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En podkastserie for deg som har mistet noen



4 Leder

5 Nytt fra LUB

8 Psyklisten
En kortfilm om sorg og fysisk aktivitet

10 Når sorgen setter seg fast
Behandling av komplisert sorg

17 Internasjonal konferanse om dødfødsler
LUB deltok på ISA-konferansen i Madrid 

18 30 år siden krybbedødsepidemien
I 1989 døde 150 spedbarn i krybbedød 
i Norge

23 Hvordan skal denne jula bli?
Gode råd til etterlatte

24 I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre
Espen mistet sitt første barn

30 Forskning
Prosjekter LUB har støttet i 2019

39 Fantastisk førjulsgave fra Kavlifondet
LUB fikk 800 000 kroner! 

40 Når det blir mindre liv i magen
Cathrine erfarte hvor viktig det er  
å reagere raskt

42 Måtte ha full kontroll
Stine og Marius mistet storebror Filip

44  Jordmor med hjerte for 
stjernebarnforeldre
Blikk fra verden

47 Bokanmeldelse Eira
Roman om å bære frem et liv for så  
å miste det

48 Seminarhelg for nylig rammede foreldre
– Dette trengte vi! sier Linda og Alexander

52 Wave of Light
Sammen skapte vi en bølge av lys

54 LUB lokalt

59 Landsstyret og Fagrådet

Ett år etter at sønnen døde, 
klarte fortsatt ikke Tanja 

å fatte det. – Det var bare 
vondt. Jeg måtte ha hjelp, 

sier hun.

Benthe mistet datteren 
Ane i 1989. Hvordan var 
det å miste barn under 
krybbedødsepidemien?

10

18

Innhold
№ 2 2019

3



Leder

Stadig flere finner frem til LUB
LUB opplever nå stor pågang fra familier som ønsker 
oppfølging. Det er vondt å høre om hvert eneste barn som 
dør. Samtidig er vi glade for at foreldrene finner fram til 
oss. 

I oktober deltok 50 nylig rammede foreldre på seminarhelgen «Å lære å leve med 
sorgen». Flere sto på venteliste, dessverre fikk ikke alle som ønsket å delta plass. 
Vi håper de finner frem til de andre gode kursene vi tilbyr, som for eksempel 
workshop i selvhjelp ved sorg og parkurs for etterlatte. 

Oppmerksomme lesere vil se at bladet har fått nytt design og endret navn: fra 
«Oss foreldre imellom» til «LUB – et magasin fra Landsforeningen uventet 
barnedød». Dette for å inkludere alle våre målgrupper, som i tillegg til foreldre 
består av andre familiemedlemmer som rammes når et barn dør, helsepersonell, 
fagpersoner og støttespillere. Håper dere liker det nye magasinet vårt, både 
utrykk og innhold!

Et tema i dette nummeret er behandling av komplisert sorg etter å ha mistet 
barn. Altfor mange får ikke den hjelpen de trenger og kan dermed sitte fast i 
sorgen. Det er gledelig at det nå utdannes helsepersonell som kan tilby en 
forskningsbasert behandling tilpasset ulike konsekvenser ved sorg. 

Dere kan også lese om hvilke prosjekter som har fått støtte fra LUBs forsknings-
fond. Som foreldrerepresentant i fondet er det utrolig givende å få lov til å være 
med å avgjøre hvem som skal få støtte. Håpet er at forskningen kan bidra til at 
ingen andre opplever det vi gjorde – å miste det største i livet.

Vi ønsker dere en fredelig jul. Varme tanker spesielt til dere som går første julen 
i møte uten barnet dere har mistet.

MARIT GALTA-OPHEIM
Styreleder

4 | Landsforeningen uventet barnedød
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Hva med oss nå? 
Kjærestekurs for etterlatte foreldre

Dette kurset anbefaler vi varmt til alle som ønsker å ta bedre vare på 
parforholdet etter å ha mistet barn. Kurset er utviklet og holdes av 
parteraputene Bjørk Matheasdatter og Eiel Holten. Velkommen til Holmen 

Fjordhotell i Asker 11.-12. januar! 

