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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

Vi skimter et håp
I det jeg skriver disse ordene har vi nylig gjennomført 
årsmøtet i representantskapet digitalt.

Vi befinner oss fremdeles i usikre tider, men kan skimte et håp der fremme om 
at vi i LUB til høsten kan møtes fysisk igjen. Jeg synes likevel vi fikk til et flott 
årsmøte med de rammene som vi måtte forholde oss til. Teknikken sviktet ikke, 
representantene fikk avgitt sine stemmer og vi fikk også tid til gode diskusjoner 
i grupper, på tvers av fylkeslagene. Høydepunktet var nok likevel å kunne dele 
ut LUB sin frivillighetspris «Et hjerte av gull» til to engasjerte og verdige kan
didater. Gratulerer Anbjørg og Lise!

I denne utgaven av LUB magasinet vil dere nok en gang finne mye godt og variert 
lesestoff som spenner over temaer som sorgmelding, forskning og historier som 
beveger. Sistnevnte er en personlig favoritt og jeg har lest alle historiene som 
LUB har publisert. De kan anbefales!

Jeg kan ikke skrive denne lederen uten å nevne en person som har satt et stort 
avtrykk i hjertene på oss i denne foreningen. En dame som går av med pensjon 
etter å ha jobbet nesten 25 år i LUB. Unni, du vil bli savnet. Samtidig vil jeg også 
benytte anledningen til å ønske vår nye medarbeider, Marianne, velkommen. 
Dette er en dame med lang arbeidserfaring fra frivillig organisasjon og vi gleder 
oss til å bli bedre kjent med henne.

God lesing!

MARIT GALTA-OPHEIM
Styreleder
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Nytt fra LUB

Nye digitale kurs i terapeutisk skriving

Det var svært mange som ønsket å delta på det terapeutiske skrivekurset LUB 
arrangerte i samarbeid med Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) i 2020. 
Derfor søkte vi om to nye kurs, denne gangen som et forskningsprosjekt med 

støtte fra både Stiftelsen DAM og LUBs forskingsfond. 34 foreldre har fått plass 
på disse to kursene, det første skrivekurset begynte 18. januar 2021 og den andre 
gruppa (kontrollgruppa) begynte 15. mars. I tillegg til åtte samlinger på tre timer har 
deltakerne fylt ut skjemaer for sorgsymptomer og psykisk helse i forkant, underveis og 
etter kurset slik at vi kan måle helseeffekter for deltakerne og sammenligne gruppa 
som fikk umiddelbart tilbud om terapeutisk online kurs og de som måtte vente på 
kurs. Alle deltakere har fått tilbud om to psykologtimer med de samme terapeutene 
fra IPR som deltok i det første skriveprosjektet. 

Dette er et fint sorgstøttetiltak i pandemiens tid, det gir solid sorgstøtte, rom for 
likepersonstøtte og er et tilbud der sørgende fra hele landet kan delta uten (reise-)
kostnader. Nå søker vi om midler til å lage en arbeidsbok med skriveoppgaver til bruk 
ved sorg som et selvhjelpstiltak. 

Stor interesse for introduksjonskurs 
i behandling av komplisert sorg
I det reviderte diagnosesystemet ICD-11 er «Prolonged grief disorder» inkludert som 
ny diagnose. Dette betyr at dersom sorgen vedvarer i styrke og intensitet og reduserer 
hverdagslig fungering etter seks måneder, kan sørgende få denne diagnosen med 
tilhørende behandling. Nasjonalt Senter for selvmordsforskning og-forebygging (NSSF) 
utdanner årlig helsepersonell i behandlingsmodellen for komplisert sorg/forlenget 
sorgforstyrrelse. 

Nå tilbyr NSSF to digitale introduksjonskurs i behandling av komplisert sorg:

Tirsdag 1. juni (venteliste) og tirsdag 24. august (kl. 13.30-15.30 på Zoom).

Kursene er gratis, varer to timer og passer for klinikere som ønsker å lære mer om 
sorgbehandling. Over 500 er påmeldt allerede.

Les mer på Uio.no/cgt

LUB 
FORELDREFORUM

- et lukket nettforum for deg 
som har mistet barn

Les mer på lub.no/foreldreforum

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.

Skrivekurset ledes av ph.d. psykolog og forsker Olga Lehmann. Foto: Ragnhild S. Åse
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Kommende arrangementer i LUB
10. juni 
Webinar «ABC» – hvordan få trening inn i hverdagen 
med Yngvar Andersen

14. juni  
Webinar «Motstandskraft og sårbarhet ved mestring 
av tap og livskriser» med psykolog Frode Thuen (bildet)

26. august  
Webinar «Angst og uro i kroppen, hvordan håndterer 
jeg det?» med psykologspesialist Elin Fjerstad

22.–24. oktober  
Motivasjonshelg for ressurspersoner, Holmen Fjordhotell i Asker

22. november  
Webinar om hvordan møte julen med et barn for lite, med leder for Enhet for 
sorgstøtte på Ahus Knut Andersen

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

28.–30. januar 2022 
Seminarhelg for besteforeldre, Soria Moria hotell i Oslo

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

Nytt fra LUB

Nye Cubitus til sykehus 
i Møre og Romsdal
De fire sykehusene i Møre og Romsdal har til nå delt på to kjølesenger av merket Cuddle 
Cot til bruk ved dødfødsler. Denne sengen er tungvint i bruk i tillegg til at den må fraktes 
mellom sykehusene. De tre sykehusene som for tiden har fødsler (Volda, Molde og 
Ålesund) har derfor ønske om å få hver sin Cubitus baby (bildet), kjølesengen som LUB 
har distribuert til de fleste av landets sykehus.
– Dette er en verdig og fin løsning for foreldrene som opplever en stille fødsel, sier 
jordmor Elin Ytterbø (bildet). Hun understreker at det er særlig krevende å skulle dele på 
sengene siden avstanden mellom sykehusene er så stor. Hun har i mange år fulgt opp 
etterlatte foreldre og ledet sorggrupper.
– Vi vet aldri når det dessverre er behov for Cubitus, derfor ønsker vi at alle sykehusene 
har hver sin. Tusen takk til LUB som ordner dette for oss! Podkast 

om å miste barn 
i svangerskapet

«Kan man si ‹Gratulerer som foreldre› når 
man har mistet et barn i svangerskapet?» 
Podkasten Barnløs på godt og vondt er 

et resultat av Cecilie Hoxmarks ønske om 
åpenhet etter at hun mistet sine trillinger. 
I episoden «Å miste i svangerskapet» kan 

du høre henne i samtale med LUBs fagsjef, 
Trine G. Kalstad, det er en sterk prat om 

det å være forelder uten å ha barnet hos 
seg. Du finner podkasten der du vanligvis 

lytter til podkast.

Seminarhelg for 
besteforeldre 

Helgen 28.–30.  januar 2022 ønsker 
LUB velkommen til et seminar for 

besteforeldre som har mistet barnebarn.

Helgen ledes av besteforeldre-
kontaktpersoner Marit Lie Hermanrud 

og Toril Brakestad, og er støttet av 
Stiftelsen Dam. 

Foto: Janne Lønne
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Nytt fra LUB

Fotoutstilling om å 
leve med sorg åpner 
til høsten
På oppdrag fra LUB og med midler fra 
Stiftelsen Dam har fotograf André Clemetsen 
reist landet rundt for å fotografere og 
snakke med familier som har mistet barn. 
Til høsten blir det endelig mulig å se 
resultatet. I september åpner vi utendørs 
foto utstillingen på Vulkan i Oslo, et levende 
og spennende område midt i hjertet av byen. 
I tillegg kommer det en digital fotoutstilling 
på lub.no i løpet av høsten.

Vi gleder oss til å vise dere resultatet!

Undervisning for 
helsesykepleiere

Fagsjef i LUB Trine G. Kalstad har 
også i år undervisning for helse-
sykepleierstudenter ved VID i 

Oslo. Her lærer de om forskning og 
forebygging av barnedød og om sorg 
og ny graviditet etter tap av barn. 
Undervisningen foregikk på zoom 
grunnet koronapandemien. LUB-
mamma Hanne Stenshorne (bildet) 
forteller om sitt tap og oppfølging 
fra helsestasjonen etter å ha fått to 
barn til etter at hennes første datter 
døde like etter fødselen. Hanne 
og Trine gir gode råd om hvordan 
helsesykepleiere kan møte etterlatte 
foreldre når de får et barn til.

Fagsjef har også forelest på 
intern undervisning for jordmødre, 
barnepleiere og nyfødtleger på 
Nyfødtintensiv i Drammen. Dette er 
fine måter å nå ut med verdifull 
kunnskap om barnedød og sorg på!

Motivasjonshelg for 
ressurspersoner i oktober
LUB inviterer alle frivillige ressurspersoner til motivasjonshelg 22. til 24. oktober 2021, en helg 
vi håper det endelig blir mulig å gjennomføre etter at den er blitt utsatt siden sommeren 
2020. Helgen finner sted på Holmen Fjordhotell i Asker og er støttet av Stiftelsen Dam. Vi vet 
at mange savner møteplasser der de kan treffe hverandre, få faglig påfyll, drøfte utfordringer 
og kjenne på fellesskapet i LUB. Ikke minst er savnet stort etter halvannet år med strenge 
smittevernsbegrensninger og lite sosial kontakt. Målet med samlingen er å ruste og motivere 
våre uvurderlige frivillige til videre likepersonsarbeid. 

Brosjyrer om og for barn i sorg
LUB har gitt ut flere brosjyrer om og for barn i sorg, tilpasset barnas alder:
  Når de minste sørger, barn i førskolealder, 0-6 år.
  Skolebarn og sorg, barn i skolealder 5-12 år.
  Søskenfortellinger, fortellinger av barn og unge som har mistet søsken.
  Ungdom og sorg, for ungdom 12-19 år. Heftet finnes kun digitalt, nytt nettsted under 

utarbeidelse, kommer høsten 2021.

Les heftene på lub.no. De kan også bestilles gratis, kun porto belastes 
(bortsett fra Ungdom og sorg som kun er digitalt).



ger til sosial aktivitet, gir mye alenetid og lite sosial 
kontakt rom for mye grubling og lite adspredelse for 
andre. Flere forteller om begrenset hjelpetilbud, og 
mange sørgende oppfyller heller ikke kriteriene for 
rett til psykisk helsehjelp. Dette har gjort det enda 
viktigere at LUB har funnet nye måter å yte støtte på. 

DIGITALT FELLESSKAP
Webinarer og digitale sorggrupper er blitt nye viktige 
sorgstøttetiltak i LUB. Etter locdown i mars 2020 har 
vi arrangert flere webinarer med ulike tema rettet 

Pandemiens år har utfordret LUB, og fort
satt må vi tilpasse oss og tenke nytt for å 
kunne tilby støtte og hjelp til foreldre som 
mister små barn. For etterlatte kan Covid19

restriksjonene øke risikoen for psykiske vansker. 
Når begravelsen blir utsatt eller gjennomføres 
med få mennesker, seminar for nyrammede og 
likepersoner utsettes, lokale fysiske møteplasser og 
sorggrupper avlyses og sosial kontakt begrenses, kan 
mange kjenne på økt ensomhet. Selv om noen synes 
det er godt med lavere tempo og mindre forventnin

Er digital sorgstøtte 
kommet for å bli?

I rekordfart har LUB utviklet nye tilbud, digitalt fellesskap er blitt normen. – Det 
er et godt alternativ, men krever litt ekstra, sier sorggruppeleder Stine Sjøthun. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD

Illustrasjon: M
ary Long, Shutterstock
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Det er annerledes å drive en digital sorggruppe. 
Stine Sjøthun er en av de nye kontaktpersonene i 
LUB som har tatt utfordringen.

– Vi må nok fasilitere mer i en digital gruppe. 
Som leder føler jeg at jeg må respondere mer og 
stille mer spørsmål. Men samtidig sikrer jo det at 
alle får snakket og delt erfaringer, sier Stine som 
understreker at både gruppelederne og deltakerne 
må ha mer tålmodighet. 

– Det tar litt mer tid før samtalen flyter, det er 
vanskeligere å hive seg på i samtalen fordi det er mye 
kroppsspråk man ikke ser. I tillegg tror jeg det kan 
være en terskel å måtte skru på mikronen og noen 
føler nok at de bør vente litt på tur. Men med tid og 
litt øvelse så blir nok dette enklere og enklere, sier 
Stine som sammen med Sara Storvik leder sin før
ste sorggruppe som startet opp i mars. Hun mener 
digital sorggruppe er et godt alternativ og er glad for 
at hun får lov til å bidra. 

– Det føles så fint å få være sorggruppeleder, det 
er så godt å få være en del av dette arbeidet.

MEN NOE MANGLER...
Tilbakemeldingene viser at mange setter pris på 
tilbudet. 

– Dagens situasjon, med pandemien hengende 
over oss, har ikke gjort det lett å sørge. Det å få være 
del av en digital sorggruppe har vært tungt, men 
fint, sier Amra og Sinan som deltar i Stine og Saras 
sorggruppe etter at de mistet datteren, Lea, i død
fødsel i desember.  Vi har møtt andre som har stått 
i samme situasjon som oss selv. De kan relatere seg 
til de samme følelsene og har de samme tankene som 
oss, noe som en nær venn eller kollega ikke alltid 
forstår. Tårer har trillet nedover kinnet av å høre 
andres historier. 

Digitale møteplasser og grupper er 
et godt alternativ på mange måter. Her 
er ingen geografiske begrensninger og 
det er ofte plass til flere enn på fysiske 
seminarer. Det er kostnadseffektivt og 
lett tilgengelig for de fleste. Fordi det er et 
lavterskeltilbud, kan vi spisse våre tilbud 
enda mer mot spesielle behov blant våre 
medlemmer. Derfor vil LUB fortsette med 
digitale sorgstøttetilbud også når pandemien med 
tilhørende restriksjoner er over, som et supplement 
til fysiske grupper og møteplasser som vi ser fram til 
å kunne tilby igjen.

For det er noe som mangler. 
– Det eneste vi savner er å gi de andre en god og 

varm klem, avslutter Amra og Sinan. •

mot våre medlemmer og frivillige. Ett webinar var for 
nyrammede foreldre som et alternativ til den årlige 
seminarhelgen i Oslo, og ett var for likepersoner 
(kontaktpersoner) for påfyll og erfaringsutveksling. 
Vi har gjennomført et digitalt sorgstøttekurs for nye 
kontaktpersoner. I tillegg har vi opprettet egne digi
tale møteplasser for tvilling/flerlingeforeldre og for 
foreldre som har mistet sitt eneste barn og som ikke 
kan få flere. Vi har også hatt andre digitale tilbud støttet 
av Stiftelsen Dam, som online terapeutiske skrivekurs 
og online trening for LUBmedlemmer med digitale 
møteplasser og webinarer (se også side 24). 

Ikke minst har vi startet opp flere rene digitale 
sorggrupper, mens noen sorggrupper varierer mel
lom å møtes fysisk og digitalt avhengig av lokale 
restriksjoner.

ET GODT ALTERNATIV?
For noen er det at tilbudet er digitalt, en viktig grunn 
til at de har valgt å ta imot. Å slippe å reise, bo på 
et hotell og være sammen med mange (fremmede) 
mennesker, gjør det mulig å delta. 

– Vi hadde aldri kommet på en seminarhelg i Oslo. 
Jeg har så mye angst etter at vi mistet gutten vår. Det 
at vi kan sitte hjemme i trygge omgivelser og sam
tidig kjenne på fellesskapet med 50 andre foreldre 
som har mistet barn både nylig og for en tid tilbake, 
var svært verdifullt for oss. Det ga oss håp, sier en 
mor som deltok på webinaret for nyrammede.

– Det føles så fint å få være 
sorggruppeleder, det er godt 
å få være en del av dette 
arbeidet, sier sorggruppe-
leder Stine Sjøthun. 
Foto: Privat.

– Det å få være del av en digital sorggruppe har vært tungt, 
men fint, sier Amra og Sinan. Foto: Privat.

 
Det eneste vi savner 
er å gi de andre en 
god og varm klem.
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Min historie

Når blei det dei to? Når er det noko startar? Den 
dagen dei snakka om det, kanskje. Eller den dagen 
dei valde å ikkje gå. I tidleg, vestlandsk vår gror 
kjærleiken. Dei ligg på graset og snakkar saman. Et 
frukost på ein benk. Er forelska.

Dei fleste dagane som følgjer, er gode. 

Ho og han. Det startar i ein vinter. I iskald 
vind og tjukk, våt snø som klistrar seg til 
kleda. Den grå buksa har lagt seg som eit 
kaldt, tett lag om beina hennar. Vinden og 

snøen og dei to. Det er tidleg morgon. Brøytebilen er 
ikkje kommen enno. Snøen bles innover byen. Alle 
tre, veggar og vegar blir måla kvite.

Saman
Rundt mor, far og Helena susar det frå dei andre kuvøsane 

i rommet. Innimellom tre pustande babyar blir desse to foreldra 
tvungne til å følgje si dotter inn i døden. 

Av  HANNA HUGLEN REVHEIM  Foto PRIVAT

Ei siste stund med Helena. Seremonien er over. Etterpå skal dei løfte ho opp, bere ho forbi alle sine kjente og kjære, 
og ta dottera si med på hennar første og einaste køyretur.
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At det finst noko større, nokon som kan verne om 
den vesle og at dei skal møtast igjen. Om enn berre 
som nytt gras i ein vår mange år fram i tid. Eller noko 
anna. Berre så lenge det finst noko. 
Alt dette er vanskeleg å seie høgt. Vanskeleg å for
klare. Så ho spør heller:
«Kva betyr ditt namn?»
«Klar himmel», svarar venninna.
Seinare den kvelden, når han og ho ligg inntil kvar
andre i den store senga på det tomme rommet, 
kviskrar ho at om dei får ei jente til, så vil ho at vesle
søstera skal heite det same som venninna, Heida.
«Einig», seier han.

Av og til ligg ho og skrik ned i puta. Hyler av 
sorg. Trekk pusten inn gjennom skittent sen-
getøy. Kven bryr seg vel om å skifte laken når 
ungen din er død?

Han tenkjer: ho er utrøysteleg.

Av og til er det som at han lukkar seg inne. At det er 
ein kapsel omkring han, der ho ikkje når fram. Han 

Eit tiår seinare er han og ho på veg ned frå grav
lunden, saman med ei venninne. Dei går gjennom 
Kampenparken. Våren er alt forbi, varte berre i nokre 
veker. Den starta då Helena blei fødd, skein gjennom 
livet hennar, følgde ho inn i døden og ned i grava. 

