår historie og 
hva 4. oktober betyr for oss. Alle som 
skal jobbe hos oss skal vite hva som 
ligger til grunn for vårt pedagogiske 
grunnsyn. Adelie er en stor del av oss 
hver eneste dag. Vi kan ikke snakke om 
hvem vi er, uten å nevne henne. 

Det er også viktig for oss at også alle 
nye foreldre kjenner til vår hjertesak. For 
det er det LUBdagen har blitt for oss. Vi har 
derfor de siste årene markert LUBdagen med 
bilde av Adelie, tent lys og blomster, i tillegg til å 
selge sveler, saft og kaffe når barna blir hentet. Det er 
flott å se at foreldrene som har kommet til de senere 
årene, møter opp og støtter vår viktige sak, med så 
mye varme og omsorg.

I år har vi i tillegg til å selge sveler, saft og kaffe, 
hatt digitalt loddsalg. Det digitale loddsalget har nå 
blitt vår største bidragskilde til LUB. Vi er så takk
nemlige for lokalmiljøet rundt barnehagen, og deres 
rause bidrag til loddpremier, det har ført til at vi har 
solgt over 4000 lodd!

Ettersom årene har gått har innholdet i LUB
dagen endret form og innhold. Vi har hatt både 
loppemarked og høstmarked. Siden 2020 har LUB
dagen båret preg av pandemien, som tvang oss til å 
tenke nytt. Det at Adelies dødsfall er fjernere i tid og 
at Adelies søsken har gått videre til skole, har også 

gjort noe med formen. Vi har i samråd 
med Grete og Daniel, Adelies foreldre, 

funnet frem til gode løsninger de siste 
årene.
4. oktober samles vi alltid. I fjor og i år var 

det kun oss ansatte og Adelies familie. Spesielt 
hyggelig i år var at mange av våre nye ansatte var 

med, for å treffe familien hennes, og at Grete og 
Daniel kan se engasjementet for vår hjertesak også 
blant de nye. Arbeidet med LUBdagen er forankret 
videre.

Det å kunne få bidra positivt rundt en så vond 
opplevelse føles godt. Forskning er nøkkelen til å 
løse krybbedødsgåten, og vi ønsker å gjøre det vi kan 
for å bistå til dette arbeidet. Det er viktig for oss å 
si navnet hennes: «Adelie», for «så lenge jeg husker 
deg, forsvinner du ikke». •

Tusen takk for fantastisk støtte!
I år ble det samlet inn over 40 000 kroner i for-
bindelse med LUB-dagen. Totalt har dagen bidratt 
med over 370 000 kroner til forskning omkring 
barnedød siden starten.

Adelies 
minnebord.

Salg av sveler, saft og kaffe 
til inntekt for LUB.

LUBdag i Hovsveien 
FUS barnehage
4. oktober 2010, dagen Adelie døde i krybbedød 
her i barnehagen vår, er den datoen i vår 
historie som har endret oss mest, og som 
gjorde noe med hvordan vi tenker og 
driver barnehage for all ettertid.

Av:   MARY ANNE REKDAHL,  
PEDAGOGISK LEDER HOVSVEIEN FUS BARNEHAGE

 
Vi kan ikke 
snakke om 
hvem vi er 

uten å nevne 
Adelie.
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Nye fylkeslagsledere 
med hjerte for LUB

MØRE OG ROMSDAL

Marte Oline Vågnes Slettebakk
- Gjennom min akti-
vitet i LUB håper eg 
å kunne gi nyramma 
menneske litt håp 
- eit håp om at ting 
blir betre sjølv om 
det akkurat no følast 
heilt håplaust, seier 
Marte Oline (27).

Eg er utdanna 
lærar og bur i Sula 
med mannen min 
Alexander, tre barn, 
ein katt og to griser. I tillegg har eg eit barn som ikkje bur 
her med oss. Hans namn er Loke og grunnen til at eg er 
aktivt medlem i LUB.

Loke døydde i 2015 da han var sju månadar gammal i 
krybbedød. Denne opplevinga har delt livet mitt inn i før 

og etter og prega meg på 
godt og vondt. Loke har 
lært meg meir enn nokon 
andre den korte tida han 
var her, og eg har fått meir 
forståing ikkje berre for mi 
eiga, men andre si smerte 
og liding. Loke har lært 
meg at livet ikkje er svart-
kvitt. Alt er ikkje berre 
godt eller berre vondt.