Påmelding på lub.no/kurs innen 20. desember.  
Kurset er støttet av Stiftelsen Dam og Bufdir.

LUB 
FORELDREFORUM

- et lukket nettforum for deg 
som har mistet barn

Les mer på lub.no/foreldreforum

Nytt fra LUB

Bli fast 
LUB-giver!

Som LUB-giver gir du et fast månedlig 
beløp. Slik blir du en verdifull støtte-

spiller for vårt arbeid med å forebygge 
barnedødsfall og støtte familier som 

mister barn.

Meld deg som LUB-giver på 22 54 52 00 
eller lub.no

Velkommen til landsmøte 
i Kristiansand 
Agder fylkeslag er vertskap når tillitsvalgte, frivillige og ansatte helgen 27.-29. mars 
samles til landsmøte. Vi satser på at et vårlig Sørlandet vil ønske oss velkommen! 

Fylkeslagene oppfordres til å delta med både delegater og observatører. Antallet 
delegater bestemmes av fylkeslagets medlemsantall pr. 31.12. Fra fylker uten fylkeslag 
kan én kontaktperson stille som delegat. Hold av helgen!

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

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

• Hanne Sofie Løkkevik, Oslo (leder), hanne.sofie.lokkevik@gmail.com 

• Øystein Lie, Vest-Agder, Oystein.Lie@sshf.no 

• Elin Busch Reitan, Trøndelag, ebiversen@hotmail.com 
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Nytt fra LUB

Ungdom og sorg – ny digital 
informasjon til unge sørgende
Flere tusen ungdommer opplever at foreldre, søsken, venner og andre nære dør 
hvert år. LUB ønsker å bidra til at unge sørgende får bedre kunnskap om hva som er 
vanlig å tenke, føle og gjøre når man sørger, og hva som kan være til hjelp.

I 2004 laget LUB heftet «Ungdom og sorg» i samarbeid med flere brukerorganisasjo-
ner. Nå er det behov for fornyelse blant annet fordi sosiale medier er en stor del av 
de unges liv, vi vet mer om sorg hos ungdom fra 22. juli-forskningen og det er nye 

fraværsregler i skolen. Og ikke minst skal informasjonen være digital og få et helt 
annet uttrykk slik at det blir relevant og tilgjengelig for dagens unge.

Torsdag 21. november møttes en gruppe ungdommer med ulik tapsbakgrunn,  
også ungdommer som har mistet et søsken. De delte sine erfaringer og ga verdifulle 
innspill.

F.v. Andrea Stenseth, Mia Kittilsen, Maren B. Sjåmo og Isabell K. Pedersen er blant bidrags-
yterne i Ungdom og sorg-prosjektet.

Bokanbefaling: 
Når livet slutter før 
det begynner
Når livet slutter før det begynner 
beskriver tiden før, under og etter en 
dødfødsel. Boken bygger på forfatterne 
og LUB-medlemmene Line Christoffersen 
og Janne Teigens egen og internasjonal 
forskning, og beskriver foreldres erfa-
ringer med helsevesenet, omgivelsenes 
reaksjoner på dødfødselen og erfarin-
gene med ny graviditet og fødsel.

LUB får mange tilbakemeldinger fra 
foreldre som opplever at boken, som 
kom ut i 2013, er til god støtte. Boken er 
også et viktig arbeidsredskap for helse-
personell som arbeider med foreldre som 
mister barn.

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

Kommende arrangementer
Hva med oss nå? Et kjærestekurs for etterlatte foreldre – 17.-19. januar i Asker

Kurs i frivillig sorgstøttearbeid – 11.-12. januar i Oslo

Workshop i selvhjelp ved sorg – 1. februar i Fredrikstad og 15. februar i Stavanger

Landsmøte – 27.-29. mars i Kristiansand

Wave of Light – 15. oktober i alle LUBs fylkeslag 

Seminarhelg for nylig rammede foreldre – høsten 2020



7

Vil du støtte andre som 
har mistet barn? 