No har det gått to månadar og dei to foreldra går 
altså gjennom Kampenparken med ei venninne. Ho 
har bare leggar. Sommarbein. Venninna triller på ein 
sykkel. Det tikker lågt frå hjula. Dagen er i ferd med å 
gli over i kveld. Det varme lyset frå kveldssola fyller 
rommet mellom skuggane frå gamle trestammar og 
nyutsprungne blad. Det er som om lufta er måla med 
honning.
«Kva betyr namnet til Helena», spør venninna.
«Lys», seier ho. 
Det ho ikkje seier, er at ho tenkjer at Helena er i 
lyset. I sola. Ho får seg ikkje til å fortelje det, men 
kvar dag ser ho rett på sola utan å blinke. Heilt til det 
gjer vondt og ho ser kvite og svarte prikkar etterpå. 
Tenkjer at ho sikkert er i ferd med å øydeleggje 
synet. Men ho ser og ser og ser på sola. Snakkar med 
Helena inni seg. Ber ei bøn om at tankane ber fram. 

 
Det tar lang tid før ho forstår at han må få lov til å bere smerta si 

aleine, at det er hans sorg - teikna ut av hans kjærleik.

•

Venninna og faren, på tur 
over Kampen i kveldssola.
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Min historie

Hennar fødsel var også jævlig. 

Ho er i sjokk, ristar ukontrollert over heile kroppen. 
Er livredd når dei spring med ho i korridoren. Får 
ikkje puste. Det er ikkje tid til å snu sjukehusskjorta 
som nokon har kledd på ho bak fram.

Han spring bak. I heisen på veg opp, må han kle 
på seg kvit drakt, munnbind og hårnett. Ho ligg på 
benken, ser ingenting. Alt går for fort. Ho har vore 
innlagt i vekevis med alvorleg svangerskapsforgif
ting. Time for time, dag for dag. Ingen trudde at gra
viditeten skulle vare så lenge. No er dei nokre dagar 
forbi veke 28, det magiske talet. Frå no av er det håp. 
Så snur verda på hovudet i løpet av eit par minutt. 
Alt blir kaos. 

Taket i operasjonsrommet er kvitt. Vårsola stråler 
inn i rommet. Midten av april er forbi, og endeleg 
er den lange vinteren i ferd med å smelte vekk. Ho 
ser på den grøne duken nokon har hengt opp over 
brystet hennar. Han sitt bak og held ho i handa. 
Så seier legen «13:47». 
Den andre legen svarar «13:47». 
Endå ein person repeterer tidspunktet.
Nokon spring ut av rommet.
«Kva er det som skjer», spør ho.
«Gratulerer, nå er du mor», seier anestesisjuke
pleiaren.
«Var ho i live», spør ho.
Sekunda før ho får svar, er evig lange.
«Barnelegen har tatt henne ut av rommet for å 
arbeide med henne», seier anestesisjukepleiaren. 
Det var ingen barnegråt.
Brystet snører seg saman, ho får ikkje puste. Lufta 
kjem ikkje inn.
Han lener seg fram, blå auger finn brune.
«Pust saman med meg», seier han.

Så kjem barnelegen tilbake. Alt går bra. Han skal få 
sjå si vesle Helena. Kjem tilbake til operasjonsstua 
som ein stolt pappa. Ho tenkjer at det stråler av 
blikket hans. Han går med så rak rygg.

Den dagen blømer kvitveisen langs dei bratte fjell
sidene i vest. Besten plukkar ein liten bukett for sitt 

vil vere aleine. Han treng rom til å puste. Ungen 
hans er død.

Ho tenkjer: kunne eg berre få bere smerta hans, 
også. Spart han for denne sorga, dette saknet. 

Det tar lang tid før ho forstår at han må få lov 
til å bere smerta si aleine, at det er hans sorg - 
teikna ut av hans kjærleik. 
Pappaen må få elske jenta si, og han må få lov 
til å sørgje.

Det er som å vere fanga i ein kollisjon. To bilar susar 
mot kvarandre. I brøkdelen av eit sekund blir livet 
kasta opp i lufta, ein veit ikkje kvar det landar. Så er 
smellet over. Eller  sånn skal det vere. Men denne 
kollisjonen varar ikkje i brøkdelen av eit sekund. 
Den varar i timar og dagar. Dreg ut i veker og måna
dar. År. Akkurat når dei trur at smellet er over, at dei 
skal få puste igjen, så rykker det til på ny.

Ho høyrer korleis andre mødrer snakke om fødslar 
som noko jævlig, samtidig som dei stråler av nybakt 
lykke. 

 
Det første døgnet er ho for dårleg til å sjå jenta si, men han viser 

både bilete og film. Barnelegen kjem innom.

Lykkelege, glade og spente 
- klare til å bli foreldre 

for første gong. Fredfullt 
uvitande om all sjukdom, 

angst og sorg som ventar eit 
par dagar fram i tid.
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Tenker at det er sånn som dette det er å vere nybakt 
mor. Alle er redde for ungane sine innimellom. Dette 
er normalt, tenkjer ho.
Så bankar det på døra.

«De ringte nedefra. Det har skjedd noe med barnet 
deres. Dere må komme ned», seier jordmora.
Faren og jordmora trillar sjukesenga gjennom korri
dorane. Mora ligg oppi og høyrer korleis det knitrar 
frå sengehjul mot linoleumsgolv. At det plingar i 
heisen. Dei er på veg mot kuvøserommet.

første barnebarn. Kvite, små blomar står på kjøk
kenbordet heime i Arna. Lauvtynne blad og grøn 
stilk. Besto sender eit bilete av dei til henne, der ho 
ligg etter operasjonen. Ho smiler i ørska.

Det første døgnet er ho for dårleg til å sjå jenta si, 
men han viser både bilete og film. Barnelegen kjem 
innom.
«Helena er veldig sterk og helt frisk. Puster på 
romluft», seier legen, og legg til:
«Dette kommer til å gå bra.»
Etterpå kjem ein sjukepleiar og seier «Jeg vil at 
du skal vite at legene bare sier sånne ting når de er 
hundre prosent sikre.»
Ho er enormt letta. Kjenner ro. Når han blir redd for 
den vesle, prøver ho å trøyste. 
«Det kjem til å gå bra med Helena. Eg føler det på 
meg, eg kan kjenne det», seier ho.
Som om magekjensle betyr noko.

Dagen etter får mora møte barnet sitt. Trilla ned 
til nyføddintensiven i ei sjukeseng. Lukke leg. Der 
ligg ho  vesle Helena, den finaste solstrålen. Ho er 
lita, men overraskande stor. Har runde kinn, lyse
brunt hår og ein blå smokk. Gløtter med augo inne 
i kuvøsa. Dei er mørke. Spyttar ut smokken, skrik, 
blir roleg når ho får smokken tilbake. Er varm å ta 
på, skjør å halde rundt. 
Mora gret av glede. 
Nynnar på Den fyrste songen.
Faren gret med henne, legg handa på skuldra hennar.
Dei er der saman, den nye familien, for første gong.

Morgonen etter vaknar ho med eit rykk. Ut av mor
finsøvn, ut av svangerskapsforgifting og anemi. Det 
er som kvar einaste celle i kroppen skrik at no gjeld 
det  no må du passe på ungen din. Aldri før har ho 
kjent på ei liknande uro.
I rommet der foreldra søv, er det mørkt og stille. Ho 
ligg fanga i sjukesenga, kan framleis ikkje gå. Kjem 
på at dei hadde lova å ringe frå nyføddintensiven 
om noko skulle skje med Helena. Så ho sjekkar 
sin telefon, sjekkar hans. Det blå lyset flaumar ut i 
rommet. Ingen har ringt. Ho prøver å roe seg ned. 

 
Dagen etter får mora møte barnet sitt. Trilla ned til nyfødd-

intensiven i ei sjukeseng. Lukkeleg. Der ligg ho - vesle Helena, 
den finaste solstrålen. 

Der ingen vil vere. Pasient 
med alvorleg svangerskaps-
forgifting, innlagt ved 
Observasjonsposten for 
gravide, Ullevål sjukehus.

•

13



Min historie

Ingen seier noko.
Dunk.

«Døyr ho no», høyrer ho seg sjølv spørje.
Legen og barnepleiaren ser på kvarandre.
«Nå er det ikke mer vi kan gjøre», seier barne-
pleiaren, og spør:
«Vil du ha henne på brystet?»

Den ferske mora har dårleg tid. Får ikkje kommu
nisert med fingrane sine, fomlar med knappane. Er 
redd Helena er død før ho rekk å legge ho hud mot 
hud. Har lyst til å brøle: «FORT! FÅ HO NO!»
Så er ho der, innanfor sjukehusskjorta. Morshjartet 
slår hardt mot brystkassa, som om det slår for to. 
Ho bretter skjorta si varsamt om den vesle kroppen. 
Kviskrar til jenta si:
«Kjære stakkars, litle ven. Tenk at det skulle ende 
sånn».

Dei veit, både ho og han, at dette ikkje lover bra. Men 
dei er ikkje førebudd på synet som møter dei når dei 
triller inn på rommet.
På eit lite, hardt bord ligg vesle Helena. Det rykker i dei 
små armane og beina medan legen står over ho, diger 
som eit fjell, og gjennomfører hjartekompresjonar. 
Dunk, dunk, dunk.
Dei ferske foreldra ser på alt som skjer. På gjenopp
living. 
Dunk, dunk, dunk.
Ein barnepleiar fortel at Helena blei akutt dårleg 
for omlag ti minutt sidan, og at dei ikkje forstår kva 
som går galt.
Dunk, dunk.
Gjennom faren sitt hovud susar tankane. Vonde 
tankar.
Dunk, dunk.
Mora opplever det som å vere fanga i eit vakuum.
Dunk.

 
Framande har spurt om hunden er erstatning for barn. 

Kanskje trur dei at det er morosamt, ein slags vits. Ho har 
aldri våga å svare ærleg.

Tiki og han, han og Tiki. 
Ein firbeint ven i nauda.
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Løfter kista opp. Legg kista i den vesle bårevogna. Lar 
gravferdsdama trille den ut av rommet. Kollapsar.
Veit
Veit 
Veit at dei aldri
aldri

elska unge
Veit at dei aldri skal få halde, kjenne, stryke, kose, 
kysse, høyre, lukte eller sjå Helena igjen.

Seks dagar etter døden følgjer dei dottera si til 
grava. På bileta derifrå står den ferske mora og 
smiler. Hjernen er skrudd av og kroppen hand-
lar i kjente mønstre.

Har dei eller hadde dei ei dotter?

Sorga er kvit og fyller sjel og rom.

Gong etter gong lyttar dei til musikken som dei 
spelte for Helena i gravferda.
«Blood of the sun» det svir i augo.
«Into my arms» det riv i sjela.
Det repeterast og repeterast. Ingenting bringer 
Helena tilbake.

Eit par veker før jul får dei vite dødsårsaka. At 
Helena var frisk og sterk, men at eit navlekateter tok 
livet hennar. At ingenting tilsa at dette kunne gå galt. 
At ho ikkje hadde vondt. At det var ei ulykke. At også 
ein frisk vaksen ville døydd av det same. At dette 
eigentleg ikkje kunne skje, men likevel skjedde. 
Ein feil. At ingen forstod, før det var for seint. At dei 
tek det tungt, dei som jobbar der. At dei ikkje kunne 
gjort noko annleis. At dottera blei drepen av det 
som skulle gje ho liv. At Helena var sterk. At Helena 
skulle levd. 

Tomrom.

Du vaknar i den same senga som du har vakna i før. 
Som du vaknar i kvar dag. Slår opp augo. Men sove
rommet er ikkje heilt som før. Ikkje gangen heller, 
eller kjøkenet eller stova. Det er som om nokon har 

Rundt mor, far og Helena susar det frå dei tre andre 
kuvøsane i rommet. Innimellom tre pustande 
babyar blir desse to foreldra tvungne til å følgje si 
dotter inn i døden.

Dei koser med Helena, bytar på å halde henne. 
Kyssar ho, fortel Helena kor høgt ho er elska. At ho 
alltid vil vere elska. At ho ikkje skal ha det vondt. Dei 
gret. Dei skrik. Dei bryt saman. 
Ein gong når mora stryk Helena over foten forstår 
ho kva som skjer. Tærne er blitt kalde. 
Ho veit at no er døden her, døden tar over kroppen. 
Livet gir slipp.
Dei får det aldri tilbake.

Han som skulle bli stolt pappa på trilletur, blir i sta
den ein mann som triller kona si i rullestol opp og 
ned frå stillerommet der dei besøker si døde dotter. 
Mellom etasjane må dei bruke heisen ved føde
avdelinga og barsel, for den andre heisen er ute av 
stand. På denne delen av turen legg ho som regel eit 
lyseblått teppe over seg. Som spøkelseskladden sitt 
ho der. Orkar ikkje sjå på dei lukkelege framande. 
Orkar heller ikkje at dei ser på henne. Det er som 
om blikka brenn i huda. Tapet blir spegla i framand 
lukke.
Og han står der bak ho, alltid.

Dei ber om hjelp og får snakke med ein psykolog. 
Blir fortalt at sorg ikkje er ein sjukdom. Derfor 
får dei heller ikkje behandling. Traumet dei står 
i, blir verande usnakka. Etterpå følgjer ei rekke 
med avtaler og oppgåver. Taktfast løyser dei det 
saman. Planlegg gravferd og inviterer folk. Prø
ver å rekne på kor mange det er plass til i kapel
let. Vel musikk. Lagar hefte. Finn songar. Skriv 
minneord. Vel blomar. Vel tekst til bårebuketten. 
Skriv brev. 
Legg Helena i kista. Fyller den med minner, blomar 
og kjærleik. Syng for dottera si. Koser med ho. Gir 
ho eit siste kyss. Tar farvel. Legg på det kvite lokket. 
Skrur lokket igjen. Fire kvite skruar, dei tar to kvar. 
Ho slit med den som er oppe til venstre. Får liksom 
ikkje tak om skruen. Fingrane er stive. Han hjelper. •

 
Ho leiter vidare etter andre mødrer. Dei som veit korleis denne 

sorga er. Kor stor, kor djup, kor sterk. Leiter etter fellesskap. Leiter 
etter verdas tristaste barselgruppe.
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Min historie

Han vil ikkje la ho trøyste. Vil ikkje legge børa si over 
på ho. Trekk seg tilbake.

Parterapeuten har sagt at dei skal klemme ofte og 
lenge. At det finst eit lykkehormon som blir skilt ut 
etter seks sekund med hudkontakt. Så dei står der 
ofte, på kjøkenet eller i gangen. Held hardt omkring 
kvarandre. Trygg kropp under hendene. Pustar inn 
lukta av kvarandre. Tel inni seg:
«Tusenogein, tusenogto, tusenogtre, tusenogfire, 
tusenogfem, tusenogseks».
Held klemmen litt til, for sikkerheits skuld.

Begge vil dei hjelpe kvarandre. Sakte finn dei ut av 
ting. Flokar til og nøstar opp. Finn saman, gir rom. 

Så kjøper dei seg hund. Ein liten ven på fire bein, 
nokon å ta vare på. Dagen før hunden flyttar inn, 
er dei på dyrebutikken. Kjøper alt saman. Fyller på 
med pipeleiker, tørka godteri og fine halsband i eit 
krater av eit svart hol. Det hjelper litt. Dei gler seg, 
flyttar fokus. 
Når ho hulkegret i sofaen sit Tiki seg framfor ho og 
prøver å gi labb. Slikkar vekk ei tåre. Flyttar fokus.
Framande har spurt om hunden er erstatning for 
barn. Kanskje trur dei at det er morosamt, ein slags 
vits. Ho har aldri våga å svare ærleg.

Han treng innimellom å vere aleine. Puste, tenkje. 
Få rom. Han lagar musikk, måler. Dediserer ei plate 
til Helena. Kjennes som om alt han lagar er til ho.

Ho søker i bøker og ord. Etter trøyst, men også etter 
å finne igjen seg sjølv. Å finne ut av kven og korleis 
ho er. Ein dag les ho dette diktet av Naja Marie Aidt:

«Har døden tatt noe fra deg
så gi det tilbake
gi dét tilbake
som du fikk av den døde
da den døde var levende
da den døde var ditt hjerte
gi det tilbake til en rose,
et kontinent, en vinterdag,
en gutt som ser deg an
fra hettens mørke»

Sjeldan har tekst gitt meir meining. 

Ho leiter vidare etter andre mødrer. Dei som veit 
korleis denne sorga er. Kor stor, kor djup, kor sterk. 
Leiter etter fellesskap. Leiter etter verdas tristaste 
barselgruppe.

måla over alle flater i nye, nesten identiske fargar. 
Likt og ulikt. Dei kjende lydane er vekke, dei som 
du tok for gitt. Og alt luktar nytt. Inni deg er det eit 
forvirra kaos. Nye dører er opna, og du ser avgrunnar 
i deg sjølv. 

Desse to foreldra vart dytta over ein terskel 
som ingen vil passere. På ny skal dei finne ut av 
korleis dei to kan fungere saman. Finne ein veg 
med nok plass til begge, for dei er kvar for seg 
livredde for å bli ståande att aleine. 

Dei går inn i vanskelege tankerekker. 

For ho blir det bortimot umogeleg å snakke om 
Helena. Er redd for å seie noko feil, gjere livet verre. 
Prøver i beste meining å styre hans kjensler.

Pappa, mamma, Tiki og 
Helena. Heida er i magen.
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Ingen klokker kimar for Helena. 
Det er berre stille tårer og slitne hulk.

Ein kveld i livet etterpå, renn det over. Bokstaveleg 
talt. Eit glas kvelvar ut over nattbordet. Vatnet renn 
nedover og inn i skuffer. Plaskar ned på golvet i ein 
veksande dam.
«Dette blir for mykje», seier ho. «No vil eg ikkje meir.» 
Då legg han seg inntil henne, held rundt. Seier at no 
skal dei lage ei liste over fine ting. Annankvar gong 
skal han sei noko, annankvar gong er det hennar tur.
«Blå himmel»
«Lukta av gras»
«Når det glitrar i sjøen»
«Den gongen vi var hos ein spåmann i Hong Kong»
«Når sola snur og alle dagar blir lysare»
Der og då er det både latterleg og teit. Banalt. Inni ho 
er det holt, og i holrommet finst berre mørke.
Men så hjelper det likevel. 
Og det går an å puste. 
Og det går an å leve.
I ettertid tenkjer ho at dette er noko av det finaste 
nokon har gjort for henne, nokon gong.

Det finst ein sprekk i alt, og slik slepp lyset inn, syng 
Cohen.