Det er godt at det er eit 
aktivt fylkeslag igjen i 
Møre og Romsdal. Det 
trengst og vi håper på god 
aktivitet i åra som kjem. 
Fordi ingen skal stå åleine 
i sorga over å miste eit 
barn!

AGDER

Anne-Grete Dahl
- Vi trenger alle noen som 
virkelig kan forstå. Det er 
dette som gjør LUB så viktig 
for meg. Vi vet alle sammen 
hvor vondt det er å miste et 
barn, sier Anne-Grete (39).

Vi mistet Mathilde-Elise i mars 
2010 – hun ble født i uke 28 
og ble åtte og en halv dag 
gammel. 

I begynnelsen følte jeg at jeg 
ikke hadde like stor rett til å 
sørge som dem som hadde 
mistet barn som hadde levd 
lenger enn mitt. Men den 
fantastiske kontaktpersonen 
jeg fikk i LUB, fikk meg til å 
forstå at min sorg var like mye 
verdt. Dette gjorde at jeg ville bli kontaktperson selv, for hvis jeg følte det 
slik, gjaldt det sikkert også mange andre. Da kunne jeg være der for dem. 
Sorgstøttekurset tok jeg så snart jeg hadde anledning og har siden da vært 
kontaktperson og etter hvert sorggruppeleder. 

I 2011 fikk vi lillesøster Frida, men i 2017 gikk jeg 
og barnefaren fra hverandre og jeg vurderte å 
ikke være med i LUB lengre, det føltes som en 
nedtur å ikke ha fått forholdet til å vare. Denne 
følelsen bestemte jeg meg for å snu til en enda 
større motivasjon til å fortsette å være med. 
Fordi LUB favner alle, også dem som ikke holder 
sammen og andre som er enslige. 

Det begynner 
å bli noen år 
siden jeg mistet 
Mathilde-Elise, 
men jeg føler at 

jeg fortsatt har mye mer å gi. Det er viktig at 
nye medlemmer skal bli møtt med trygghet 
og at de kan føle at de har et sted å høre til. 
Jeg vil jobbe videre for at alle skal vite om 
LUB. Jeg vil snakke høyt om sorg og hvordan 
vi vil bli møtt av venner og familie, og 
hvordan vi trenger å bli tatt vare på og fulgt 
opp i tiden etter vårt livs største krise.

Anne-Grete og datteren Frida. De bor i Grimstad, 
Anne-Grete er vernepleiestudent på tredje året.

Marte Oline med Loke.
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Medlemshelg i Bodø
I fjor ble det sådd en tanke hos oss i styret om at vi hadde 
lyst å gjøre noe ekstra siden Wave of Light falt på en fredag 
i 2021. Som sagt så gjort! Vi sendte søknad til Helse Nord og 
fikk tilslag på 90.000 kroner. Etter måneder med planlegging 
kulminerte dette i en varm, nær og god helg i beste LUB-ånd 
med latter og tårer. 

Vi startet fredag med markering av Wave of Light på Jektefarts-
museet der vi hadde tapas, lyslyktelaging med ungene, lys-
tenning og sanger fra selveste England Brooks (se egen sak om 
Wave of Light s. 8). Her samlet vi rundt 50 mennesker. På lørdag 
arrangerte vi fagdag for voksne medlemmer med fire sesjoner. 
Her var vi 22 deltagere. Vi hadde hyret prest og forfatter Odd 
Eidner, sykepleier og musiker Eli Johanne Berg, erfaren ressurs-
person i LUB Toril Kristoffersen og jordmor Elin Abelsen til å lede 
tre av dem sammen med et LUB-par og barn av medlemmer. Her 
fikk hodene og hjertene våre servert kloke, forstandige og sterke 
ord og beretninger. På kvelden ble vi servert nydelig middag og 
vi hadde et trivelig sosialt lag. 

Vi i styret ønsker å takke Helse Nord som muliggjorde dette og 
alle som var med oss denne helga – den skapte nye bånd og et 
tettere samhold i et langt fylke!