Det er fortsatt noen få plasser igjen 
på kurs i frivillig sorgstøttearbeid 

17.-19. januar 2020 i Oslo.

Ved å ta kurset blir du kontakt-
person i LUB. Ta kontakt med fagsjef 

Trine G. Kalstad, trine@lub.no, 
om du er interessert.

Vi hører gjerne fra deg!

Nytt fra LUB

Barneminnelund
Noen steder i landet er det opprettet egne minnelunder for barn. På Lørenskog 
kirkegård er det nå satt av et eget område for barnegraver og satt ned en minnestein 
for tidligere gravlagte barn. 

– Vi ønsker med dette å imøtekomme 
et savn og gjøre opp for gammel urett. 
I siste halvdel av 1900-tallet var vanlig 
praksis at dødfødte barn ble lagt i andres 
graver. Foreldrene fikk ikke vite hvor 
deres barn var gravlagt og hadde dermed 
ingen grav å besøke, skriver kirkevergen i 
Lørenskog Geir Haavemoen til LUB. 

Etterlatte og pårørende er velkomne til å 
legge ned blomster. Han forteller at der-
som det er dokumentasjon på at barnet 
er gravlagt her, kan foreldrene få satt opp 
en liten metallplate der de kan skrive inn 
barnets navn eller en annen hilsen. 
– Vi håper og tror dette blir tatt godt 
imot, sier kirkevergen.

Fra ExtraStiftelsen til 
Stiftelsen Dam

Extrastiftelsen skiftet i september navn til 
Stiftelsen Dam, et akronym for deltagelse, 

aktivitet og mestring. 

Stiftelsen vil fortsatt bidra til å realisere helse- 
og forskningsprosjekter som fremmer fysisk og 
psykisk helse, mestring og livskvalitet, gjennom 

sine fire søknadsordninger.

Har du en prosjektidé? Les mer om søknads-
ordningene og frister på dam.no og ta kontakt 
på post@lub.no/22 54 52 00 om du ønsker å 

søke midler.

Workshop i selvhjelp 
ved sorg i Fredrikstad 
og Stavanger
Dette kurset tar opp de vanligste 
problemene sørgende møter: 
grubling, angst, bekymring, 
skyldfølelse, samt hvordan ta vare på 
seg selv i en krevende sorgprosess.

Målgruppen er etterlatte etter barne-
dødsfall. Velkommen til workshop i 
Fredrikstad 1. februar og i Stavanger 
15. februar. Kurset ble også holdt i 
Oslo i november 2019. Kurset er støttet 
av Stiftelsen Dam, deltakelse kr. 200. 

Påmelding på lub.no/kurs



På filmpremieren var det panelsamtale om fysisk aktivitet og sorg med Per Hellevik Carlsson 
(nr. 2 f.v.), produsent Martin Walther og idrettspedagog Toril Moe (t.h.), ledet av fagsjef i LUB 
Trine G. Kalstad.

Hva skjer i kroppen når du 
sørger?
Sorg er en akutt stressreaksjon. Kroppen 
fyrer og setter seg i alarmberedskap klar for 
kamp eller flukt. Stresshormoner frigjøres 
for å gjenoppta en balanse i kroppen og er 
i utgangspunktet en normal reaksjon. Når et 
uventet dødsfall inntreffer, er ikke kroppen 
beredt på å takle den enorme eksponeringen 
av stresshormoner som utløser muskelsmerter 
og tilstander som tristhet, tretthet, motløshet 
og andresorgreaksjoner. Basale funksjoner 
fungerer dårlig. De ulike psykologiske, 
fysiologiske og adferdsmessige reaksjoner 
som utløses, defineres som stress. Inntrykkene 
tolkes og bearbeides i hjernen og ligger til 
grunn for kroppens ulike reaksjoner.