Ni månadar seinare byrjar magen å vekse på 
ny. Saman er dei glade, redde, triste. Ein ny vår 
passerar, sommaren glir forbi.
Den siste helga i september har hausten for alvor 
festa grepet om Oslo. Det har regna tett i dagevis. 
Men søndag ettermiddag bryt skylaget opp. Klokka 
18.11 den kvelden, kjem veslesøster Heida til verda. 
Utanfor vindauga strekk himmelen seg rosa inn i 
horisonten. Kveldslyset fyller rommet.

Har dei eitt eller to barn? Er dei ein familie på tre 
eller fire? Dei svarar både det eine og andre. Det er 
ikkje så lett. 
Men dei er fire. 
Dei er i Helena, og Helena er i dei. Ein kan ikkje ta 
eit ledd ut av historia, for alt som kjem etterpå er 
eit resultat av det som var. Og det som var, blir ein 

Historier som 
beveger
«Saman» og «Idas 
historie» (side 18) 
er to historier fra 
prosjektet «Historier 
som beveger» der 
LUB-medlemmer 
har fått veiledning 
av forfatter Kjersti 
Wold. Prosjektet er 
støttet av Stiftelsen 
Dam.

Les alle historiene 
på lub.no

 
Har dei eitt eller to barn? Er dei ein familie på tre eller fire? 

Dei svarar både det eine og andre. Det er ikkje så lett. 
Men dei er fire. 

del av det som er no. Som når han varsamt tek hand 
om tomatplantene ute på balkongen. Han dyrka 
aldri tomatar før den sommaren, men starta med 
det etter. Sår frø, vatnar, steller og skifter jord. Lar 
plantene vekse, bløme og bere frukt. 
Utan Helena, ingen tomatar.

Innimellom skriv ho. For seg sjølv, for dei. For barna 
som kom. For barna som kanskje kjem. For å ikkje 
gløyme. For å – kanskje på sikt – sleppe andre inn. 
For å fortelje om kjærleik.
For å romme Helena.
For å la lyset skine ut gjennom alle sprekkane. 

No er dei to år inn i dette nye. Ein liten augeblink, og 
ei heil æve. På gode dagar kan dei kjenne ei nærleik. 
Ute i naturen med gras under føtene, eller når ei 
humle susar forbi.

Ta med ei lita helsing, brukar ho å kviskre då. 
Ta med ei lita helsing til jenta mi. •

Lyset: På årets 
siste dag, 2019.
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Min historie

«Her blir det barn før midnatt!» Riene ble mer og 
mer intense, og pausen imellom var stort sett på 
maks ett minutt. Da jeg omsider fikk epidural, var 
livet en fest. Vi tok bilder av meg som poserte i 
sykehusbleie og skjorte, og tullet og fjaset. Etter å 
ha vært på sykehuset i nesten 12 timer var det blitt 
tidlig morgen 6. mars, og det var endelig tid for selve 
fødselen. Etter en halvtime med det som føltes 
som en hard og fin fødsel, så lille Ida endelig 
dagens lys. Jeg så bort på Lars, han hadde tårer 
i øynene. Nå var hun her! Et skrukkete og rødt 
lite ansikt, masse hår på hodet, lubben og god. 
Var armene litt slappe? 

Hun lå på siden og laget noen kremtelyder mens 
hun åpnet øynene sine og søkte med blikket. Jeg 
spurte om hun ikke skulle gråte snart. «Hon er lite 
chockad,» sa jordmor ømt og masserte henne med 
noen tørre håndklær. Hun gråt fortsatt ikke, og jeg 
spurte igjen om hun ikke skulle gråte snart. Etter ett 
minutt klippet jordmor navlestrengen hennes brått 
og løp ut med henne. Jeg likte det ikke, men jeg vis
ste at det ikke var unormalt at babyer kunne trenge 
litt starthjelp. Jeg spurte jordmor om de hadde 
opplevd dette før, og hun sa at det innimellom var 
sånn at babyene måtte ha litt hjelp. Minuttene gikk, 
og da det hadde gått nærmere et kvarter, begynte 
jeg å bli veldig bekymret. Hvorfor kom ingen med 
henne? Hvorfor fikk vi ingen beskjeder? De kommer 
nok snart, de kommer med henne i armene hvert 
øyeblikk. Jeg spurte jordmor igjen om de hadde 

V interen 2015 var av det glatte slaget i Oslo. 
Nesten overalt hvor jeg gikk med den høy
gravide magen min, var det speilblank is 
og holke. Bekkenløsningen gjorde det ikke 

akkurat enklere å bevege seg rundt, så jeg var veldig 
klar for snart å få møte vesla i magen. 

Fødebagen var pakket om sikkert fire ganger, 
stelle bord, sprinkelseng og vogn var kjøpt inn og 
montert, bilsetet sto i gangen. Etter en overtidskon
troll åtte dager etter termin, begynte det endelig å 
skje noe. Magesmertene ble sterkere og sterkere, 
slik at jeg etter hvert måtte puste meg igjennom 
dem, der jeg satt hjemme i sofaen. Dette måtte da 
være rier? Det sies at man ikke er i tvil når riene 
virkelig har meldt sin ankomst. En halvtime til gikk, 
og nå var jeg sikker – dette var rier! Jeg ringte Lars, 
samboeren min, på jobben etter at jeg hadde snakket 
med sykehuset, og han slapp alt han hadde i hendene 
for å hente meg. 

På vei ut døra hjemme plukket jeg opp bilsetet 
fra gulvet i gangen og kjente jeg fikk klump i halsen. 
Det var nesten uvirkelig at vi endelig skulle få møte 
henne vi hadde ventet på i mange måneder! Jeg 
fikk en flyktig tanke om at jeg håpet alt var bra med 
henne, at hun ikke var syk på noe vis. Men jeg slo 
det fra meg i neste sekund, jeg har en tendens til å 
bekymre meg unødig. 

Vel fremme på sykehuset ble jeg sjekket på mottaket. 
Jordmoren som undersøkte meg, utbrøt bestemt: 

Idas historie
Etter nesten en og en halv time, kom jordmor inn døra tett fulgt av to leger i 
lange hvite frakker. De var helt grå i ansiktet alle tre. «Vi klarte dessverre ikke 

å redde henne», sa overlegen, som sto fremst. Jeg stirret ut i luften, hadde kun 
én klar tanke i hodet. «Livet mitt er forandret for alltid.» 

Av  HANNE STENSHORNE Foto PRIVAT

•
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helt grå i ansiktet alle tre. «Vi klarte dessverre ikke 
å redde henne», sa over legen, som sto fremst. Lars 
hadde stått i hjørnet bak meg, nå falt han sammen 
på gulvet mens han holdt hendene for ansiktet. Jeg 
stirret ut i luften, hadde kun én klar tanke i hodet. 
«Livet mitt er forandret for alltid.» 

Samtidig var jeg i sjokk. Vi skulle jo få møte 
babyen vår, og så skulle vi ikke det likevel? Jeg 
skjønte ingenting. Og når kunne vi dra hjem? Jeg 
regnet i hodet. Om vi kom hjem fra sykehuset om 
to dager, på søndag, kunne jeg være tilbake på jobb 
igjen på mandag?

«Vil dere se henne?» Ville vi se henne. Ville vi se 
henne? Hvorfor skulle vi det, hun var jo død. Jeg 
syntes det var skummelt, ekkelt, ukjent. Legene 
fortalte oss at mange foreldre som opplevde dette, 
hadde glede og nytte av å være sammen med barnet 
sitt. Vi sa at vi ville se henne. Klokken var et sted 

opplevd dette før. Da svarte hun litt mer vagt, at nå 
var det barnelegene som jobbet med henne, så det 
var vanskelig for henne å svare på. Hver gang jeg 
hørte at døra inn til fødestua vår gikk opp, så jeg for 
meg at noen kom til oss med Ida i armene. Men det 
var bare en barnepleier, eller en lege. Ingen Ida. 

Jordmor sa hun skulle gå inn på rommet hvor 
legene jobbet med Ida og se hvordan det gikk. Da 
jordmor kom tilbake, sa hun at legene holdt på med 
Ida, men at hun ikke responderte på behandlingen, 
slik de forventet, og at de ikke forsto hvorfor. Hjertet 
sank i meg. Det var ikke vanskelig å forstå at dette 
var kritisk. Frykten herjet, tankene raste. Kanskje 
hun kom til å bli hjerneskadet? Men frykten for at 
hun skulle dø, var sterkere. En hjerneskade skulle 
vi klare. 

Etter nesten en og en halv time, kom jordmor inn 
døra tett fulgt av to leger i lange hvite frakker. De var 

De fem dagene vi var 
sammen med Ida, talte jeg 
ofte kroppene våre. En, to, 
tre. Vi er sammen, vi er her 
alle sammen. På lånt tid.

20 | Landsforeningen uventet barnedød



småpratet med Ida da de trillet henne til eller 
fra rommet vårt, de anerkjente henne som et 
fullverdig, lite menneske. 

De spurte om vi ville ta med oss Ida hjem en tur. 
Vi så på hverandre. Noe sånt hadde vi aldri turt å 
spørre om. Vi kjente raskt at det ville vi. Sykehuset 
lånte oss en vognbag som Ida kunne ligge i på veien 
hjem. Men for å få plass til vognbagen i baksetet, 
måtte vi montere ned bilsetet som sto klart i bilen. 
Mens vi sto der og klønte med å få ned setet, kom det 
en dame som hadde parkert ved siden av oss. Hun så 
på oss og smilte lurt. Tenkte nok at her har vi noen 
førstegangsforeldre som skal hente babyen sin. Og 
det skulle vi jo, men det var et kortvarig lån.

Vi kjørte hjem, jeg satt i baksetet med Ida i 
vognbagen. Hjem i vårsola, på ring 2 gjennom 
Majorstukrysset. Alt var perfekt, bortsett 
fra at hun ikke levde. Vel hjemme kjørte vi helt 
til døra før vi skyndet oss inn. I galgenhumorens 
navn spøkte vi med at noen naboer kunne se oss 
og be om å få se babyen. Det var en helt absurd 
situasjon. Hjemme fikk hun ligge i senga si, på 

mellom 8 og 9, det var frokost. Vi fikk servert hvert 
vårt brett med brødskiver og juice, jeg fikk piller 
for å stoppe melkeproduksjonen. Snart skulle vi se 
babyen vår.

Først nå kom vi til å tenke på familiene våre, 
burde vi ikke ringe dem? De hadde ikke fått noen 
oppdateringer på flere timer, og vi visste at de var 
veldig spente. Vi ble enige om at vi måtte starte sam
talen med at vi hadde en forferdelig trist beskjed. 
Det var livets tøffeste telefoner.

Etter frokosten ble vi hentet og fulgt inn på en 
annen fødestue der det satt en jordmor sammen 
med Ida. Babyen vår lå i en nyfødtseng, en slik alle 
nyfødte blir lagt i. Hun hadde fått på seg en syke
husbody og en lue, og hun lå godt under dyna. Ved 
siden av sengen hennes var det tent et lys. Jeg så på 
babyen min. Endelig fikk jeg sett godt på henne, 
men hun lå så altfor stille. Vi løftet henne opp 
og holdt henne i armene våre. Hun var fortsatt 
varm og god.

Vi fikk etter hvert et eget rom på OBSposten for 
gravide, vi skulle få slippe å høre babygråt. Ida ble 
igjen på fødestuen. Fra rommet vårt på OBSposten så 
vi rett over gata til barselavdelingen. Nybakte mødre 
og fedre som bysset barnet sitt, fargerike tulipaner i 
vinduet, ballonger. Nå var det ett rom ledig der. 

Svigerfar var den første fra familiene våre, som kom 
på sykehuset. Han kom inn med tårevåte øyne og 
hadde kjøpt med Solo, Cola og Freia melkehjerter. 
Han hadde lest at sukker hjalp mot sjokk. Etter hvert 
kom resten av familien, også de i sjokk. Jordmor 
spurte om hun skulle trille Ida inn til oss. Døren 
åpnet seg, og inn kom nyfødtsengen med vår per
fekte, nyfødte baby. Det var stille i rommet, og det 
var hikst som ikke lot seg holde igjen. De fikk alle 
holde henne, barnebarnet sitt, niesen sin. Hun lå så 
stille, men hun var så fin.

I løpet av de fem dagene vi bodde på OBS posten, 
ble vinter til vår. Ida kom med våren. Vi hadde 
fire faste jordmødre som fulgte oss. Jeg tygget 
mye på det ordet. Jord. Mor. Det var sånn de 
var, de var jorda selv, de var definisjonen av 
mor. De bar oss gjennom dagene og nettene. De 

Lille Ida var Hanne og 
Lars sitt første barn. 

 
Jeg så på babyen min. Endelig fikk jeg sett godt på henne, men hun lå så altfor stille. 

Vi løftet henne opp og holdt henne i armene våre. Hun var fortsatt varm og god.

•
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til oss var: «Gratulerer.» Det var så godt, selv om 
det var uendelig trist også. Han loset oss gjennom 
prosessen frem mot begravelsen. Vi utsatte den litt, 
fordi vi ikke var klare. Det var mange ting vi måtte 
ta stilling til. Skulle hun begraves eller kremeres? 
Hvilke sanger skulle vi ha? Hva skulle vi si i talen 
til henne? Hvem skulle komme i bisettelsen? Hvor 
skulle hun ha graven sin? Hva slags gravstein skulle 
hun ha? Hvem skulle kjøre henne til krematoriet? 

Begravelsen ble verdig og «fin», selv om jeg følte 
at jeg ikke var helt til stede. Alt var så absurd og 
uvirkelig, jeg følte meg anspent. Vi kjørte henne selv 
til krematoriet og tok farvel med henne. Hun fikk 
med seg en bamse, noen bilder av oss, og teksten vi 
hadde skrevet til henne. Samt et armbånd jeg fikk 
til min dåp, og et halvt sølvhjerte der det var gravert 
«mamma og pappa».

Etter begravelsen var det stille. Jeg var fortsatt i 
barselpermisjon, og Lars var sykmeldt. De første 
dagene og ukene hadde foreldrene våre laget en 
vaktliste, som gikk ut på at en av dem daglig kom 
til oss med middag og spiste og snakket med oss. 
Noe av det mest energikrevende var å lage mat, vi 
hadde hverken lyst eller tiltak. Det var veldig godt 
å bli passet på. 

Påsken kom ganske rett etter begravelsen. Vi 
valgte bort hyttetur og ble hjemme i Oslo. Vi dro 
på bilturer, spiste lunsj ute og så på at verden spant 
videre som om ingenting hadde skjedd. Vi vasket 
vinduene hjemme i leiligheten, og etterpå satte vi 
oss i hagen og drakk champagne. Vi gjorde det som 
falt oss inn. En dag vi satt i hagen, kom en mann 
med en dachs forbi hekken. Dachsens ben gikk som 
trommestikker, men kroppen beveget seg knapt 
fremover. Vi fikk helt latterkrampe. Og det var så 
godt å le. Hver pause fra sorgen var kjærkommen, 
for snart slo den inn over oss med full styrke igjen.

I starten orket vi ikke å være alene, jeg kunne ikke 
slippe Lars ut av syne mens jeg var på badet engang. 
Jeg lurte på om jeg noen gang ville takle å være alene 
igjen. Vi måtte sove tett inntil hverandre med hele 
kroppen. 

stellebordet, i lekegrinda, i vogna. Lars bar henne 
bort til stuevinduet og sa «her er hagen vår». Det var 
godt å ha henne fysisk hjemme. Vi var der sammen, 
alle sammen. De fem dagene vi var sammen med 
henne, talte jeg ofte kroppene våre. En, to, tre. Vi er 
sammen, vi er her alle sammen. På lånt tid.

Vi hadde mye kontakt med sykehuspresten i dagene 
fra Ida ble født til hun ble bisatt. Vårt første møte 
med ham var fødselsdagen, og det første han sa 

 
Jeg var veldig redd for at flere rundt meg skulle dø. Var redd for Lars bare 
han skulle kjøre til jobb eller ut en liten tur. Livet føltes så veldig skjørt.

Fra rommet vårt på OBS-
posten så vi rett over gata til 
barselavdelingen. Nå var det 
ett rom ledig der.
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Jeg var veldig redd for at flere rundt meg 
skulle dø. Var redd for Lars bare han skulle 
kjøre til jobb eller ut en liten tur. Livet føltes 
så veldig skjørt. Angsten for ikke å få flere barn 
hang som en mørk skygge over meg. Ida måtte 
bli storesøster en dag.

Jeg gikk mye turer i vårsola, og barnevognene spratt 
frem overalt. Høygravide mager var uuthold elig å 
se. De hadde gått gravide samtidig med meg, men de 
hadde fortsatt et vinnerlodd. Jeg følte meg mislyk
ket og annerledes som ikke hadde babyen min. Jeg 
hadde barselkropp og barnevogn, men ingen baby å 
legge i vognen. Det føltes blodig urettferdig. Da var 
det godt med moren min ved siden av meg, som på 
en av turene vi gikk, hvisket til meg når vi så gravide 
mager eller barnevogner: «Nå går vi bort og bokser 
til dem». Svart humor.

Etter noen måneder var obduksjonsrapporten klar, 
og vi fikk svar på hva som hadde skjedd. På vei ut av 
magen hadde Ida sannsynligvis fått akutt oksygen
mangel og derfor prøvd å puste med lungene. Hun 
hadde tatt massive innpust, lille venn. Siden hun var 
over termin, var det en del vernix i fostervannet, det 
hvite fettet som dekker huden mens babyen ligger 
i magen. Dette hadde hun pustet inn sammen med 
fostervannet, noe som førte til at lungene tettet seg 
helt. Legene prøvde lenge, men de klarte ikke å suge 
det opp. Ida var frisk og helt klar for livet, men en 
ulykke rammet på målstreken. En sånn ting som 
aldri virkelig skjer, men det skjedde med vår lille 
familie. Det var godt å høre at hun var helt frisk, men 
så meningsløst at livet ble tatt fra henne nesten før 
det fikk starte.

4. mai 2016. Det er grytidlig morgen, Lars og jeg 
besøker Idas grav. «Nå blir du snart storesøs-
ter», hvisker vi. Ni blytunge måneder nærmer 
seg slutten, vi tør å tro at vi får med lillesøster 
hjem. Rett før klokken 13, kommer hun ut på kei
serlig vis. Jeg rekker ikke å tenke før hun setter i det 
høyeste skriket, jeg gråter av lettelse. Hun er så fin!

Etter et par timer på postoperativ, der jeg må 
være til jeg klarer å løfte baken fra sengen jeg ligger 
i, kan jeg trilles ned til barselavdelingen. Hun og jeg 
sammen, Idas lillesøster, min levende baby. Jeg har 
en euforisk følelse i kroppen idet jeg kommer inn 
i korridoren på «barsel». Nå skal jeg hit. Endelig! 
Sammen med de andre mødrene som nettopp har 
født. Jeg skal hit med den levende babyen min, og 
Lars og jeg skal få bo på rom sammen. 