Mari-Ann Nergård Johansen, Styremedlem LUB Nordland

LUB lokalt

NORDLAND

Møteplass på Tjøtta Gjestegård i Alstahaug
Mari-Ann og Allan, begge styremedlemmer i LUB 
Nordland, inviterte medlemmer på Helgeland og 
omegn til en møteplass for både medlemmer 
og ikke-medlemmer i juni. Vi var fire familier 
som møttes og selv om det ikke var all verden til 
oppmøte i antall, så var det en nær og god stund 
for oss som var der. Vi spiste lunsj, drakk kaffe, 
snakket sammen og malte på steiner, som Allan 
hadde plukka i fjæra. En av steinene havnet oppe 
på Kvasstind på de Syv Søstre og noen havnet i 
gravhagene til ungene vi har mistet. Vi jobber med 
å få opp aktivitetsnivået også lengre sør i fylket og 
denne møteplassen var et skritt i den retningen. 

Mari-Ann Nergård Johansen, Styremedlem LUB Nordland

NORDLAND

Grilltreff i 
Saltstraumen
I juni hadde vi vårt årlige grilltreff. 
Været var helt forferdelig så vi fikk 
leie lokale i Saltstraumen og laget 
grillmaten inne. Det var veldig 
koselig og medlemmer trosset 
været for å være med LUB-familien, 
som vi kaller oss. Vår kokk, Marius 
(mannen min) serverte tre typer 
hamburgere og kylling, med 
masse godt sammen med kjøttet. 
Noen medlemmer tok med kake 
til dessert. Vi hadde med spill til 
ungene og vi voksne hadde gode 
samtaler. Denne grillingen er alltid 
en stor suksess.

Hilda Sigurdardottir
Fylkeslagsleder LUB Nordland

Støtt fylkeslaget 
gjennom Grasrotandelen
La sju prosent av det du tipper for gå til 
LUBs lokale arbeid, uten at det koster 

deg noe ekstra!

Gjennom Grasrotandelen kan alle som 
spiller et av Norsk Tippings spill, med 

unntak av Flax og Belago, samtidig 
støtte en lokal forening eller lag med sju 

prosent av innsatsen.

Registrer ønsket mottaker av din grasrot-
andel på Norsk Tipping sine nettsider. 

Alle LUBs fylkeslag er mottakere.

Fylkeslagsleder Hilda og 
jordmor Elin Abelsen.

Odd Edner.

England Brooks.

Toril fikk god hjelp fra barn i LUB da hun snakket om søskens sorg 
og demonstrerte bruk av leke- og samtalekassen.
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Lager minnebokser til utdeling 
på sykehusene
Styremedlemmene i LUB Møre og Romsdal lager, med støtte fra 
Stiftelsen Dam, minnebokser som skal sendes ut til alle sykehusene 
i fylket i løpet av høsten. Minneboksene skal deles ut på sykehusene 
til foreldre som mister barn, og inneholder god informasjon og 
utstyr som skal hjelpe med å skape verdifulle minner. På bildet har 
Linda Stevenson, Karete Vatne og Marte Oline samlet seg for å fylle 
eskene med strikketøy. 

INNLANDET

Familiesamling på Hunderfossen
Helgen 5.–6. juni 2021 ble årets sommeravslutning og familiesamling 
arrangert i Innlandet fylkeslag. Totalt ble vi en gjeng på 23 personer 
med store og små, fra babyer til voksne.

Lørdagsettermiddag startet med innlosjering på koselige Hunderfossen 
Hotell & Resort. En lekepark og minigolfbane fantes det i tilknytning til 
hotellet. Fellesprogrammet startet med fellesmiddag. Etterpå ble det 
minnestund og samtaler for dem som ønsket det. Det ble både hyggelig 
gjensyn med gamle bekjente og møte med nye deltakere. 

Etter en natt i gode hotellsenger og deilig frokost bar det av sted til 
Hunderfossen Eventyrpark. Søndagen var viet besøk i Eventyrparken der 
det var noe spennende og morsomt for enhver smak og alder. På etter-
middagen samlet vi oss igjen for å ta gruppebilde, ønske hverandre god 
sommer og si takk og farvel til vi sees igjen. Vi var heldige som fikk godt og 
varmt sommervær. Vårt inntrykk var at mange koste seg og var fornøyde 
med helgen. Samlingen var støttet med midler fra Stiftelsen Dam.

Martina Braaten, for styret i LUB Innlandet

INNLANDET

Sorggruppe i Innlandet
Etter ønske og forespørsel fra nyrammede foreldre i 
fylket, startet vi i Innlandet fylkeslag for første gang på 
lang tid en ny sorggruppe oktober 2020.