For Per har sykling fungert både som 
medisin og en ventil i den tunge 
sorgen. Du møter han i den nye 
filmen Psyklisten. 

tekst  TRINE GIVING KALSTAD

Når det er som tyngst, fungerer sykling og 
fysisk aktivitet, det har en fantastisk effekt, 
sier Per Hellevik Carlsson, som mistet dat-
teren Jenny Leonora i en ulykke 11 måne-

der gammel. Kortfilmen Psyklisten hadde premiere 
torsdag 7. november på Filmens Hus. 

Mange etterlatte er overrasket over hvor fysisk 
sorg er. Sorg setter seg i kroppen. Det er dokumen-
tert at fysisk aktivitet bidrar til at man kan håndtere 
sorgen bedre. 

– Jeg håper Psyklisten kan inspirere og motivere 
mennesker i sorg til å være fysisk aktive, sier Martin 
Walther, regissør og produsent. Filmen er støttet av 
Stiftelsen Dam og blitt til gjennom et samarbeid med 
LUB. Nå jobber Martin Walther med promotering av 
filmen i media og på filmfestivaler. Etter hvert vil 
den også bli tilgjengelig på lub.no og spres i sosiale 
medier. •

– Jeg håper Psyklisten 
kan inspirere og motivere 
mennesker i sorg til å 
være fysisk aktive, sier 
Martin Walther, regissør og 
produsent.

PSYKLISTEN
– en kortfilm om sorg og fysisk aktivitet
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Noen gode råd for å bli mer aktiv
Alt kan føles tungt i sorg. Hvordan skal man 
klare å komme seg ut og være aktiv når man så 
vidt klarer å komme seg opp av sofaen? 
Idrettspedagog Toril Moe gir sine råd:

1 BESTEM DEG FOR DET!
Bestem deg for at dette er noe du ønsker å prøve. Lag gjerne er 
oversikt og vurder fordeler og ulemper ved å være i aktivitet. Er 
det overvekt av fordeler, er det et godt utgangspunkt. 

2 HVA HAR DU LIKT FØR?
Hva har du gjort før og lykkes med? Om det er sykling, turgåing, 
løping, svømming, dansing m.m. har mindre betydning. Det 
handler om å skape seg et friminutt og å samle krefter og energi 
til hverdagens utfordringer. 

3 DEL MÅLET DITT MED ANDRE!
Finn gjerne en eller flere å være aktiv sammen med og skap deg en 
identitet som aktiv. Det øker forventningene om å lykkes både hos 
deg selv og dem du deler planer med. Målene bør i første omgang 
være lave og realistiske. En avtale med en treningspartner kan 
oppleves positivt, forpliktende og gjøre det lettere å komme i gang. 

4 SJEKK UT LOKALE MULIGHETER
Hva finnes av gangveier, turstier, parker, sykkelstier, uteapparater, 
vann å gå rundt, ulike baner og haller m.m? Arrangeres det noe i 
ditt nærområde som det kan være aktuelt å delta på? For noen 
kan det å delta i en gruppe øke motivasjonen og føles mer positivt 
forpliktende. 

5 GJØR LITT HVER DAG
Hverdagsaktivitetene er den beste og enkleste måten å komme i 
gang på. Daglige turer, enten det handler om å gå til jobben, butik-
ken eller hvor enn du skal, er det viktigste du gjør. All aktivitet er 
bedre enn ingen aktivitet. Ta trappen fremfor heisen og rulletrap-
pen, gå av bussen noen holdeplasser før. Aktivitet er også å vaske 
huset, måke snø, klippe gresset og stelle i hagen. 

6 INVITER MED EN VENN!
De fleste blir glade når det inviteres til tur. Å gå tur gir rom både 
for gode samtaler og fysisk aktivitet. 

7 LAG EN LITEN DAGBOK
En treningsdagbok eller en «gledesdagbok», der positive ting 
fra aktivitetene noteres, kan opprettholde motivasjonen. Det gir 
mulighet for å registrere hvor du har vært, distanser, fremgang 
og hendelser som ga opplevelser du med fordel kan gjenta. Ulike 
apper kan også gi inspirasjon og bidra til at du kommer i gang. 