Sorgen over Ida er ikke borte, men det har åpnet 
seg enda et nytt rom i hjertet. Et rom for lillesøster 
ved siden av Idas rom. Ida brakte med seg våren, 
lillesøster brakte med seg sommeren. Bilsetet står 
klart i bilen, som står i parkeringshuset på Ullevål. 
Nå skal jeg ut og trille i sola. •

 
«Nå blir du snart storesøster», hvisker vi. Ni blytunge måneder 
nærmer seg slutten, vi tør å tro at vi får med lillesøster hjem.

Idas lillesøster og 
lillebror i 2020.
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LUBmedlem Kristine Aaberg Ruud innledet og delte 
sine erfaringer med trening som en del av sorgarbei
det etter at hun mistet en datter i 2014. Avslutningsvis 
holdt Annema Refsnes (bildet) en treningsøkt. Hun 
er en av gründerne bak Naardic og har selv kjent på 
kroppen hvordan det er å miste et barn:

– Bare et halvt år før vi startet Naardic, opplevde 
vi det verste en familie kan oppleve  vi mistet eldste
mann på bare 16 år. Midt i det verste marerittet fant 
vi roen i bevegelse og etter hvert også trening. I dag 
er jeg veldig stolt av å tilby trening  som for oss er 
vår terapi og vårt frirom  til medlemmer av LUB. 
Sammen kan vi finne en ny styrke på veien videre. 

UKENTLIGE MØTEPLASSER
Å erfare at man ikke er alene om å ha mistet barn, og 
møte andre som har klart å få et godt liv igjen, gir håp 

Under pandemien har LUB måttet tenke 
nytt rundt våre aktiviteter og tiltak. Vi vet 
mange etterlatte sårt har savnet arenaer 
der de kan møte andre foreldre i samme 

situasjon, i tillegg er det godt kjent at fysisk aktivitet 
kan hjelpe sørgende. Dette prosjektet, støttet av Stif
telsen Dam, har fokus på både trening og fellesskap. 
Det viste seg å være ettertraktet! 50 plasser ble svært 
raskt fulltegnet, og prosjektet ble dermed utvidet 
med egne midler til rundt 90 medlemmer, der hvert 
medlemskap inkluderer både mor og far/partner.

STERK HJERNE MED AKTIV KROPP
Prosjektet ble sparket i gang med et inspirerende 
webinar med hjerneforsker, lege og prisbelønt fore
dragsholder Ole Petter Hjelle. Han kunne fortelle 
om viktigheten av fysisk aktivitet for kropp og sinn. 

Trening og 
fellesskap 
– svette og 
tårer

I april gikk startskuddet for prosjektet Online trening, sorgstøtte og felleskap, der rundt 90 av 
LUBs medlemmer får trene gratis i tre måneder hos Naardic, Norges største online treningssenter. 

I tillegg arrangeres det webinarer og ukentlige møteplasser for deltagerne. 

Tekst  VILDE VON KROGH

 
Trening er 
vår terapi 

og vårt 
frirom.

Foto: Soloviova Liudm
yla, Shutterstock.
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og motivasjon. Hver uke gjennom prosjektet er det digitale møteplasser 
med påfølgende trening: en åpen gruppe for alle som vil og en egen 
gruppe for dem som har mistet barn og er gravide igjen eller i permisjon 
med barnet som kom etter. Her deler foreldrene sine erfaringer og heier 
på hverandre. Det gjør de også i en egen lukket Facebookgruppe.

Gravide som har mistet barn tidligere synes ofte det er skummelt 
å trene, mange er redde for å gjøre noe galt og i verste fall miste igjen. 
Derfor inviterte vi i mai til et eget webinar med fokus på trygg trening 
gjennom svangerskapet, med LUBmedlem, fysioterapeut og osteopat 
Silje Bernhoft Osa.

EGNE LUB-TRENINGER
Hos Naardic har deltagerne tilgang til rundt 15 daglige livetimer med 
anerkjente instruktører, og et videobibliotek. Gjennom prosjektet er 
det også egne økter kun for LUB. En av disse var i april med Yngvar 
Andersen (bildet), treningsprofil kjent fra NRK. Han loset oss gjennom 
en morsom økt og tok seg tid til spørsmål og peptalk i 
etterkant av timen. Yngvar har også et hjerte for 
deltagerne fra LUB: 

– Vi i Naardic håper at vi kan gi medlem
mene i LUB litt fysisk og psykisk drahjelp i 
hverdagen. Vi håper jo dette om alle, men vi 
får alle sammen ekstra lyst til å gi en hånd 
gjennom trening og foredrag til denne flotte 
gjengen!

IMPONERENDE INNSATS
Yngvar Andersen møter deltagerne igjen i juni, da vil han holde et 
foredrag om å beholde de gode vanene – hvordan få til treningen som 
en del av hverdagen. I tillegg blir det treningsøkter kun for LUB både 
i mai og juni.

Det er fortsatt to måneder igjen av prosjektet når dette skrives, men 
etter den første måneden er det bare å ta hatten av for innsatsen til 
deltagerne. I april trente de nesten 500 ganger, det er et snitt på 5,5 
økter hver! •

Tre om prosjektet

Elin og Peter Helland-
Jooste mistet Mari (nesten 
10 mnd) i 2017.

– Vi synest dette er eit 
utruleg fint tilbod! Trening 
var kanskje noko av det 
viktigaste for oss begge 
etter Mari døydde. Vi følte 
begge at det var under 
fjellturer eller joggeturer 
at vi kom Mari nærmast 
og fekk tid og rom til å 
arbeida med sorgen. 

Etter yngstemann kom til, har det vore 
vanskelegare å finne tid til trening. Prosjektet har 
difor vore eit velkomment spark for å komma i 
gang igjen Vi syns også det er fint med Facebook-
gruppa. Det gir ei kjensle av fellesskap!

Maria Sandberg Johansen 
mistet Kristoffer (4 mnd) 
i 2018.

– Jeg synes prosjektet 
er helt fantastisk. Å få 
muligheten til å være med 
på treningen og kunne ha 
fellestrening med møte-
plass i forkant er veldig 
godt. Det var veldig fint 
å være i det fellesskapet 
igjen. Det var fint å kunne 
høre andre sine historier, mye er gjenkjennbart. 

Før vi mistet Kristoffer trente jeg noe, men det 
har vært stans frem til nå. På grunn av dette pro-
sjektet er jeg kommet godt i gang med treningen 
igjen, og det kjennes godt både for kropp og sinn.

Liv Marie Skaare Baden 
mistet Sebastian i 
dødfødsel i 2020.

– Dette er et fantastisk til-
bud og en slags «blessing 
from the sky». Det er tungt 
å være i sorgtåka. I tillegg 
under korona. Det er tungt 
å bryte mønstre og endre 
vaner. På et eller annet 
mystisk vis har jeg klart å 
få godfølelsen på Naardic. 
Jeg tror kombinasjonen skikkelig gode instruktører, 
live sendinger og veldig bredt utvalg gjør susen. 
Jeg er veldig imponert over tilbudet deres! 

Det er en ekstramotivasjon å ha møteplass 
i forkant av treningen. Vi som har mistet under 
korona har ikke hatt noe slikt tilbud, og det er et 
stort savn. Det var utrolig godt å møte så mange 
andre fine folk, men med ulik tid til da de mistet. 
Det ga litt perspektiv til mitt eget liv og historie, og 
det var godt. 

– Tenk deg at det eksisterte en enkel, bivirkningsfri 
behandling som gjorde at du ville leve et lengre og bedre 
liv. En behandling som reduserte risikoen for hjerteinfarkt, 
diabetes, kreft, depresjon og demens. Den ville i tillegg 
gi deg bedre hukommelse, bedre stressmestring, øke 
kreativiteten din og sannsynligvis gjøre deg 
mer intelligent. Dette høres for godt ut til 
å være sant. Men, denne behandlingen 
finnes, og vi har kjent til den i tusenvis 
av år. Vi snakker om fysisk aktivitet.

Ole Petter Hjelle,  
fra foredraget Sterk hjerne med aktiv kropp
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Forskningnytt

medforfattere er fagsjef i LUB Trine Giving Kal
stad og rettsmedisiner og leder i LUBs fagråd Arne 
StrayPedersen.

 
DE FLESTE SPEDBARN SOVER PÅ RYGGEN
Undersøkelsen viser at foreldre har fått med seg 
det viktigste rådet for å forebygge krybbedød, 
de aller fleste legger babyen til å sove på ryggen. 
Dette rådet har bidratt til 90 prosent nedgang i 
krybbedødstilfeller siden krybbedødspandemien 
på slutten av 1980tallet da det på det meste døde 
150 barn på ett år.

I 2018 gjennomførte Landsforeningen uventet 
barne død (LUB) en stor undersøkelse om sped
barns sovemiljø i Norge, i samarbeid med Avde
ling for rettsmedisinske fag ved UiO og Nasjonal 

kompetansetjeneste for amming. Med god hjelp fra 
helsestasjoner og foreldrenettverk i sosiale medier 
nådde undersøkelsen godt ut og vekket stort enga
sjement blant småbarnsforeldre. I underkant av 
5000 foreldre svarte på spørreundersøkelsen.

Nå er resultatene publisert i det anerkjente 
medisinske tidsskriftet Acta Pædiatrica. Hoved
forfatter er rettsmedisiner Silje Osberg, mens 

Mange foreldre sover sammen 
med spedbarnet på utrygge måter

En ny studie viser at norske foreldre ikke vet nok om hva som skaper risiko ved samsoving. 
Overraskende mange har sovet med spedbarnet på farlige måter, som i en sofa eller etter 

å ha røyket eller drukket. 

Tekst  LINE SCHRADER 

Rettsmedisiner Silje Osberg 
er hovedforfatter av studien. 

Foto: Privat.

Foto: David Pereiras, Shutterstock

26 | Landsforeningen uventet barnedød



SAMMENDRAG AV ARTIKKEL

Norske foreldre unngår å legge 
spedbarn på magen, men deler 
ofte seng på farlige måter
→ Mål: Kampanjer for å forhindre mageleie og andre forebyggbare 
risikofaktorer har redusert forekomsten av plutselig spedbarns-
død/SIDS i Norge betraktelig. Søvnrelaterte spedbarnsdødsfall 
forekommer fortsatt sporadisk og kan forebygges. Vi studerte 
spedbarns sovemiljø og om foreldre fulgte råd om trygt sovemiljø.

→ Metode: Foreldre med spedbarn opptil 12 måneder ble invitert 
til å fylle ut et online spørreskjema i perioden mai til desember 
2018. Det ble offentliggjort av helsestasjoner og på nettsteder og 
i sosiale medier.

→ Resultater: Vi mottok 4886 svar og 4150 oppfylte alders-
kriteriene og ble inkludert. I underkant av to tredjedeler (62,7 %) 
rapporterte rutinemessig deling av seng/samsoving, og denne 
praksisen var forbundet med økt natt-amming, aleneforeldre og å 
ha mer enn ett barn. Et lite antall spedbarn under seks måneder 
ble av og til lagt på magen når de ble lagt ned for å sove (2,1 %) 
og 29,7 % ble lagt på siden. Nesten tre fjerdedeler (72,6 %) av de 
2330 foreldrene med spedbarn under seks måneder rapporterte 
tidligere høyrisikoatferd, for eksempel å sove sammen på en sofa 
eller dele seng etter å ha røyket eller drukket.

→ Konklusjon: Norske foreldre la sjelden spedbarn til å sove på 
magen. Å dele seng/samsoving var imidlertid vanlig, inkludert 
høyrisikosituasjoner som røyking, alkoholbruk og sofaer.

Norwegian parents avoid placing infants in prone sleeping 
positions but frequently share beds in hazardous way, Acta 
Pædiatrica 05 Februar 2021

RISIKOFYLT SAMSOVING
Imidlertid ser det ut til at vi ikke har lykkes like godt 
ut med de andre rådene om trygt sovemiljø, spesielt 
skorter det på kunnskap og bevissthet om farene som 
er forbundet med samsoving. Dersom man velger å sove 
sammen med spedbarnet er det svært viktig å vite hvor
dan dette kan gjøres på en så forsvarlig måte som mulig. 

Nesten tre fjerdedeler av foreldrene som hadde 
delt seng med spedbarn under seks måneder, rap
porterte at de hadde sovet sammen med barnet på 
en risikofylt måte, for eksempel på en sofa eller stol, 
eller de hadde røyket eller 
drukket.

– Det at det er så få sove
relaterte dødsfall i Norge 
er veldig gledelig, men 
kanskje det også er med 
på å redusere forståelsen 
eller bevisstheten omkring 
hva som utgjør risiko ved 
samsoving. Og det er dette 
vi vil understreke betydnin
gen av nå, sier Trine Giving 
Kalstad.

– En utfordring som denne studien påpeker, er at 
høy frekvens av samsoving kan gi høy grad av uplan
lagt (og risikofylt) samsoving. Det ser videre ut som 
at vi ikke når godt nok ut med forebyggende råd til 
enkelte grupper, da vi finner at over 50 prosent av 
røykende mødre velger å samsove. For å ytterligere 
redusere risikoen for uventet barnedød må vi nå 
vurdere mer målrettet veiledning til risikogrupper, 
avslutter Kalstad. •

 
Vi trenger 
målrettet 
 veiledning 
om sam-
soving

SORGpodden – en podkastserie 
for deg som har mistet noen
I denne podkasten møter du mennesker som har mistet 
barn, foreldre, søsken eller venner, som har sørget, og som 
fortsatt sørger, som likevel har klart å vinne en vei videre. 
Du møter også mennesker som gjennom sine yrker har 
hjulpet og lindret.

Du finner den der du lytter til podkast.
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1. Rustadsaga sportsstue 
og Østmarka er et fristed 
for Unni. Foto: Inger Marie 
Spange.
2. På det gamle kontoret i 
Arbins gate.
3. I full sving på lageret.
4. I begynnelsen av 
LUB-karrieren.
5. På markering av en halv 
million utdelte Denne siden 
opp-bodyer , med fagsjef 
Trine og generalsekretær 
Trond.

1

2 54

3
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Portrettintervju

– Da vi kom i kontakt med sykehus den gangen, 
for å hjelpe de som hadde mistet barn i krybbedød, 
var holdningen at det var personalet som kunne 
dette. Det var de som var spesialister. Det har endret 
seg voldsomt, sier hun med ettertrykk. – Verdien av 
likepersonstøtte har blitt anerkjent. 

– Også åpenheten rundt sorg har endret seg. 
 Sosiale medier har bidratt mye til det. Det er blitt 
lov å snakke om sorg, og det er mange flere som også 
tåler at det blir snakket om. 

– Hva skulle du ønske kunne endret seg enda mer?
– Det å fortelle og lære mer om sorg i utdannelser, 

for lærere, leger, sykepleiere og andre som møter 
mennesker i sorg. Det burde være et prioritert tema, 
slik at folk blir enda mer kompetente på dette. Og 
så ønsker jeg at flere engasjerer seg i LUB, at folk 
ønsker å være med på å bidra.

MED PÅ Å GJØRE EN FORSKJELL
– Du har ikke mistet barn selv. Hvordan er det for deg 
å jobbe med barnedød?

– Jeg har alltid hatt veldig gode kollegaer. Da 
jeg begynte, var vi tre, og ingen av oss hadde mistet 
barn. Jeg lærte blant annet at jeg ikke måtte være 
redd for stillhet, og debriefingen har alltid vært et 
godt verktøy. Det handler kanskje også litt om egnet
het? Jeg er nok et empatisk menneske. Men det har 
vært tøft av og til. Samtidig følte jeg at jeg var med 
på å gjøre en liten forskjell. Det veide opp.

FÅTT LOV TIL Å PÅVIRKE
Det som har gjort størst inntrykk på Unni er livs
endringene til de som har mistet. På godt og vondt. 
Og ikke minst betydningen av LUB.

– Når en person er i bunnløs sorg, er det så trist 
som det kan få blitt. Men så ser vi etter noen år at de 
endrer seg og ofte engasjerer seg i LUB for å hjelpe 
andre. Det er fint å se! En annen ting er at du kan 
stole på det som er sagt og blir formidlet fra LUB. 
Det er aldri bare synsing. Jeg har fått lov til å 

En dag med aprilsol og snø i kantene, møter 
jeg henne ved Rustadsaga sportsstue, selve 
inngangsporten til Østmarka i Oslo. Unni 
Larssen utstråler, slik folk beskriver henne, 

både varme og trygghet. Men også ren livsglede. Hun 
setter seg på den lille rød benken, plassert på en bro 
nedenfor Rustadsaga sportsstue. Verden er fremde
les nedstengt, med krav om avstand. Og munnbind. 

– Hva sa du?
Jeg lirker ned munnbindet for å overdøve bekke

bruset. 
– Hva gjorde du før du begynte i LUB?
Etter noen år ved Oslo trygdekontor var hun 

hjemme med barna, før hun jobbet i barnehage. Da 
ønsket om å finne på noe nytt dukket opp, meldte hun 
seg på arbeidsformidlingen, som det het den gang.

– Jeg ble oppringt av generalsekretæren på den 
tiden, han spurte om jeg ville komme på intervju. 

I august 1996 begynte hun i et vikariat, som ble 
forlenget og forlenget til hun bare ble værende.

FORENINGENS POTET
Hun kaller seg selv en potet. Generalsekretær Trond 
Mathiesen sier det slik: I det ene øyeblikket er hun 
nært til stede i en samtale med en familie som har 
mistet barn. I neste øyeblikk er hun kontorets «vakt
mester» som ordner med bytte av lyspærer eller 
hun rydder lageret der vi har materiellet vårt. Hun 
passer godt på oss andre på kontoret, bursdager blir 
ikke glemt, og hun sørger for at kontoret blir pyntet 
til advent og jul og tar ansvar for kosen.

– Jeg synes ingen arbeidsoppgaver er for små. Om 
det er å sende materiell, rydde, kaste så er det like 
ålreit for meg. Jeg liker godt å ordne praktiske ting 
til seminarer. Huske på og ta med ting vi skal bruke, 
sier hun, litt ubekvem med å snakke om seg selv. 

HOLDNINGSENDRINGER RUNDT SORG
Da Unni tiltrådte vikariatet, het foreningen Lands
foreningen til støtte ved krybbedød.

Til stede for etterlatte 
foreldre i 25 år

Unni Larssen har hatt et arbeidsliv med døden tett innpå seg i snart 25 år og skal 
nå gå av med pensjon. Hvem er hun egentlig og hvordan har det vært å jobbe i 

Landsforeningen uventet barnedød fra midten av nittitallet og frem til nå? 