Det var 10 månedlige 
samlinger på kveldstid. 
Gruppeledere var fylkes-
styreleder Mie Steine og 
nestleder Martina Braaten. 
Begge har i tillegg til å 
ha gjennomført LUBs 
sorgtøttekurs, helsefaglig 
yrkesbakgrunn. 

Samlingene var planlagt å holdes i Frivillighets sentralens 
lokaler i Hamar sentrum. Dessverre kom nye koronarestrik-
sjoner rett over nyttår som hindret fysisk oppmøte i flere 
måneder. I påvente av å kunne møtes fysisk igjen ble 
møtene holdt digitalt. Dette fungerte på en måte det også 
og bedre enn forventet. En fordel var at alle hadde rukket 
å møte hverandre i virkeligheten. Bevertningen ble byttet 
ut med levering av drikke og noe godt å spise på døra 
hjemme hos deltakerne, av Morgenlevering.no. Fordelen 
med å sitte hjemme var at alle slapp stress med reisevei 
sent på en hverdagskveld. 

Fire par deltok i gruppa. Til hver samling var et spesielt 
tema satt opp for diskusjon, som eksempelvis merkedager, 
parforhold, søsken og tilbake til arbeidslivet eller skole, 
men deltakerne kunne også ta opp aktuelle problem-
stillinger eller fortelle om sin situasjon.

Siste samling var i juni med 
oppmøte i en ny, pen og romslig 
Frivillighetssentral! Alle deltakere 
fikk da som minne gave et lite 
gjennomsiktig glasshjerte med 
barnets navn på. Disse var 
veldig fine og laget av en av LUBs 
kontakt personer i et annet fylke. Vi 
ønsker gjerne å gi et nytt sorg-
gruppetilbud i vårt fylke hvis det er 
interesse, ønske og behov for det.

Martina Braaten, Sorggruppeleder



56 | Landsforeningen uventet barnedød

VESTLAND

Familiedag på Bergens 
undervisningsgård i Arna 
I september arrangerte vi familiedag på Bergens 
undervisningsgård i Arna, litt utenfor Bergen. 
Også dette arrangementet var støttet av 
Stiftelsen Dam. 

Til sammen var det meldt på ca. 80 
med store og små. Totalen på dagen 
ble litt mindre grunna fravær knytta til 
gjeldende koronarestriksjoner. 

Små og store brukte dagen til å gå rundt 
på gården og snakke med nye og gamle 
kjente fra LUB. Vi serverte pizza og boller 
og bakst. Det var riding med hest og kjerre – 
noen syntes dette kilte litt ekstra godt i magen 
– og mange flotte gårdsdyr å se på. 

Nok en gang fikk vi se de fine møtene som oppstår blant store og små når vi kan 
møtes slik som dette.

Møteplassen med tema gravid igjen
I september var det endelig tid for en vanlig, fysisk møteplass igjen. Med to tillits-
valgte fra LUB Vestland og en fin bukett «nye» og «gamle» medlemmer ble dette 
en fin stund. En spesiell takk til dere som tok steget og kom for første gang. Det er 
alltid gripende å høre om de nye medlemmene og historiene som følger med. 

Kvelden var preget av å utveksle erfaringer om hvordan det er å gå gravid igjen 
etter å ha mistet et barn. Det er krevende og oppfølgingen er ulik, på godt og vondt.

Hilde Jordal
Fylkeslagsleder i LUB Vestland

Digital yoga
Med midler fra Stiftelsen Dam 
arrangerte vi digital yoga-workshop 
med Kine Solend i august. Det ble en 
online, men likevel nær workshop 
hvor tema som livsmestring og 
stressmestring ble tatt opp. På 
workshopen kom en innpå hvordan 
det psykiske og fysiske påvirkes av 
følelser og stengte reaksjoner. Det 
ble fokusert på hvordan man kan 
bruke pust, tanke, bevegelse og det 
å bli komfortabel med å la kropp 
og sjel uttrykke seg til å mestre og 
bearbeide livets prøvelser.

Yoga-instruktør 
Kine Solend

LUB lokalt

ROGALAND

Familiedag på 
Rennesøy
Vår årlege familiedag på Rennesøy, prima 
folk, god mat og bare godt å vera ilag. Fortvil 
ikkje om du gjekk glipp av denne fine dagen 
i 2021, den kjem att same plass , same 
opplegg i 2022. Halde deg gjerne orientert 
på vår Facebook-gruppe. 