8 IKKE GI OPP
Alle som kommer i gang med fysisk aktivitet, vil oppleve at det 
butter iblant. Da gjelder det å unngå å bli skuffet over seg selv 
eller konstatere at du nok en gang mislykkes. Hent gjerne frem 
de tidligere gode opplevelsene og erfaringene! Målet må være å 
gjøre pausen så kort som mulig. Det handler alltid om å komme i 
gang igjen! Be om hjelp hvis du trenger det. 

9 BELØNN DEG SELV
Belønning kan være nødvendig og positivt. Klær, utstyr, god mat 
og det at andre anerkjenner innsatsen din, kan være god moti-
vasjon. 

10 HUSK Å HVILE
Hvile er også viktig når du er regelmessig fysisk aktiv. 

TA VARE PÅ DEG SELV
Finn din aktivitet. Ta tilbake hverdagen, vær raus og gi deg selv 
noen friminutt til egenomsorg. Tenk på at du gjennom å være i 
fysisk form får overskudd til å ta vare på deg selv og krefter til å 
utnytte ressursene dine. 

Vit at tiden er en venn, det er aldri for sent å komme i gang 
med fysisk aktivitet! 
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– Alt stoppet opp. Jeg fikk 
ikke gjort noen ting, kom 
ikke videre i meg selv, 
forteller Tanja.  
Foto: Line Schrader
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Behandling av komplisert sorg

var Kenneth uoppmerksom det fatale øyeblikket. 
Kanskje sjekket han telefonen. Den lå nær hånda 
hans da han ble funnet. Det var viktig for dem alle å 
få vite så mye som mulig.

Etter begravelsen dro Tanja stadig opp til kirke-
gården, men forsto ikke at det var sønnen som lå der.

– Etter et halvt år så tenkte jeg, nå må du snart 
forstå det! Jeg tuslet bare opp til graven, gjorde det 
samme hele tiden. Og jeg vannet og pyntet med 
blomster, tente lys og prøvde å fatte hva som hadde 
skjedd. 

Det var også to leiligheter hun måtte rydde etter 
Kenneth, som sto midt i en flytteprosess da ulykken 
skjedde. Han bodde nærme moren sin og var stadig 
innom på lunsj og middag. De hadde et nært og godt 
forhold, med mange gode samtaler og opplevelser.

ALT STOPPET OPP
Det gikk godt over et år før Tanja innså at hun 
trengte hjelp. 

– Alt stoppet opp. Jeg fikk ikke gjort noen ting, 
kom ikke videre i meg selv. Det var bare vondt og 
jeg var full av motstand, forteller Tanja. Hun lå på 
sofaen hele dagen, turte ikke gå på butikken, klarte 
ikke å jobbe, klarte ikke å være sammen med andre 
med unntak av nærmeste familie, venner og Ken-
neths gode venner.

– Jeg kjente at noe måtte skje, noe måtte løsne. 
Jeg vet jo at det er andre som har mistet barn som 
klarer å komme seg videre. Men da måtte jeg ta imot 
hjelp. 

Fastlegen henviste Tanja til Seksjon for sorgstøtte 
på Ahus. Der møtte hun sykepleier Hege Sandanger 

Det er over fire år siden ulykken når Tanja 
Laubo tar imot oss hjemme i huset sitt på 
Årnes. Det er fortsatt vondt å snakke om, 
men nå klarer hun det uten å bli helt satt 

ut. Dette er noe av det hun har trent på gjennom 
komplisert sorgbehandling på Ahus. 

Det var tidlig en juli morgen i 2015. Tanja skulle dra 
på jobb, da det ringte på døra hjemme. Hun forsto 
først ikke hva presten sa: «Kenneth har forulykket». 
Selv når betydningen av ordet «forulykket» gikk opp 
for henne, var det ubegripelig. Sønnen Kenneth var 
død, 20 år gammel, i en bilulykke på vei til jobb.

– Jeg måtte se han, forteller Tanja. Hun dro til 
sykehuset samme dag, sammen med de nærmeste 
og presten. Det var fortsatt ikke til å forstå.