Tekst  INGER MARIE SPANGE

 
Å snakke 

med og møte 
alle de flotte 
menneskene 

gir meg 
voldsomt mye.

En smilende Unni slik 
vi alle kjenner henne.

•
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Jeg ønsker 

å takke! 
For alt jeg 
har fått.

Portrettintervju

være med på en «reise» og å være med 
på å påvirke det offentlige rom. Det er jeg 
stolt av.

– Hvordan har du fått påvirke, synes du?
– Vi ansatte er et team og alle blir tatt 

med. Vi kan komme med små bidrag eller 
hjelpe de andre. Jeg har jo ikke hatt noen 
spydspissrolle, og har heller ikke hatt noe 
ønske om det. Jeg synes likevel jeg har 
vært med på å få til endringer.

VIL SAVNE KOLLEGAENE
– Har LUB forandret deg på noe vis?

– Jeg har lært veldig mye når det 
gjelder å møte mennesker i sorg. Det er 
fordelen med å jobbe så tett 
som vi gjør. En av oss kan 
oppleve noe, så snakker vi om 
det og lærer noe. Teamet vårt 
er viktig. Det er det som er 
LUB. En ny person er ansatt. 
Hun kommer til å gå godt inn 
i dette teamet, det har jeg en 
god magefølelse på. Jeg må 
si at de kollegaene jeg har, 
de er fantastiske! Bare at jeg 
snakker om det …

Stemmen brister nesten. Etter en kort 
pause fortsetter hun:

– Jeg kommer til å savne alle mennes
kene jeg har møtt underveis. Å snakke med 
og møte alle de flotte menneskene gir meg 
voldsomt mye. Jeg ønsker å takke! For alt 
jeg har fått. For alt det har gjort med meg 
som menneske og for å kunne føle at jeg 
har vært med på å gjøre en forskjell. 

– Å ikke lenger være en del av den 
levende organisasjonen, det blir veldig 
rart, sier hun tenksomt.

REKREASJONSSTED
Da vi skulle avtale og møtes, foreslo jeg 
at hun valgte et sted som var viktig for 
henne.

– Hvorfor er Rustadsaga så viktig?
– Vi har bodd rett borti her i over 40 

år, og det er et rekreasjonssted vi kan gå 
til, vi slipper å kjøre. Det er et fristed, vi 
kan sette oss ned, spise mat og bare hvile 
hodet. Det er mulig å bade i Nøklevann, 
vi kan gå på tur i marka sommer som 
vinter og sykle på våre elsykler. Og det er 

fantastisk gode kanelboller på Rustadsaga 
sportsstue.

Familie er viktig for Unni og det er blitt 
sagt at hun ikke overlater noe til tilfeldig
hetene. 

– Du kjører prøvejulaftener?
Unni ler. – Det var noe vi startet 

sammen med min bror og svigerinne 
fordi vi ikke alltid kunne være sammen på 
julaften. Her gir vi hverandre tullegaver, 
kler oss gjerne ut og har det gøy. Dette har 
vi holdt på med helt til barna ble voksne.

– Det sies at du deler mye av deg selv og 
ditt liv?

– Jeg er nok en inklude
rende person. Jeg er glad i 
mennesker og kan føle når 
folk er litt usikre og spente. 
Da kommer jeg de i møte så de 
kan føle seg vel. Det har vært 
godt å merke at jeg får til det.

Unni og mannen har mange 
gode venner som de gleder 
seg til å møte straks det blir 

lov igjen. Å få gi familie og venner en stor 
bamseklem blir herlig.

– Jeg har jo vært med i en barselgruppe 
i 36 år – det er veldig artig. En annen 
venneflokk er fra barne og ungdomstiden. 
Sammen med denne vennegjengen har vi 
besteget en del «fjell» i Norge. Men så fant 
vi ut at vi ville gjøre noe nytt. Da dro vi til 
Danmark for å bestige Himmelbjerget. Vi 
gikk i taulag og vandret langs veien med 
norske flagg. Folk trodde vi var gale og lurte 
på hva vi holdt på med. «Nå har vi vært på 
alle fjell i Norge, så nå sto Danmark for 
tur», spøkte vi. Det beskriver kanskje den 
humoren jeg har, ler hun. 

Det å ha det gøy og ha gode opplevelser har 
vært viktig for Unni. Da kobler hun av og 
henter krefter, noe som gjør det mulig å 
kunne være helt til stede i jobben sin. 

– Livet er fylt av kontraster, det har jeg 
virkelig opplevd i denne jobben. Sterke 
menneskemøter, gode kolleger og evne til 
avkobling har gjort at jeg har opplevd at 
LUB har vært et godt sted å være i nesten 
25 år. •

Tre om Unni

– Vi er virkelig takknemlige for alt 
arbeid Unni har nedlagt i LUB, og 
hvilken betydning hun har hatt for 
alle de som har vært så heldige å 
møte henne på deres vei. I Unni har 
nyrammede foreldre møtt trygghet og 
omsorg, frivillige har møtt engasjement 
og hjelpsomhet, og vi kollegaer har 
møtt et fantastisk flott menneske som 
det har vært umulig ikke å bli glad i.

Trond 
Mathiesen, 
Generalsekretær 
i LUB

– Unni var den første som jeg møtte i 
LUB. Hun satte ord på mine kaotiske og 
vonde tanker. Etter tapet av vår datter 
opplevde jeg endelig følelsen av å bli 
forstått. For meg var dette veldig viktig i 
en tid da verden falt i hodet på meg og 
jeg lette etter en vei ut av mørket. Hun 
har veldig høye mellommenneskelige 
ferdigheter, men er også sprudlende, 
morsom og latteren sitter løst.

Marit Galta-
Opheim, 
styreleder i LUB

– Unni har et utrolig godt og vennlig 
vesen og er alltid smilende og positiv 
i dialog og møter. Unni har også en 
klingende latter. Det er en fryd for 
en tredjepartsleverandør og kunne 
samarbeide med slike kontakter. Det 
blir et stort savn, men hun ønskes en 
velfortjent tilværelse som pensjonist 
fra alle oss i Profundo.

Louise Charlotte 
Klungland, 
kundeansvarlig i 
Profundo
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Det er en dame med mye livserfaring som har 
overtatt stillingen som organisasjonskonsu
lent etter Unni Larssen. 

– Det er litt skummelt å skulle «hoppe 
etter Wirkola», å komme inn som ferskingen. Unni 
har jobbet i LUB i nesten 25 år, kjenner alle og kan 
så mye. Jeg forsøker å suge til meg alt mulig, sier 
Marianne som begynte å jobbe i LUB i februar og 
har fått god opplæring av sin forgjenger.

– Hvorfor ville du jobbe i LUB?
– Det var en annonse jeg så på flere ganger på 

grunn av min bakgrunn. Jeg ville gjerne jobbe med 
noe meningsfullt, noe som også kan gi meg noe. Det 

fristet med en stilling der jeg kan få lov til å være en 
omsorgsperson, få gjøre en forskjell for noen, sier 
Marianne som har mye arbeidserfaring. De siste 
årene har hun jobbet med service i Travselskapet. 
Tidligere har hun jobbet i Diabetesforbundet, 
Sykepleierforbundet, sikkerhetsbransjen og som 
tannlegesekretær. 

– Jeg har mye erfaring fra organisasjoner, det 
kommer godt med nå, smiler Marianne. Det er 
fint å ha variert bakgrunn i stillingen som LUBs 
nye «potet». Hun skal håndtere mange forskjellig 
arbeidsoppgaver, blant annet medlemsregisteret, 
regnskap, praktiske oppgaver og arrangementer. 

Ønsker å gjøre 
en forskjell 

LUBs nye ansatte, Marianne Helgeland Todorovic (55 år), har selv erfart 
hvor tøft det er å skulle bygge opp livet igjen etter å ha mistet et barn. 

Nå håper hun å kunne gjøre en forskjell for andre etterlatte.

Tekst  LINE SCHRADER  Foto TRINE GIVING KALSTAD

– Det er litt skummelt å skulle 
«hoppe etter Wirkola», å komme 

inn som ferskingen, sier 
Marianne som begynte å 

jobbe i LUB i februar.
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hun fikk blitt med på konfirmasjonen til lillesøster 
Tatjana, som hun var så glad i og stolt av. Det var 
samme året som hun døde. 

Til tross for alt det vonde, er det også gode minner 
om datteren.

Men det hun er aller mest spent på, er sorgstøtte
arbeidet, for Marianne er en av LUBs fire ansatte 
som følger opp nylig rammede foreldre. 

UNG ALENEMOR
Selv har Marianne tre barn: Tatjana (24), Marita 
(30) og Katrin, som skulle vært 35 år nå. 

– Jeg fikk barn veldig tidlig, jeg var 19 år da jeg 
fikk Katrin, og hadde to barn før jeg var fylt 25 år. 
Jeg var alenemor, hadde ikke fullført videregående 
og hadde ikke tid til å ta noen utdannelse, forteller 
Marianne som jobbet som hjemmehjelp i flere år. 
Etter at hun møtte mannen sin, Ilija, i midten av 
tjueårene, utdannet hun seg til tannlegesekretær. 
Med en mann som kunne bidra hjemme, var det 
endelig mulig å fullføre en utdannelse.

Å MISTE EN DATTER
I Marianne vil etterlatte foreldre få møte en person 
som selv har erfart å miste et barn. Katrin døde av 
en overdose i 2012, da var hun 25 år. 

– Det skjedde etter langvarig rusmisbruk som 
startet i tenårene, og mange år med mye vondt. 
Jeg var hele tiden redd for en overdose, forteller 
 Marianne, som også fryktet alt annet datteren kunne 
bli utsatt for i det tøffe miljøet hun levde i. 

– Vi hadde jevnlig kontakt med Katrin, og vi feiret 
alltid jul og bursdager sammen. Jeg er glad for at 

 
De første 
årene var 

det grusomt, 
så ble det 

lettere. Det er 
en evig sorg. 

– Vi har et nært familie-
forhold, sier Marianne, her 
med familiens «hjerte-
plaster», barnebarnet 
Olav, og døtrene Marita og 
Tatjana. Foto: Privat.

Her var Katrin 19 år og rusfri. Marianne husker det som en fin 
tid. Foto: Privat.
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har fått være en del av den lille familiekohorten 
gjennom pandemien, så de har vært mye sammen 
med barnebarnet. 

– Da jeg hørte begrepet «hjerteplaster» i LUB, traff 
det meg veldig. Jeg hadde aldri hørt det før, men det 
stemmer så godt. Olav er hjerteplasteret vårt, smiler 
Marianne. (Red.anm. Begrepet brukes av etterlatte 
foreldre om barnet som kommer etter det de mistet.) 
Han har brakt mye glede inn i familien igjen, det har 
hjulpet dem i sorgen over Katrin, selv om det også er 
sårt å tenke på hvor fin tante hun ville ha vært.

Om interesser utenom jobben, kan Marianne 
fortelle at hun er ekstremt glad i å strikke. 

– Olav får det meste. Jeg har nettopp strikket en 
liten bunad, men akkurat det kommer jeg ikke til å 
gjøre igjen!

Ellers kan Marianne røpe at hun og mannen, Ilija, 
som opprinnelig er fra Serbia, driver med såkalt 
«glamping».

– Det er en form for camping der vi sover i Tesla
 en. Vi slår ned setene og har en madrass der. Du har 
friheten med deg i bilen. Vi har reist rundt i Norge 
og Europa på den måten. Det er en fantastisk form 
for ferie! 

SPENT PÅ Å SKULLE FØLGE OPP ETTERLATTE
Det har vært spesielt å begynne i ny jobb under 
koronapandemien der Marianne stort sett møter 
kollegene på Teams.

– Det vanskeligste er å ikke kunne bli ordentlig 
kjent, det å kunne slå av en prat over en kopp kaffe. 
Men jeg synes det har gått overraskende bra, sier 
hun.

Marianne har kommet godt inn i de administra
tive oppgavene. Nå grugleder hun seg til å begynne 
med sorgoppfølgingen. 

– Det blir veldig spennende. Jeg er spent på hva 
det vil gjøre med meg, sier hun. For hvordan blir det 
å møte andres sorg og vonde erfaringer med hennes 
bakgrunn? 

– Jeg så filmen «Stille fødsel» nettopp og gråt hele 
tiden, sier hun, og innrømmer at hun er lettrørt. Det 
er i hvert fall en person som virkelig har forutsetning 
for å forstå hvor tøft det er å miste et barn, de nylig 
rammede vil møte i Marianne. Vi i LUB er trygge på 
at vi har funnet en verdig etterfølger til Unni. •

– Katrin hadde et vanvittig fint smil og en trill
ende latter. 

Da hun var 18 år, var hun tvangsinnlagt og rusfri i 
ett år. Marianne husker dette som en fin tid. Katrin 
trivdes på institusjonen på landet der hun blant 
annet fikk drive med hester, noe hun elsket. 

– Dessverre hadde hun diagnoser som mange 
rusmisbrukere har, hun hadde ADHD og var bipolar, 
forteller Marianne. Livet ble for vanskelig og Katrin 
begynte å ruse seg igjen.

Da telefonen en høstdag kom om at datteren var 
funnet død av overdose i leiligheten sin, hadde det 
Marianne hadde fryktet i så mange år, skjedd. Like
vel var det et enormt sjokk og en sorg som slo henne 
så ut at hun holdt på å gå til grunne. Hun måtte få 
hjelp.

FIKK GOD HJELP MED SKYLDFØLELSEN
– Jeg måtte ha hjelp med den dårlige samvittigheten 
og skyldfølelsen, sier Marianne, som var overbevist 
om at det var hennes skyld at datteren var død. Hun 
beskriver hjelpen hun fikk fra DPS (Distriktspsyki
atrisk senter) som fantastisk.

– Det var redningen for meg for jeg var ordentlig 
ute å kjøre. Jeg hadde nok ikke klart å jobbe igjen om 
jeg ikke hadde fått hjelp.

Hun forteller at skyldfølelsen og den dårlige 
samvittigheten faktisk er blitt helt borte.

– Men det var en stor jobb, jeg fikk hjelp av psy
kolog i ett år.

Sorgen har hun lært seg å leve med.
– De første årene var det grusomt, så ble det lett

ere. Det er en evig sorg. Enda blir jeg trist bare av 
å høre en sang. Det er alltid et åpent sår, en skorpe 
som stadig dras av, sier Marianne. 

Alt det vonde de har opplevd sammen, har også 
ført til noe positivt for familien.

– Vi har et nært familieforhold og er veldig 
knytt et til hverandre. Vi har brukt mye tid på å 
snakke med barna om det som har skjedd. Vi har 
lært at vi må snakke og snakke. Døtrene mine deler 
det meste med meg, vi snakker åpent om alt.

BARNEBARNET SOM «HJERTEPLASTER» 
For litt over et år siden ble Marianne bestemor, 
datteren Marita fikk lille Olav. Marianne og Ilija 

 
Vi i LUB er trygge på at vi har funnet 

en verdig etterfølger til Unni.
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foreldrene får samme gode oppfølging uansett hvor 
i landet de bor. 

Men følger sykehusene faktisk fagprosedyrene? 
Dette ønsket LUB å finne ut i et nytt prosjekt ledet av 
Janne Teigen. Høsten 2020 har hun vært i kontakt 
med alle 39 sykehus som håndterer dødfødsler og en 
omfattende spørreundersøkelse har blitt utarbeidet 
og sendt ut. 

– Jeg har snakket med alle sykehus, enten avde
lingsleder eller fagjordmor. Det har vært mange 
telefoner og mye mailkontakt, forteller Janne, som 
også har vært aktiv i en stor Facebookgruppe for 
jordmødre for å oppmuntre til deltakelse. 

Det var en milepæl for LUB da fagprosedyren 
Dødfødsel/ intrauterin fosterdød etter 22. 
svangerskapsuke ble publisert på Helse
biblioteket.no* i 2015. Som første frivillige 

organisasjon sto vi bak en fagprosedyre. Den er utar
beidet av jordmor og LUBmedlem Janne  Teigen i 
samarbeid med fagsjef Trine Giving Kalstad og 
forsker og LUBmedlem Line Christoffersen, og den 
er utgitt av Sykehuset Telemark der Janne jobber. 
Sykehusene er ikke pålagt å følge fagprosedyrer, 
men de er retningsledende for sykehusenes egne 
prosedyrer. Det var et viktig steg på veien for å sikre 
at alle dødfødsler blir like grundig undersøkt og at 

Hvordan håndteres dødfødsler 
på landets sykehus?

Det siste halve året har jordmor Janne Teigen vært i kontakt med alle landets 
sykehus på oppdrag fra LUB for å finne ut hvordan de håndterer dødfødsler. Følger 
de og vet de om fagprosedyrene som vi står bak? Et viktig mål er å sikre at alle som 

mister barn får like god ivaretakelse og oppfølging.

Tekst  LINE SCHRADER
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Noen utgivelser av Janne Teigen
•  Når livet slutter før det begynner, fagbok om dødfødsler, 2014,  

av Line Christoffersen og Janne Teigen.

•  Små føtter setter dype spor, bok med en samling av dikt og historier om 
det å miste et barn, 2007. Ny utgave gis ut snart. Janne er redaktør og 
bidragsyter.

•  Stille fødsel - en film om å miste barn i mors liv, 2015, Janne var sentral 
i utviklingen av filmen og i markedsføringen med foredragsturné på 
sykehus og jordmorutdanninger.

•  Fagprosedyre, Helsebiblioteket: Dødfødsel/intrauterin fosterdød etter 
22. svangerskapsuke – Psykososial oppfølging, 2015

•  Fagprosedyre, Helsebiblioteket: Dødfødsel/ intrauterin fosterdød etter 
22. svangerskapsuke – Prøvetaking av mor, barn og placenta, 2015

•  Flere artikler fra prosjektet «Jordmødre og kristiske hendelser» der 
Janne var prosjektleder, bl.a. på Sykepleien.no og i Jordmora i 2016 og 
fagtidsskriftet Midwifery i 2020.

– Line, som nå er dosent ved OsloMet, og jeg traff 
hverandre i 2005, under et foredrag om dødfødsler. 
Jeg var da i gang med jordmorutdanningen og Line 
spurte om jeg ville bli med på et prosjekt. Siden da 
har det ballet på seg. Vi har bare funnet mer og mer 
å jobbe med. Vi er et radarpar, herregud, Knoll og 
Tott, ler hun. 