Minnebokser
I august delte me ut 25 minne bokser på 
Stavanger universitetssjukehus, og i oktober 
delte me ut 15 minnebokser til sjukehuset 
i Haugesund. 

Matkurs
11. september hadde me matkurs på 
Bjelland Gård med «Glad av mat» og 
«Hjertekraft» som arrangør. Kurset var støtta 
av Stiftelsen Dam, og åtte stykk deltok. Dette 
er litt sånn godt gamalt fjernsynskjøkken, 
men i verkelegheita. Det vart laga mat frå 
botnen inne på låven, med lokale varer, 
fritt for gluten og mjølk, men smaker og 
kombinasjoner me gjerne ikkje hadde prøvd 
før, men som jammen fristar ganen. Målet 
var å få til eit pusterom for foreldre, i fine 
omgjevnader og med god mat.

Anbjørg Marie Aarsheim
Styreleder i LUB Rogaland
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Utetreff i Hellevika
Etter sommerferien hadde 
vi et treff i Hellevika i 
Søgne. Her var det mange 
badestrender og svaberg 
som vi kunne løpe rundt 
på. Vi fant noen langbord 
og en grill som vi grillet 
pølser på, og noen hadde 
med noe søtt til dessert. 
Vi voksne hadde mange 
fine samtaler, barna lekte 
og koste seg og noen fikk 
også bada litt.

LUB lokalt

AGDER

Familiehelg på Strand hotell
15. til 17. oktober var medlemmene i LUB-Agder samlet til familiehelg på 
ærverdige Strand hotell like utenfor Grimstad. Ca 30 voksne og 35 barn 
møtte opp og deltok først på markeringen av Wave of Light med middag 
og lystenning på stranda.

På lørdag stod både faglig påfyll, lek og gode samtaler om familielivet på 
agendaen. Psykolog, Stian Tobiassen, som til daglig jobber på Stine Sofie 
Senteret holdt foredrag for de voksne mens barna malte på lerret. Det gav 
både gode emner som foreldrene kunne ta med seg, samt en stor kunstut-
stilling som alle kunne se på resten av dagen.

Etter en rolig lunsj fikk vi besøk fra Birgit Senumstad og Elin Thorvik 
Andersen fra Familens Hus Strømme i Kristiansand, som kjørte opplegg for 
hele familien med fokus på barna og at de skulle sette ord på følelsene 
sine. På ettermiddagen var det middag, filmvisning for barna og sosial 
samling for de voksne.

Hele tiden under oppholdet kunne vi benytte oss av hotellets velværeav-
deling og mange tok seg også et sjøbad eller to i løpet av helgen. Det var 
hyggelig og god stemning gjennom hele samlingen, og det var spesielt 
fint å se at barna fant tonen og lekte godt sammen. Til denne helga 
fikk vi støtte fra DAM på kr. 30.000, så med dette og godt loddsalg samt 
grasrotandelen, kunne vi satse litt ekstra på årets familiehelg etter nesten 
to år med pandemi.

Kenneth Stubhaug Karlsen
LUB Agder

AGDER

Sommersamling
Agder er et fylke med lange avstander, og restriksjonene 
under pandemien gjorde det vanskelig å få arrangert noe 
fysisk for alle på tvers av kommunene. Men søndag 20. 
juni fikk vi endelig gjennomført et arrangement. Med litt 
hjelp av midler fra Stiftelsen Dam, hadde vi en koselig 
sommersamling der vi spiste grillmat og hadde deilige 
kaker til dessert. Vi var litt uheldige med at det var meldt 
regn, men vi hadde leid en strandkafe som hadde plass til 
alle inne. Små og store koste seg og noen var til og med så 
tøffe at de fikk seg et bad selv om været ikke var det beste. 
Det var godt å endelig kunne samles igjen og godt å kunne 
få mulighet til å treffe nye medlemmer som hadde kommet 
til i løpet av den siste tiden.

Anne-Grete Dahl, Fylkeslagsleder i LUB Agder
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Vil du støtte LUB?
En gave til LUB går til vårt arbeid 
med sorgstøtte, forskning og 
forebygging.

  Vipps din støtte til 10591
  Gi din gave online
  Bli LUB-giver og gi et fast 

månedlig beløp

Les mer på lub.no

Vi takker hjerteligst 
for gavene til minne om

Berit Bjørneby Sandnæs

Timo Tolstad-Tharaldsen

Magnus Hanssen  
Grevstad Fremmerlid

Tusen takk for 
minnegaver!