Dette unike radarparet er i hvert fall gull verdt 
for LUB og vårt mål om å sikre best mulig hjelp til 
familier som mister barn. •

* Helsebiblioteket.no er en offentlig finansiert nettjeneste 
som gir gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, 
kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser 
og andre kunnskapsressurser.

– Vi har fått veldig bra respons! Det har vært et 
stort engasjement fra jordmødre, sier hun entusi
astisk. 

MANGE VIL NÅ BRUKE PROSEDYRENE
Janne har nettopp jobbet med å skrive rapport fra 
prosjektet sammen med sin samarbeidspartner i 
dødfødselfeltet siden 2005, Line Christoffersen, på 
hytta i et par dager når LUB ringer henne. Det er for 
tidlig å si mye om funnene, rapporten er ikke klar, 
men litt kan hun røpe: 

– Siden bestillingen var fra dere, var det første vi 
så på LUBrelatert, sier hun og forteller om syke
husenes bruk av blant annet materiell fra LUB:

Over halvparten deler ut brosyren «Når et lite 
barn dør». Mange viser også filmen «Stille fødsel» 
til foreldre før eller etter igangsetting av fødselen 
og flere bruker filmen i opplæringsøyemed. De 
aller fleste sykehus tilbyr foreldrene å ha babyen i 
en kjøle seng, som Cubitus baby som de har fått fra 
LUB, slik at de kan ha babyen hos seg mest mulig. 
Det er en del som bruker fagprosedyrene, men det 
er også mange som ikke har visst om dem. 

– Prosjektet har ført til at mange nå er blitt klar 
over at fagprosedyrene eksisterer og de ønsker å 
bruke dem. Det er veldig enkelt å tilpasse prose
dyrene lokalt. Men jeg blir litt lei meg på vegne av 
Helsebiblioteket, at det er så lite kjent og brukt, sier 
Janne.

ET STERKT ENGASJEMENT
Janne er godt kjent for mange etterlatte og i helse
vesenet etter sitt langvarige og sterke engasjement 
rundt barnedød. Merittlisten er lang, blant annet har 
hun gitt ut bøker, arbeidet med flere forskningspro
sjekter og reist landet rundt på sykehusturné med 
filmen «Stille fødsel». Hun driver også Facebook
gruppa «Små føtter setter dype spor» og kjenner 
trolig alle som er engasjert i dødfødsler i landet.

Hva er det som driver deg, Janne?
– Det gir mye mer energi enn det tar! Jeg synes jo 

det er gøy å holde på med dette, sier hun. Janne liker 
ikke å trekke fram sin egen historie, men forteller 
at engasjementet startet med at hun selv mistet sitt 
første barn. Ida døde i 1987, bare fire dager gammel. 
Janne tok både sykepleier og jordmorutdanning 
etterpå. 

KNOLL OG TOTT
Janne har utført mange oppdrag for LUB, ofte i sam
arbeid med sin gode venninne Line Christoffersen 
som hun mottok LUBs frivillighetspris «Et hjerte av 
gull» sammen med i 2014. 

 
Det har 

vært et stort 
engasjement 

fra jordmødre.

Radarparet Janne og 
Line på en av sine 
mange turer sammen.
Foto: Privat
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har ingen kompensasjonsordning på reelt grunnlag 
når sørgende ikke er i stand til å utføre sine jobb
oppgaver. For hvem vil sitte i et fly med en pilot 
som er ukonsentrert og overveldet av sorg? Eller bli 
operert av en kirurg som er helt satt ut og ikke sover 
på natta? Nettopp fordi man anerkjenner kraften og 
sykdomspotensialet i sterk sorg, har det blitt innført 
en ny sorgdiagnose i den reviderte ICD11*. «Pro
longed Grief disorder» kan imidlertid gis først etter 
at det har gått seks måneder, og der hvor de (akutte) 
sorgreaksjonene vedvarer i styrke og intensitet og 
hindrer hverdagsfungering. 

SORG SKAL SØRGES OG DEPRESJON BEHANDLES
En særlig uheldig konsekvens er imidlertid at etter
latte som trenger sykemelding før seks måneder, 
opplever å bli sykmeldt på feil grunnlag. Sorgsymp
tomene er ganske like som ved angst og depresjon, 
begge tilstandene oppleves smertefullt og trist. Men 
det er noen vesensforskjeller: sorg går i bølger og 
innebærer varme følelser knyttet til barnet du har 
mistet, mens depresjon er der hele tiden, stjeler de 
varme følelsene og dermed evnen til selvomsorg. Så 
sorg skal sørges og depresjon må behandles. Derfor 
virker ikke antidepressiva på sorg. 

JOBB ER VIKTIG DEL AV SORGARBEIDET
Et viktig perspektiv i god sorgstøtte og behandling 
er å stimulere til å bygge opp en ny menings givende 
hverdag, uten den døde. En sentral del av det å 
lære seg å leve med tapet er å vende tilbake til jobb. 
I LUB arbeider vi for å bidra til raskest mulig retur 
til arbeidsplassen for den enkelte. Men hva er rask 
retur? Vi ser at dette varierer med hvordan tapet 
skjedde, personlighet, tidligere tapserfaringer, type 
jobb og klimaet på arbeidsplassen for å nevne noe. 

«Babyen din er død». Kroppen går i sjokk, livet er 
plutselig snudd opp ned. Fra lykke til dyp fortvilelse, 
fra glede til bunnløs sorg. Ettersom sjokket etter 
hvert avtar, siger realiteten inn. Barnet er dødt og 
kommer ikke tilbake. Den indre smerten er så vond 
at den fyller hele deg, og tankekjøret om hvorfor og 
hvordan dette kunne skje, gjør deg ukonsentrert og 
glemsk. Skyldfølelse, sinne og tomhet. Sterk tristhet, 
intenst savn og kroppslig lengsel gjør deg nummen 
og apatisk. Kanskje forstyrres også søvnen og mat
lysten forsvinner. Sammen med kroppslige plager 
reduseres ofte hverdagslig funksjonsnivå. Og der
med reduseres også arbeidsevnen og kapasiteten. 
Dette er normalt og er helt naturlige reaksjoner på et 
betydningsfullt tap. Du er midlertidig «ute av drift» 
og kan ikke utføre oppgavene du vanligvis gjør for å 
motta lønn. Derfor oppsøkes fastlegen og du får en 
sykemelding som gir deg rett til sykepenger. 

SORG BLIR GJORT TIL SYKDOM
Men da må det settes en diagnose. Fordi sorg ikke 
er en sykemeldingsgrunn, brukes vanligvis psyki
atriske diagnoser, en Pdiagnose, disse gir rett til 
sykepenger. Den vanligste er «Psykisk ubalanse 
situasjonsbetinget» eller «Depresjonsfølelse». Sorg 
blir gjort til en sykdom. 

Det er to uheldige konsekvenser av denne prak
sisen. Det ene er at sorgreaksjoner blir gjort til 
sykdom gjennom et psykiatrisk diagnosesystem. 
Dette gjør at statistikken over de faktiske årsakene 
til sykemeldinger i Norge blir feil. I tillegg opplever 
en del etterlatte å få problemer med eksempelvis å 
tegne helseforsikringer.

Her er et paradoks: i vårt samfunn forstår vi de 
tidligere nevnte sorgreaksjonene som vanlige og 
naturlige etter tapet av en nær og kjær person, men 

På tide å innføre 
sorgpermisjon i Norge?

1. januar i år innførte Danmark sorgpermisjon, foreldre som mister barn får rett til full lønn i inntil 
26 uker etter dødsfallet. Nå vil LUB sammen med et nettverk av sorgstøtteorganisasjoner be om at 

nye ordninger for etterlatte og pårørendes rettigheter vurderes i Norge.

Av: Trine Giving Kalstad, 
fagsjef i LUB, kognitiv 

terapeut og komplisert 
sorg-terapeut.

Foto: Thomas Andersen.
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Det kan være vanskelig å gå tilbake til en utpreget 
servicejobb, et omsorgsyrke eller en barnehagejobb 
dersom du har mistet barn. Det å være sosial, mestre 
stadige forandringer eller høyt tempo, gi mye omsorg 
til andre eller passe på barn på alderen med den du 
selv har mistet, kan være særlig vanskelig i begyn
nelsen. Like fullt ønsker de fleste seg tilbake på jobb, 
de vil ikke i tillegg miste sin identitet eller evne til å 
jobbe. Etter hvert finner man motivasjon til å bidra i 
yrkeslivet eller man får anledning til å engasjere seg 
i noe som gir pause fra sorg og savn. Men de fleste 
trenger mer tid enn hva en velferdspermisjon kan gi. 

SORGPERMISJON OGSÅ TIL FAR
I Danmark har både mor og far/partner som mister 
barn etter uke 22 og opp til 18 år rett til sorgpermi
sjon 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 
(se faktaboks) til både mor og far/partner. I Norge 
har far kun rettigheter dersom barnedødsfallet ikke 
skjer de første seks ukene etter fødselen (da stønads
periode er forbeholdt moren), foreldrene står da fritt 
til å dele de seks ukene mellom seg. Nå ønsker LUB 
sorgmelding eller en sorgpermisjon også i Norge, 
som også inkluderer rettigheter dersom et barn dør 
etter foreldrepengeperioden eller etter pleiepenge
perioden og vi ønsker at far/partner inkluderes 
gjennom selvstendige rettigheter (se fakta boks for 
dagens ordninger). 

Sorgstøttealliansen, som LUB er del av, ber nå 
helse ministeren om å vurdere nye ordninger etter 
inspirasjon fra blant annet Danmark. Sorgstøtte
alliansen er en allianse av 15 organisasjoner og 
nettverk som representerer alle grupper etterlatte 
etter dødsfall i Norge. Derfor er initiativet fra 

Sorgstøttealliansen
Sorgstøttealliansen er et kompetansenettverk for fag- og likepersoner 
som møter etterlatte og pårørende. Hovedmålsettingen er å gi en stemme 
til etterlatte som har opplevd tap ved død, og forebygge kompliserte 
sorglidelser. I dag er 15 forskjellige organisasjoner med i dette nettverket.

Kreftforeningen, Sorgstøttetilbudet OUS, Ullevål, Foreningen for hjertesyke 
barn, Sorg og Omsorg i Fredrikstad, Ivareta, Foreningen «Vi som har et barn 
for lite», Jølstad begravelsesbyrå, LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved 
selvmord, Enhet for sorgstøtte, Ahus, Fransiskushjelpen, Sorgstøtte Barn og 
Unge, Tønsberg, Barnekreftforeningen, Georgs gave, Lillebrors minne, Ung 
Kreft, Foreningen for barnepalliasjon, LUB.

 
De fleste trenger 

mer tid enn hva en 
velferdspermisjon 

kan gi.

•

Foto: Yann Allegre, unsplash
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NORGE
Etter 22. svangerskapsuke har 
moren rett til foreldrepenger i 30 
dager (seks uker) etter fødselen hvis hun 
har opparbeidet rett til foreldrepenger. Moren kan velge å motta 
engangsstønad istedenfor foreldrepenger. Dette gjelder også hvis 
barnet var levendefødt før 22. svangerskapsuke. Faren har rett 
til to uker ulønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel, 
rutinen på norske sykehus er imidlertid at far får en sykemelding 
i to uker. 

Dersom et levendefødt barn dør i foreldrepengeperioden, 
har man rett til foreldrepenger i seks uker etter dødsfallet. 
Forutsatt at dødsfallet ikke skjer de første seks ukene etter 
fødselen (stønadsperiode forbeholdt moren), står foreldrene 
fritt til å dele de seks ukene mellom seg. Ansatte i statlig sektor 
har utvidede rettigheter. Dersom et barn dør plutselig etter 
foreldrepengeperioden, har ikke foreldrene krav på permisjon 
eller stønad». 

Dersom du får pleiepenger og barnet dør - kan du få pleie penger 
videre i opptil 30 stønadsdager. Dette tilsvarer seks uker. 

Dersom man har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år kan man 
få pleiepenger i opptil tre måneder. 

Dersom et barn dør plutselig etter foreldrepengeperioden, har 
ikke foreldrene krav på permisjon eller stønad. Les mer på lub.no.

DANMARK
Foreldre/adoptivforeldre som mister barn fra svangerskapsuke 
22 og opp til 18 år, har rett til sorgpermisjon med full lønn i inntil 
26 uker (andre regler for studenter, næringsdrivende m fl) 

Ansatte må oppfylle tre vilkår for mottak av fødselspenger:
•  Du er ansatt på den første dagen av permisjonen 

eller dagen før.
•  Du har jobbet i minst 160 timer de siste fire 

hele månedene før permisjonen
•  Du har jobbet i minst 40 timer i måneden i minst 

tre av de fire månedene.

SVERIGE
Mor/Partner som bærer barnet får permisjon med full lønn i 
29 dager ved tap av barn etter svangerskapsuke 22 mens far/
partner har 10 dager (kalles foreldrepenger). Begge får ytterligere 
10 dager med redusert lønn. Må brukes innen 90 dager fra 
fødselen. For levendefødte barn inntil 18 år har både mor og far/
partner rett til 10 dager sorgpermisjon (foreldrepenger, redusert). 

FINLAND
Etter svangerskapsuke 22 får mor inntil 105 dager og far inntil 
12 dager lønnet permisjon (ligger forslag om 24 dager til 
behandling). Hvis et barn dør under foreldrepengeperioden (360 
dager), får foreldrene 12 dager permisjon hver. Må brukes innen 
to år. Det utbetales 100 % lønn av staten i permisjonstiden.

Kronikk

Sorgstøtte alliansen en mer generell henvendelse vedrø
rende etterlatte og pårørendes deltakelse i arbeidslivet 
etter dødsfall.

HVORFOR SORGPERMISJON?
En sorgpermisjon eller sorgmelding forankret i Folke
trygden vil sikre sørgende rett til «sykepenger» på riktig 
grunnlag. En slik ordning vil trolig ikke gi økte kostnader 
for staten da disse foreldrene likevel er sykmeldte (ved 
bruk av psykiatriske diagnoser). Ved innføring av sorg
melding blir sorgens smerte og de fysiske og psykiske 
reaksjoner mer synliggjort, og det anerkjenner hvordan 
sorgreaksjoner gjør deg midlertidig arbeidsudyktig. 
Årsaken til permisjonen blir tydeligere og helsestatis
tikken mer presis. Fastlegene får også anledning til å 
yte mer sorgspesifikk hjelp og det blir mindre fare for 
«feilbehandling» da det ikke blir satt en «vikarierende 
diagnose» med påfølgende forventet behandling. Ikke 
minst vil mor og far/partner behandles mer likt.

Det ligger mye kraft og styrke 
i anerkjennelsen – kanskje kan 
dette bidra til at sørgende bruker 
litt mindre krefter på å måtte argu
mentere for sykemelding, følge 
opp NAV ordninger eller kjenne på 
belastende stigma grunnet naturlige 
sorgreaksjoner, men mer krefter på 
å prosessere tapet og gradvis gjen
vinne arbeidskapasiteten? Kanskje 
også arbeidsgivere kan yte bedre veiledning og støtte 
ved å få mer presis årsak til fraværet? 

Sørgende er svært forskjellige i behovet for syke
melding og når de (gradvis) vender tilbake til arbeid. 
Vi ønsker en ordning som er mer presis og fleksibel, 
en ordning som gir de som trenger det noe mer tid til 
å bearbeide og tilpasse seg sorgens konsekvenser, og 
som samtidig inspirer til en gradvis tilbakevending 
til jobb. En ordning der både arbeidsgiver, fastlege og 
ytelsesstedet i større grad kan forstå og legge til rette 
for best mulig støtte og hjelp i sorgbearbeidelsen. En 
anerkjennende, presis og god ordning for etterlatte 
vil kunne bidra til snarest mulig retur til jobben og 
forhindre unødvendig kapasitetstap og fravær fra 
arbeidsplassen. Når sørgende blir tatt på alvor og får 
aksept for sin situasjon, kan sorgen bli litt lettere å 
bære. Da kommer kanskje motivasjonen og styrken til 
å jobbe igjen litt fortere? Og vi kan bidra til at sorgen 
ikke utvikles til sykdom. Dette har stor verdi både på 
individ og samfunnsnivå. •

* Den norske spesialisthelsetjenesten bruker i dag 
diagnosesystemet ICD-10, som i framtiden skal 
erstattes av ICD-11.

 
Det ligger 

mye kraft og 
styrke i aner-
kjennelsen.

Permisjons-
ordninger 
ved tap av 
barn
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Bokomtale

 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

«Jeg møter ofte mennesker i krise og sorg. Mange ganger blir jeg sterkt berørt av dem og det 
de må gå gjennom av sorg og smerte. Noen ganger har jeg tenkt: Hvordan kommer livet til å bli 
for disse menneskene? Greier de å komme seg på føttene igjen og få et bra liv? Gang på gang er 
jeg vitne til at de fleste greier det. Jeg ser stadig eksempler på at vi mennesker greier mye mer 
enn det vi tror vi klarer. De fleste får et godt liv, selv om livet aldri blir det samme som før!»

Dette skriver forfatter og prest Odd Eidner i forordet til boka Kunsten å leve – med sorgen 
som bakteppe. Dette er den siste av flere bøker han har skrevet om sorg, håp og glede, med 
utgangspunkt i sitt eget liv og virke. Eidner har selv opplevd å miste to barn, og etter tapet 
av sitt andre barn mistet han også troen på Gud i en lengre periode. Livet var nesten ikke 
til å bære. Etter hvert fant han tilbake til et meningsfullt liv igjen og en revidert tro. Dette 
forteller han om den første boka Den doble sorgen – Presten som mistet to barn og troen på 
Gud (2006). Den siste boka inneholder også mange eksempler fra hans eget liv, i tillegg til 
fortellinger fra møtet med andre mennesker som er blitt hardt prøvet. Boka kan leses som en 
fortsettelse av Den doble sorgen. Bøkene bærer vitnesbyrd om at det er mulig å finne fram til 
et godt liv etter store tap, der sorgen får ha en naturlig plass sammen med tro, håp og glede.

«Livet er både godt og vondt. Vi må stadig veksle mellom Sorgens og Gledens rom. Hvis vi skal 
ha et godt liv, må vi lære oss til å bruke begge de to rommene.»

Om å leve med sorg

Bøkene er 
utgitt i 2006 
og 2019 på 
Genesis forlag
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De glemmer ikke, 
men de lar ikke 

sorgen dominere 
hverdagen.
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Studier har vist at visse tap, som når barn dør, 
kan medføre til dels alvorlige helseproble
mer og funksjonssvikt for foreldre. Sorg er 
ikke bare noe som går over, for mange har 

sorg potensial til å formørke resten av livet. Selv 
om vi har kriseteam i alle kommuner er dessverre 
hjelpen etterlatte får kortvarig, ofte fragmentarisk 
og varierende fra kommune til kommune. Med ca. 
ti nære for hvert dødsfall og ca. 40 000 som dør 
hvert år i Norge rammer sorgen nærmere en halv 
million mennesker hvert år. Rundt 
ti prosent av disse utvikler alvorlige 
problemer som kompliserte sorg
reaksjoner og/eller posttraumatiske 
stress reaksjoner. Blant foreldre som 
mister barn viser flere studier at mer 
enn halvparten av foreldrene sliter 
med helsen over tid.