Vi i LUB vil takke hjerteligst for 
gavene til minne om deres kjære 

barn. Alltid elsket, aldri glemt.

Tusen takk for all støtte
vi har mottatt via 
innsamlings-
aksjoner 
og andre 
gaver!

ØSTFOLD

Mammatreff og klatring på grensen

Det var hyggelige samtaler på 
mammatreff 13. september på 
Thai market i Fredrikstad. 

Vi gjennomførte klatring på grensen 26. september.  
Det var 20 voksne og små som koste seg i tretoppene.

Hjertelig takk for gaver 
i forbindelse med at

Øivind Holte-Ambjørnsen ble 40 år
Kurt ble 60 år

Tusen takk for forskningsgave 
fra Wellbee AS

LUB lokalt

Veronica Schmelck, Fylkeslagsleder LUB Østfold

Hvem kan bli 
medlem i LUB?

 LUB er en medlemsorganisasjon. 
Alle som har mistet et lite barn 

eller er i nær familie med barnet 
(besteforeldre, søsken, tante, onkel), 

kan bli medlem. Andre kan tegne 
støttemedlemskap. Som støttemed-

lem får du tilsendt LUB-magasinet to 
ganger i året. Medlemskap koster kr. 
500 og støttemedlemskap koster kr. 

300 pr. år. 

TEGN MEDLEMSKAP 
PÅ LUB.NO
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Leder:
MARIT GALTA-OPHEIM

marit.galta.opheim@bkkfiber.no
952 57 537

Nestleder:
KINE-ANNETT RYDNINGEN SCHART

krydningen@yahoo.no
907 93 986

MARI SKJERDEN
amskjerden@hotmail.com

472 93 908

Overlege
SJUR KLEVBERG
Barneklinikken 

Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Førsteamanuensis 
LINE CHRISTOFFERSEN

Oslo Met, 
fakultet for samfunnsfag, institutt 

for økonomi og administrasjon
line.christoffersen@gmail.com

LISE FALANG-PETTERSON
lise.petterson@gmail.com

411 01 795

LINDA SKJÆRVIK (VARA)
linda.skjarvik@gmail.com

95202952

Kommunejordmor 
HILDE ERLANDSEN

Moss kommune
hilde.erlandsen@online.no

Overlege PhD 
JULIE VICTORIA HOLM TVEIT

Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet 
Fødeavdelingen, OUS

julieholmtveit@hotmail.com

Førsteamanuensis dr. med.
ARNE STRAY-PEDERSEN (LEDER)

 Seksjon for rettsmedisinske 
undersøkelser av barn

arnest@ous-hf.no

SNORRE KITTILSEN
snorre.kittilsen@gmail.com

980 23 340

Professor dr. med.
KARI KLUNGSØYR

Medisinsk fødselsregister, FHI 
og Institutt for global helse og 

samfunnsmedisin, UiB
Kari.Klungsoyr@igs.uib.no

MIE STEINE (VARA)
miesteine@gmail.com

454 79 436

MIE STEINE
miesteine@gmail.com

454 79 436
Foreldrerepresentant

Psykolog
UNNI HELTNE

Senter for Krisepsykologi i Bergen
ugulla@online.no

Landsstyret

LUBs Fagråd

lub
LUB er til stede for alle 
som er berørt når et lite 

barn dør. Tilbyr sorgstøtte 
og felleskap med andre 
etterlatte. Jobber for å 

redusere barnedødelighet, 
gjennom forebygging og 

forskning.
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28.–30. JANUAR 2022 PÅ SORIA MORIA HOTEL I OSLO

LUB ønsker besteforeldre som har mistet et lite barnebarn velkommen 
til seminar. Her vil dere bli kjent med andre etterlatte besteforeldre, lære 

om sorg og om hvordan håndtere en utfordrende situasjon.

Helgen ledes av bestemødrene Marit Lie Hermanrud og Toril Brakestad, 
som begge har opplevd å miste barnebarn og er erfarne kontaktpersoner 

for andre etterlatte besteforeldre. 

Påmelding på lub.no

Seminaret er støttet av Stiftelsen Dam.

Helgeseminar for 
besteforeldre som har 

mistet barnebarn

Foto: Lum
i Nola, iStock