VÅR OPPFØLGING KAN BLI BEDRE
Vi forstår umiddelbart hvor tungt det er for de som 
har mistet sine i branntragedien og Gjerdrumraset. 
Samtidig er sorgen tung for etterlatte av de rundt 
600 menneskene som tar sitt liv hvert år og de 
mange som dør ved ulykker, drap eller sykdom. Sorg 
er et betydelig helseproblem. Oppfølgingshjelpen er 
svært mangelfull.

I Danmark er det etablert et nasjonalt sorgsenter, 
i Norge er sorgforskning og sorgoppfølging ikke 
prioritert. For mange oppstår et vakuum når krise
teamet trekker seg ut etter kort tid. Det er få som føl
ges opp når familier skal mestre hverdagen. I Norge 

trenger vi å etablere regionale team som over tid har 
kontakt med mange nok sorgrammede familier til at 
de får etablert bred erfaring og kompetanse.

HVORDAN KAN LIVET BLI LEVELIG IGJEN?
Hva kjennetegner de som etablerer et levelig liv til 
tross for tap av barn eller andre svært smertefulle 
tap? Nesten alle som mister barn eller familiemed
lemmer i en alder der det ikke kan forventes, fort
setter å ha sorgen som et bakteppe når de passerer 

viktige merkedager og høytider. De 
glemmer ikke, men de lar ikke sorgen 
dominere hverdagen. De finner en 
balanse i hvor mye og når de slipper 
sorgen til. Sorgen gis plass på viktige 
merkedager og de tillater seg å reflek
tere og gå nær minner. Mange finner 
god støtte og hjelp i å være sammen 
med andre i samme situasjon der de 

opplever umiddelbar forståelse og aksept. De lærer 
fra hverandre og både gir og får støtte.

Etterlatte som gir klare signaler til omgivelsene 
om hvordan de ønsker støtte gjør det lettere for 
andre å vite hvordan de kan støtte. Det samme når 
de velger å være åpne med andre om hvordan de har 
det, Samtidig kan de snakke mindre om den døde 
ettersom tiden går, slik at de ikke tretter ut sine 
omgivelser. Sorgen blir ikke borte, men den blir 
mindre følbar for andre.

LIVET VIDERE MÅ VELGES OG PRIORITERES
I par som har mistet barn kan de gjensidig forplikte 

Atle Dyregrov er 
psykologspesialist og 
professor, ved Klinikk 

for Krisepsykologi 
og Senter for 

Krisepsykologi ved 
Universitetet i Bergen.

Hvordan lever vi videre?
Mange lurer på hvordan det er mulig å leve videre etter store tragedier. 

Kan en få et godt liv igjen? Er det mulig å mestre?

Av  ATLE DYREGROV - Opprinnelig publisert på forskersonen.no
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Mange må skape 
en mening i det 

meningsløse.

gir pauser i sorgen, men det krever forståelsesfulle 
ledere som kan tilpasse arbeidssituasjonen når 
nødvendig, og som skaper et ivaretagende klima 
på arbeidsstedet. Distraksjon i form av å se noe på 
tv, engasjere seg i noe annet, strikke, eller lese en 
bok kan bringe ned smerten til et nivå som gjør det 
lettere å klare hverdagen kan gi nødvendige pauser 
i sorgen.

DET FINNES INGEN OPPSKRIFT PÅ MESTRING
Det finnes ingen oppskrift for hvordan livet skal 
mestres i etterkant, men såkalt fleksibel mestring 
hvor de har tilgang til ulike metoder og kan tilpasse 

det til egen situasjon, gir god mest
ring. En pendling mellom å gå nær 
dødsfallet og bearbeide det, og gå 
«bort fra det», ta pauser og gjenoppta 
vanlig liv, hjelper dem videre.

Mange må skape en mening i 
det meningsløse, finne frem til hva 
som er viktig i livet og «tvinge seg 
selv» til å la de som lever få en større 

betydning enn den som er død. Det er smertefullt og 
vanskelig, men nødvendig for å skape et levelig liv. 
Vi kan påvirke vår egen sorg, men mestringen skjer 
ikke i et vakuum. Både familie, venner og arbeids
kolleger, likepersonsstøtte og god faglig oppfølging 
bidrar til at livet kan bli bedre selv etter de verste 
tragedier. •

seg til å komme igjennom det som har skjedd. De 
forplikter seg til livet. De gjøre det for hverandre, 
for eventuelle andre barn de har, men også som en 
lovnad til barnet de har mistet. Dette krever over
skudd å kunne styre tankene og unngå stadig å gå 
inn i tanker som trekker dem ned. Slik aktiv tanke
styring er vanskelig når savnet og lengselen er sterk. 
De makter likevel tidlig å melde seg på livet igjen ved 
å gå tilbake til jobb (med forsiktighet), de søker sosi
alt samvær med andre, men uten å forvente å finne 
glede i dette til å begynne med. De tvinger sorgen til 
å ta plass i baksetet

GOD INFORMASJON TIL FAMILIEN – 
GOD KOMMUNIKASJON INNEN FAMILIEN
Samspillet i familien er også viktig. Dersom familie
medlemmer reagerer svært ulikt krever det at 
f.eks. at partnere aksepterer og anerkjenner ulik
heter og strekker seg for å opprettholde kommu
nikasjon og gjensidig støtte. Når familiens ulike 
stemmer høres og respekteres, også barns, bidrar 
dette til forståelse av hverandres reaksjoner og 
gjensidig støtte.

TRAUMET I SORGEN MÅ KONFRONTERES
Mange dødsfall innebærer sterke traumatiske øye
blikk; som å finne den døde, selv overleve en ulykke 
der andre dør, få et brutalt dødsbudskap, stå ved 
sykesengen til en kjær person på en intensivavdeling 
osv.

Plagsomme fantasier hvor de ser for seg det de 
tror skjedde er ikke uvanlige. For at sorgen skal 
forløpe normalt må de få hjelp til å bearbeide det 
som har vært traumatisk.

God mestring betyr derfor å ta imot hjelp som 
gjør at en ikke går seg fast i sorgen. Her vil traume
terapeutiske metoder kunne være til uvurderlig 
hjelp.

UNNGÅELSE MEDFØRER NESTEN 
ALLTID VANSKER I SORGEN
Forskning har også vist at unngåelse 
av følelser, av samtaler, aktiviteter, 
steder og personer som påminner om 
det som skjedde eller den som en har 
mistet er forbundet med problemer, 
selv om det kortvarig reduserer emosjonell smerte. 
Det å aktivt konfront ere tapet og dets konsekvenser, 
men kunne dosere og ta pauser, er forbundet med 
best «prognose».

Våger en å gå nær og gi tid til å bearbeide tapet, 
kan det være lettere å ta pauser fra sorgen. For 
mange er retur til arbeid en velsignelse fordi det 
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Bokanmeldelse

Romanen har mange kvaliteter, utover referan
serikdommen, fordi den holder leseren i ånde og 
gir mat til fantasien, egne minner og erfaringer 
med blant annet døden. Det er stimulerende 
for tanken og gir teksten en ekstra dimensjon 
når en måke, en strandnellik og et noteark blir 
gitt en stemme. Tapet av lillesøsteren er ekkoet 
som hele tiden høres gjennom setningene. 
Utfordringa er å skape kunst av katastrofen i 
fortida. Setningene «språket misbruker deg på 
det groveste og alt du treng å gjere, er å skrive ei 
sann setning» er litt av essensen i tematikken: 
hvordan kle døden i et språk som er sant nok? 
Man kan undre seg over om det trengs å trekke 
inn så mye eksternt for å skrive om disse store, 
allmenngyldige temaene livet, døden og havet, 
men i denne sammenhengen fungerer det 
godt. 

Boka avsluttes kløktig med en dialog der et 
spørsmål er om fortelleren angrer på at han 

skrev boka om jenta og havet, fordi fortelleren pleier 
å sitere lyrikeren Øyvind Berg som sa «jeg sitter på 
et torg og selger min sorg». På dette svarer han «Nei. 
For det er ikkje sorg eg sel. Det er noko anna. (…) Noko 
anna, seier han og ser mot fyret igjen. Takksemd.» 
Dette ene ordet, takknemlighet, er vel kanskje rota 
og målet med alt sorgarbeid selv om veien frem er 
preget av storm og sjøgang. De vesle jentene som 
døde i 1899 og i 1985 har i hvert fall satt sitt preg på 
meg etter endt lesning og takknemlig er jeg for den 
leseropplevelsen. •

Færevåg jobber i det daglige 
som lektor i Haugesund og 
gav ut diktsamlinga Dagane 
grå i 2013. Det er mange 

paralleller mellom forfatteren 
Færevåg og fortelleren Færevåg, 
som begge er fra Røvær. Denne 
selvbiografiske flørten gjør at dette 
er mer enn «bare» en bok om noen 
som savner en man elsker. 

Dette verket er vanskelig å sjanger
plassere, men det er en samling av 
korte fortellinger med en indre sam
menheng. Denne poetiske og stillfer
dige boka er et verk som kan kreve en 
halvtrent leser. Det er mange atletiske 
hentydninger til kjente tekster og refe
ranser, som vil fryde menigheten med 
en litt over gjennomsnittlig interesse 
for litteratur og kanskje virke litt kao
tisk for en del andre. 

Geografisk befinner vi oss på Røvær på Nordvestlan
det der tre katastrofer inntreffer. I 1899 dør først ei 
ung jente, deretter dør 32 mennesker i et forlis på 
vei hjem etter begravelsen hennes. I 1985 dør det 
litterære jegets lillesøster i en akeulykke. Det er den 
siste hendelsen som driver fortellinga fremover. 
Barndommen er en subjektiv opplevelse av kollek
tive hendelser og det er her språkets svikefullhet 
med tanke på sannheten kan vise seg. 

Om savn gjennom 
århundrer

Romanen holder leseren i ånde og gir mat til fantasien, egne minner og 
erfaringer med blant annet døden. Tapet av jegets lillesøster er ekkoet som 

hele tiden høres gjennom setningene.

Odd Eirik Sætre Færevåg:
Den vesle jenta og havet. 
Korte forteljingar frå Røvær 
1899-2044, Samlaget: 2020.
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Bokanmeldelse

gang og kan erkjenne at «vi har gjort det vi kan, for 
bror din. Han kan ikkje vere her lenger.» I kjærlighet 
sitter far og datter ved kjøkkenbordet og ser på bror 
som forlater dem ved å vade midtfjords tilbake til si 
våte grav. Boka slutter med den gjensidige trøsten 
som man kan gi hverandre når man lengter etter en 
man elsker: «Du treng ikkje gråte meir om kvelden, 
seier eg, no veit vi at han finst. Far held meg. Så held 
eg litt i far.» 

Boka innbyr til samtaler om døden som endestasjon, 
om foreldres redsel for at noe skal skje med ungene 
og at selv om vi sørger ulikt, så savner vi akkurat den 
samme kroppen. Denne boka setter en far og et søs
ken sin sorg i forgrunnen, mor er fraværende som 
karakter. Vi trenger bøker der også menns følelser 
rundt barnedød kommer i forgrunnen for å skape et 
rom for dialog og forståelse for deres reaksjoner når 
et barn dør. «Bror min» er i så måte et stillferdig og 
vemodig bidrag til dette. •

Strofen «Sammen skal vi leve, hver søster 
og hver bror» kjenner de fleste av oss til. 
I «Bror min» er det ei søster og en pappa 
som må leve uten broren og sønnen. Denne 

boka føyer seg inn i en tradisjon av barnebøker som 
tematiserer sorg hos søsken og der den fryktede 
drukningsdøden er bokas omdreiningspunkt. Andre 
bøker som også knytter havet og døden sammen er 
f. eks «Farvel, Rune» av Marit Kaldhol og «Båten 
mellom stjernene» av Gaute Heivoll. «Bror min» 
skiller seg ut først og fremst gjennom illustra
sjonene, som til tross for sin enkle strek har mange 
detaljer som åpenbarer seg for hver lesning.

«Bror min» er ei barnebok som føyer seg inn i den 
magiskrealistiske sjangeren fordi en dag ute på fjor
den skjer det noe uventet og fantastisk. Far og datter 
er ute på fisketur og de drømmene hun har hatt blir 
virkelig; hun får bror sin på kroken og han kommer 
hjem til familien sin. For oss som har vokst opp ved 
havet, og vet hvilke iboende krefter og folklore som 
er knyttet til den blå åkeren, så vet vi at havet gir og 
havet tar. I denne boka har havet tatt en bror, men 
havet gir ham tilbake i et lite døgn. På denne tida får 
søster lekt med ham og far får gitt omsorg en siste 

Barnebok om å 
miste en bror
Han er ikkje tung, han er bror min.

OM ANMELDEREN:
Mari-Ann Nergård 
Johansen er norsk-
lærer på Sandnes-
sjøen videregående 
skole og frivillig i LUB. 
Hun mistet datteren 
Alma i 2015. 

Forfatter: Laura Djupvik
Illustrasjon: Øyvind Torseter
Forlag: Det Norske Samlaget, 
2021

 
Du treng ikkje gråte meir om kvelden, seier eg, no veit vi at han finst. 

Far held meg. Så held eg litt i far.
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Noen høydepunkter fra 2020
•  Nye prosjekter startet med midler fra Stiftelsen Dams koronaprogram:
 -  Terapeutisk online skrivekurs, med ph.d. psykolog Olga Lehmann.
 -  Smittevern på nyfødtintensiv, undersøkelse på OUS Rikshospitalet ved Anne Lee Solevåg.
 -  Ritualer under koronapandemien, undersøkelse av psykolog Atle Dyregrov.

• Fem webinarer arrangert:
 - Helseangst og bekymring etter tap av barn med hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen.
 -  Å være gravid igjen og føde under koronapandemien, med leder for fødeavdelingene 

OUS Katariina Laine og forsker/LUB-medlem Line Christoffersen.
 -  Når de minste sørger, med sorgekspert og pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline 

Grelland Røkholt.
 -  Verktøy for mestring av sorg, med psykologspesialist Elin Fjærstad og fagsjef i LUB Trine 

G. Kalstad.
 -  Hvordan gå julen i møte når du har mistet barn, med leder for Enhet for sorgstøtte på 

Ahus Knut Andersen.

GRUPPEARBEID I BREAKOUT-ROOMS
Det er vanskelig å mingle digitalt, vi savnet den uformelle praten rundt måltider 
og i pauser, der nye kontakter og vennskap knyttes. Da var det ekstra viktig med 
gruppearbeid denne gangen, i breakoutrooms, der deltakere delte erfaringer, 
planer og ideer for det lokale arbeidet i fylkeslagene. 

HEDRET MED «ET HJERTE AV GULL»
Høydepunktet på årsmøtet var utdelingen av frivillighetsprisen «Et hjerte av 
gull», som egentlig skulle skjedd på landsmøtet i fjor. Fylkeslagsleder i Rogaland 
Anbjørg Marie Aarsheim og landsstyrerepresentant Lise FalangPetterson ble 
hedret for sin fantastiske innsats i LUB. •
Se utdrag fra juryens begrunnelse på neste side.

Styreleder Marit GaltaOpheim ønsket 
velkommen til alle de fremmøtte på Zoom, 
og la fram årsberetningen fra 2020, året da 
pandemien snudde alle planer på hodet. 

Mange arrangementer, treff og sorggrupper måtte 
dessverre avlyses og utsettes, men nye smittesikre 
digitale tilbud ble utviklet og mye ble utrettet tross 
alt (se oversikt under). Nestleder Kine  Rydningen 
Schart presenterte planene for 2021, et år der vi 
fortsetter å tilby digital sorgstøtte og webinarer. 
Samtidig planlegger vi for fysiske møter etter hvert 
som det forhåpentligvis blir mulig igjen til høsten.

Årsmøte 
på skjerm
35 frivillige og ansatte møttes til 
digitalt årsmøte lørdag 10. april. 
Selv om savnet etter å møtes fysisk 
er stort, var det godt å kunne 
samles og utveksle erfaringer og 
ideer gjennom skjermen. 

Tekst  LINE SCHRADER

Familiehelg
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•  Kurs i likepersonstøtte ble arrangert i Oslo i januar.

•  Kjærestekurs med parterapeutene Bjørk Matheasdatter og Eiel Holten arrangert 
i Oslo i januar.

•  Familiesamling på Stine Sofie senteret i Grimstad ble arrangert i august med 
nesten 100 deltakere.

•  Fem nye historier ble publisert i prosjektet «Historier som beveger».

•  Kjenn liv-brosjyren (bildet) ble sendt til alle landets kommuner ved 
jordmortjenesten.

•  Trygt sovemiljø-brosjyren ble sendt til alle føde- og barselavdelinger og til 
helsestasjonene i alle landets kommuner.

•  750 000 kroner ble bevilget til 6 forskningsprosjekter fra LUBs forskningsfond

•  Klippemaraton ble arrangert til inntekt for LUB. Bonde Ørjan Østebøvik klipte 
1243 sauer på ett døgn og samlet inn 265 000 kroner!

2010, et vendepunkt for årets prisvinner. Året da 
barnet døde og alt endret seg, og livet tok en ny 
retning. Og med det kom en livsoppgave inn og nye 
nettverk tok form. For ganske så tidlig ble det for 
årets prisvinner viktig å bruke denne tapshistorien 
til nytte for andre, drivkraften var et brennende 
engasjement for familier som hadde mistet det 
kjæreste de hadde og som følte at livet raser helt 
sammen. Sorgens sterke krefter ga mange utslag 
for prisvinneren. Allerede året etter var prisvinner å 
finne på LUBs sorgstøttekurs for nye kontaktperso
ner. Samtidig brant prisvinneren for lokalt nærvær i 
LUB og tok raskt initiativ til lokal innsats. 

Årets prisvinner er utdannet innen helse og 
sosial fag og har latt LUB nyte godt av dette, er dyk
tig på sitt fagfelt og i sitt frivillige engasjement for 
LUB, har en solid stayerevne, og på samme tid et 
stort spekter av egenskaper og kvaliteter. Så stort 
spekter at prisen i år ble todelt. For det er nemlig to 
pris vinnere i år – fordi vi vil anerkjenne nødvendig
heten av at vi må jobbe parallelt på ulike måter for å 
kunne oppnå de gode resultatene. Deres dyktighet 
og stayerevne kommer til uttrykk på forskjellig vis 
nettopp i kraft av deres personligheter.

Prisvinner 1 er omgjengelig, rolig og trygg. For
eldre som har møtt prisvinneren som gruppeleder, 
kontaktperson eller styremedlem i fylkeslaget for
teller om stor omsorgskapasitet der både sorg og 
latter får plass, hun har en god og lun humor.

Prisvinner 2 har flere blitt kjent med som en god 
og trygg kontaktperson, sorggruppeleder, gravid 
igjengruppeleder, fylkeslagsstyremedlem og etter 

hvert leder og som foredragsholder i LUB. Hun sier 
«jeg bare elsker det,» om det å få formidle erfaringer 
om å leve med sorg og hvordan man kan bli bedre på 
å hjelpe seg selv når hverdagen knirker og sorgen 
herjer.

Prisvinner 2 har bidratt på mange nyrammet
helger, landsmøter og sitter i Landsstyret på tredje 
året. Alt dette finner hun svært meningsfullt. Hun er 
god til å fremsnakke LUB i alle sammenhenger. Hun 
trives når hun er sammen med «sin andre familie». 
Og vi vet at LUB har vært viktig i hennes liv, hun fant 
jo til og med sin forlover gjennom LUB!

Prisvinner 1 var godt gift da hun ble del av LUB, 
men snakker varmt om den unike kontakten man 
får gjennom å dele en lik skjebne. Hennes vesen 
inviterer til tillit og nærhet, både til sørgende og til 
helsepersonell. Som leder i fylkeslaget siden 2017, 
og styremedlem helt siden 2012, så har hun sammen 
med resten av styret etablert en unik kontakt med 
sykehuset i Stavanger. Nå har fylkeslaget faktisk fått 
til at over 50 minneesker er delt ut på Stavanger 
sykehus.

Årets prisvinnere inviterer på hver sin måte til 
fellesskap og nærhet, til et sted å høre til. Dere lever 
opp til LUBs motto «Vi er til stede». I dag er det dere 
to, Anbjørg Marie Aarsheim og Lise FalangPetter
son som skal hedres. Vi gratulerer dere begge to som 
verdige vinnere av årets frivillighetspris!» •

Vinnerne ble nominert av LUBs medlemmer. Juryen 
besto av forrige vinner, Kristine Lie, styreleder Marit 
Galta-Opheim og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

Utdrag fra juryens begrunnelse for frivillighetsprisen:

Anbjørg Marie Aarsheim 
er fylkeslagsleder i LUB 
Rogaland og kontaktperson.

Lise Falang-Petterson er 
landsstyremedlem og 
kontaktperson.

Klippemaraton
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LUB lokalt

AGDER

•  Sommersamling, 6. juni

•  Utedag med grilling i Helleviga, 29. august

•  Kontaktpersontreff, 13. september

•  Familiehelg/Wave of Light-markering  
på Strand Hotell Fevik, 15.-17. oktober

•  Kransebinding/Allehelgensdag, 
31. oktober

•  Julesamling, 5. desember

NORDLAND

•  Grilling i Bodø-området i juni

•  Kransebindingskurs, fysisk og digitalt 

•  Familiehelg/Wave of Light-markering, 
15.-17. oktober

INNLANDET

•  Sommersamling i Hunderfossen 
eventyrpark/Hunderfossen hotell og 
resort, 5.- 6. juni

•  Miniretreat på Finnskogtoppen, 
1.-3. oktober

•  Wave of light – markering, 15. oktober

OSLO/AKERSHUS

•  Kransebindingskurs, når det er mulig 
å møtes

•  Trilleturer/gåturer 

•  Digitale møteplasser 

•  Trening for etterlatte i Oslo over 15 uker, 
høsten, informasjon om påmelding 
kommer

ROGALAND

•  Familiedag på Rennesøy. Det blir grilling, 
bading og topptur til nærmeste nut. LUB 
står for mat, 13. juni (alternativt 20. juni) 

•  Matkurs av Glad Mat i august

•  Wave of light - markering i Kampen Kirke 
(kirkestuen), Stavanger. 15. oktober kl. 18, 
lystenning kl. 19

•  Allehelgensdag - minnestund i Sola 
ruinkirke, 7. november kl. 20

•  Kransebinding i november

•  Julebakst i desember hos Stavanger 
konditori, i forkant av nissefesten

•  Nissefest i desember 

VESTLAND

•  Digital sorggruppe? Kartlegge behovet 
for dette

•  Tre webinarer i løpet av 2021

•  Digital møteplass i juni

•  Familiedag i august

•  Digital yoga for foreldre som har mistet 
barn, mulig to arrangement: ett standard 
kurs og ett for gravide

•  Møteplass, fysisk eller digital, i september

•  Wave of light – markering, 15. oktober

•  Møteplass, fysisk eller digital, november

•  Kransebinding med møteplass, 
i desember

ØSTFOLD

•  Familiedag på Hjørgunns, 13. juni 
kl. 13-15.30

•  Søskentreff på «Klatring på grensen» 
i Halden, til høsten 

Alle fylkes-  lagene markerer
Wave of Light 15. oktober

Hva skjer i fylkeslagene i 2021?
Her er noe av det som skal skje i LUBs fylkeslag fremover. Grunnet pandemien 
kan det bli endringer. Arrangementene vil følge gjeldende smittevernsregler. 
Der det ikke står oppført tid eller sted vil mer informasjon komme. 
Se fylkeslagenes Facebooksider og lub.no
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LUB starter 
fylkeslag i Møre 
og Romsdal igjen
Nå blir det endelig aktivitet i LUB 
Møre og Romsdal igjen etter at 
fylkeslaget nylig gjenoppsto. Det 
gamle fylkeslaget ble lagt ned for 
noen få år siden av mangel på folk 
som ville lede det videre. Et nytt 
fylkeslagsstyre med engasjerte 
LUB-medlemmer holdt stiftelses-
møte i april, og fylkeslaget er 
nå godkjent av landsstyret. 
Initiativtaker 
Marte Oline 
Vågnes 
Slettebakk 
(bildet) er 
valgt til 
fylkeslag-
leder, mens 
styret ellers 
består av Linda 
Stevenson (nestleder), Helga Skei 
Nydal, Karete Vatne og Sigrid 
Saanum. Vi ønsker dem lykke til 
med verdifullt frivillig arbeid! 

Marte Oline kan du lese mer om i 
neste nummer av LUB-magasinet.

LUB NORDLAND

Fokus på hele fylket
I år ble årsmøtet 7. februar holdt digitalt, så vi 
møttes først på Teams. Deretter møttes vi som 
kunne i Bodø, til grilling og lek for store og små.

Fremover ønsker vi å gjennomføre vår årlige grilling i 
Bodø-området i juni, men dato er ikke satt. I år vil vi 
ha mer fokus på hele fylket og planlegger kranse-
bindingskurs som vi håper skal være både med 
fysisk oppmøte og med mulighet for å delta digitalt. 

Det største vi planlegger i år er en helgesamling 
i forbindelse med Wave of Light. Vi er veldig 
takknemlig for at Helse Nord godkjente søknaden 
vår om midler, slik at vi kan invitere medlemmer fra 
hele vårt lange fylke til Bodø. 

Informasjon om disse og andre arrangementer 
legger vi ut fortløpende på vår Facebook-side og 
-gruppe, samt på e-post til våre medlemmer. 

Hilda Sigurdardottir, LUB Nordland

LUB lokalt

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.

LUB OSLO/AKERSHUS

Håper på muligheter 
for å møtes
I fylkeslaget Oslo/Akershus planlegger vi å 
arrangere digitale møteplasser utover våren og 
forsommeren. Så fort smitteverns tiltakene tillater 
vil vi arrangere noen utendørs treff (gåturer/
trilleturer) hvor vi håper å se både nye og allerede 
kjente fjes.

Vi håper også at smittevernstiltakene lettes nok til at vi 
kan få arrangert kransebindingskurs før sommeren. Dette har 
vært et veldig populært tilbud blant våre medlemmer og vi har 
et sterkt ønske om å få det til.

Christian W. Ombustvedt, LUB Oslo/Akershus
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LUB lokalt

Nye engasjerte 
fylkeslagsledere

LUB har 11 fylkeslag som drives av frivillige som selv har mistet barn. De tilbyr sorgstøtte, 
aktiviteter og arrangementer. Fire av fylkeslagene har fått nye ledere, du møter to av dem her. 

De to siste presenteres i neste nummer av LUB-magasinet.

TROMS OG FINNMARK

Marit Vasskog 
– Jeg ønsker at både nåværende medlemmer 
og de som dessverre kommer etter, skal føle på 
samhold og støtte, sier Marit (35).

Jeg og mannen min mistet vår førstefødte etter 
at det ble stille i magen i uke 31. Rosemarie 
kom stille til verden 12. november 2016. En stor 
perfekt jente. Vi fikk svar et halvt år etter. Hun 
døde av et teratom i hjernen.

Etter at vi mistet, begynte en konstant jakt på 
lignende fortellinger på nett og i bøker. Vi meldte 
oss raskt inn i LUB. Høsten 2017 kom lillesøster 
Mali Marie. Mitt engasjement i LUB begynte da vi i 2018 fikk beskjed om at 
fylkeslaget måtte legges ned hvis ingen kunne overta styrevervene. Jeg gikk 
da inn i styret som nestleder. Våren 2019 kom lillebror Per. Det året holdt det 
i massevis å være styremedlem, noe jeg har vært fram til jeg i år meldte meg 
som leder. Jeg håper jeg kan være med på å gjøre en forskjell i fylkeslaget vårt.

Siden jeg ble med i styret, har vi 
ikke hatt så mange andre aktivi-
teter enn Wave of Light. Det har 
vært og er den viktigste aktiviteten 
vi har. I 2020 da alt var så usikkert 
på grunn av korona, klarte vi å 
gjennomføre på en så forsvarlig 
måte som mulig. Det ble et fint 
arrangement på Ishavshotellet i 
Tromsø med 11 deltakere. 

I 2018 fikk jeg være med på mitt første landsmøte i Trondheim. Det var kjem-
pestort og kjempesterkt for meg. Der fikk vi mange tips og ideer. Samme år 
var vi så heldige å få være vertskap for et seminar om sorg med Atle og Kari 
Dyregrov. Der ble jeg introdusert for en person som mistet barnet sitt for 
en kort stund siden. Jeg følte et akutt 
behov for å hjelpe denne personen. 
Dette fikk jeg muligheten til etter et par 
måneder da jeg tok sorgstøttekurset og 
ble kontaktperson. Jeg fikk raskt flere 
å følge opp, og høsten 2019 fikk jeg i 
oppdrag å starte en sorggruppe som 
jeg hadde frem til koronaen kom.

LUB-tid er for meg Rosemarie-tid. Det 
gir meg mye å få lov til å være med på 
å gjøre en forskjell for dem som mister 
det umistelige. 

OSLO/AKERSHUS

Christian Ombustvedt
– Min motivasjon for å være 
frivillig i LUB handler mye om 
å kunne bidra til å være for 
andre det lyset i mørket som 
LUB var for meg da Hallvard 
døde, sier Christian (39).

Jeg bor på Risløkka i 
Oslo sammen med kona 
mi, Ragnhild, og jobber 
til daglig som økonom i 
gjenvinningsbransjen.

Da vi ble gravide høsten 2018 var det et sterkt ønsket 
barn som var ventet. Omtrent halvveis i svangerskapet 
kjente vi at det var noe som ikke stemte, og dro til 
Rikshospitalet natt til 17. januar 2019. Jeg kan ennå 
huske den bunnløse fortvilelsen da legen forklarte oss 
at fødselen var i gang og at barnet ikke kunne overleve. 
Verden gikk i svart.

Hallvard kom til verden i 14-tiden 17. januar 2019, han 
døde under fødselen. Selv om det var et bittelite barn 
kunne jeg tydelig se trekkene til svigerfamilien min. Det 
var en fin opplevelse i alt det vonde. Jeg er takknemlig 
for å ha fått oppleve å bli far selv om det ikke ble slik vi 
hadde ønsket.

De fantastiske jordmødrene på Riksen ga oss informa-
sjon om LUB på et tidlig tidspunkt, og da skjønte jeg at 
vi ikke sto helt alene i 
elendigheten likevel, og 
LUB ble allerede da et 
lys i mørket for oss. Kort 
tid etter at vi kontaktet 
LUB fikk vi tilbud om å 
delta i sorggruppe, og 
det ble et veldig fint 
holdepunkt for oss i den 
innledende fasen av 
vårt sorgarbeid. 

En annen viktig ressurs 
som fortjener honnør, 
er prestetjenesten 
ved OUS, særlig Tore 
Dugstad, som ble en •
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Gratulerer med 
støtte til lokale 

prosjekter!
 

I vår fikk LUBs fylkeslag støtte til 
hele ni nye prosjekter fra Dam 

Ekspress! Dermed blir det kurs i 
blomsterbinding og scrapbooking, 
webinarer for etterlatte foreldre, 
yoga, sommersamling og familie-

dag – for å nevne noe.
 

Ekspress er en ordning fra 
Stiftelsen Dam som gjør det 
enkelt å søke pengestøtte til 

mindre prosjekter. Du kan søke 
om opptil 30 000 kroner, to 

ganger i året.
 

Siden 2014 har våre fylkeslag fått 
støtte til nærmere 80 arrange-
menter og tiltak, noe som viser 

at LUB får gjennom en stor andel 
av sine søknader. Vi vet at disse 
prosjektene er av stor betydning 
for mange, ordningen bidrar til 

at fylkeslagene kan gi et godt og 
variert tilbud til våre medlemmer.

 
Har du en idé til en lokal aktivitet?

Da kan du søke midler fra 
Dam Ekspress. Ta kontakt med 

ditt fylkeslag eller send en mail 
til vilde@lub.no.

Neste søknadsfrist er 
15. september 2021.

Aktivitetsrapport fra LUB Agder 
LUB Agder har mye på agendaen i 2021, men har som de fleste 
andre ikke kommet skikkelig i gang enda. Årsmøtet ble arrangert 
digitalt med rekordlavt oppmøte. Men vi fikk valgt nytt styre som 
er veldig klare til å bidra i året som kommer!

Vi har lagt planer for flere treffpunkter for medlemmene, og ett 
av dem er en utendørs sommersamling som vi håper det blir 
åpning for. I tillegg planlegger vi noen foreldretreff, en utedag 
med grilling på sensommeren, samt kransebinding og julesam-
ling nærmere årets slutt.

Det har vært en sorggruppe gående i Agder i 2020/21 som ble 
avsluttet nå i starten av året.

Nå krysser vi fingrene for at samfunnet snart åpner igjen, og vi 
får lov til å treffes!

Kenneth Stubhaug Karlsen, LUB Agder

LUB lokalt

LUB INNLANDET

Kransebindingskurs 
4. mai arrangerte LUB Innlandet i samarbeid med Marianne Leren-Floral design kranse-
bindings kurs på Gjøvik. Det er en flott aktivitet der man får brukt kreativiteten sin, samtidig 
som man kan møtes og kjenne på det fellesskapet LUB gir. Resultatet ble fem flotte kranser 
med helt særegne uttrykk. Vi arbeidet med spennende materialer som sykkeldekk og dekorerte 
med blant annet tørkede blomster, kongler, eukalyptus, tistler mm. Det ble utvekslet erfaringer 
og delt historier knyttet til tapet av barna. Tiden gikk fort, og sammen fikk vi mulighet til å ta et 
avbrekk fra en hektisk hverdag og minnes de barna vi har mistet. 

Mie Steine, LUB Innlandet

veldig viktig støtte for oss i tiden etter at 
Hallvard døde. Vi fikk hjelp både i form av 
sorgstøtte og til å ta praktiske beslutninger 
rundt begravelse og andre ting.

Min motivasjon for å være frivillig i LUB 
handler mye om å kunne bidra til å være 
for andre det lyset i mørket som LUB var for 
meg da Hallvard døde. 

En annen viktig motivasjon for meg knytter 
seg til noe jeg opplevde flere ganger i 
månedene etter at Hallvard døde: jeg valgte 
å være åpen om hva som skjedde overfor 
venner og kolleger, nye som gamle. Stadig 
vekk opplevde jeg at mange av dem bar på 
lignende opplevelser som de ikke hadde 
fortalt om før, og det gikk opp for meg at 
dette er et tabubelagt tema. Jeg vil gjerne 

bidra til å bryte ned dette tabuet, ingen skal 
måtte bære på dette alene!

Dessverre er det slik at mange skal måtte 
oppleve det også i fremtiden. Jeg håper 
at de finner frem til oss i LUB, vi skal ta 
dem godt imot og lytte til historiene deres, 
trøste, og sammen skal vi finne gode måter 
å sørge på.

Fortsetter fra forrige side

Nytt styre i LUB Agder. Anne-Grete 
Dahl er ny fylkeslagsleder.
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Tusen takk for forskningsgave 
fra Jan-Robert Lund. 

Gaven ble samlet inn av kollegaer 
da han ble pensjonist fra Oslo 

universitetssykehus

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

Arne Olav Gråsletten

Vi takker hjerteligst 
for gavene til minne om

Bjørg Hansen

LUB lokalt

Oliver & William

Ava Louise Moen Ringdal

Ulrikke Østeraas Jamtfall

L innea Maria Haug

Madison Kavli Smith

Marie Ringlund- Hansen

Ludvig Vedå

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!

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 støttemedlem 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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WEBINARER FOR ETTERLATTE
ABC – HVORDAN FÅ TIL TRENING I HVERDAGEN
med treningsprofil Yngvar Andersen. LUB-
medlem Kristine Aaberg Ruud innleder. 
Webinaret avsluttes med en morsom 
treningsøkt tilpasset alle nivåer.

• TORSDAG 10. JUNI KL. 19

 

MOTSTANDSKRAFT OG SÅRBARHET VED 
MESTRING AV TAP OG LIVSKRISER
Psykolog, professor og forfatter Frode Thuen 
forteller om hvorfor vi takler sorg og stress 
forskjellig, om betydningen av motstandskraft 
og hvordan du kan bygge den opp.

• MANDAG 14. JUNI KL. 19

ANGST OG URO I 
KROPPEN, HVORDAN 
HÅNDTERER JEG DET?
med psykologspesialist 
Elin Fjerstad.

• TORSDAG 26. AUGUST KL. 19.30

 

WEBINAR OM HVORDAN 
MØTE JULEN MED ET 
BARN FOR LITE
med leder for Enhet 
for sorgstøtte på Ahus 
Knut Andersen.

• MANDAG 22. NOVEMBER