Det var fullt av folk rundt Tanja hele tiden. Det 
er mange som er glade i Kenneth, den sosiale og 
positive gutten hennes.

– Det var så mye åpenhet og så mye kjærlighet, 
så mange som brydde seg, forteller Tanja som alltid 
har hatt et godt forhold til vennene hans. Nå var det 
naturlig at de samlet seg rundt henne. Det ble mange 
sosiale sammenkomster, der både familie og venner 
var velkomne. Det ble arrangert en stor minnefest 
der vennene spilte på Kenneths lydanlegg, med 
laserlys og alt tilbehør i det store partyteltet hans. 
Alt ble gjort i Kenneths ånd. 

Kriseteamet kalte i samråd med Tanja tidlig inn 
til et møte der de kom med faktaopplysninger rundt 
ulykken. Det var viktig for det var mye prat og mange 
spekulasjoner. Bilen ble klemt under en gravemas-
kin som sto i veien på grunn av veiarbeid. Kanskje 

Når sorgen 
setter seg fast

Ett år etter at sønnen døde i en trafikkulykke, klarte fortsatt ikke Tanja å fatte 
at han var død. – Jeg fikk ikke gjort noen ting. Det var bare vondt. Jeg måtte ha 

hjelp, forteller hun. Å gå i terapi for komplisert sorg ble et vendepunkt.

tekst  LINE SCHRADER OG TRINE GIVING KALSTAD

•

– Når sorgen er blitt kom-
plisert, virker den ikke slik 
den skal. Den sørgende blir 
sittende fast i den akutte 
sorgen, sier komplisert 

sorgterapeut Marianne Rise. 
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Behandling av komplisert sorg

den akutte sorgen. Det skjer ingen bedring, ingen 
tilpasning til tapets konsekvenser, forklarer Mari-
anne Rise, psykiatrisk sykepleier og komplisert 
sorgterapeut ved Enhet for sorgstøtte ved Ahus. Her 
får barn, ungdom og voksne som har mistet nære 
familiemedlemmer, tilbud om hjelp.

– Foreldre som mister barn, de som opplever brå 
død eller har psykiske vansker i forkant har størst 
risiko for å utvikle komplisert sorg. Ved slike døds-
fall kan det ta veldig lang tid å forstå rekkevidden av 
hva som har skjedd og konsekvensene dette har for 
eget liv, forteller Marianne. 

JOBBET SYSTEMATISK MED SORGEN
«Du er her fordi din sønn dessverre er død.»

– Hege har sagt dette mange ganger. Livet er jo så 
kjipt fordi Kenneth er død. Ingen andre tør å si det 
til meg, sier Tanja som syntes det var godt at noen 
endelig var så direkte.

– Hun har senere fortalt jeg kom jeg med hælene 
først til første time. Jeg ville egentlig ikke, jeg var 
redd for at ikke det ville hjelpe. Men nå er jeg glad for 
at jeg søkte hjelp. Jeg kjente en eller annen endring 
allerede etter første gangen, og tenkte at hvis det 
skjer noe nå, så kan det vel skje mer. 

Tanja syntes det var betryggende å vite at det var 
mye forskning på terapimetoden. Og det var godt å 
bli møtt av noen som virkelig tok sorgen på alvor. 
Ikke minst var det viktig for Tanja å møte en som 
med troverdighet kunne gi et lite håp, og sa «jeg har 
tro på at du skal få landet dette på en god nok måte 
for deg, og få et verdifullt liv». 

– Komplisert sorgterapi er et redskap for å kunne 
jobbe systematisk med sorg og konsekvenser av et 
tap, forklarer Marianne, som er én av tre ansatte ved 
Enhet for sorgstøtte som har videreutdanning som 
komplisert sorgterapeut. De har god erfaring med 
den forskningsbaserte metoden siden de innførte 
den som et behandlingstilbud i 2016.

– Mange synes det er godt å bli fulgt opp 
regelmessig, gjerne ukentlig, over tid og at det er 
strukturert og forutsigbart. For mange er det en 
befrielse at behandlingen er direkte rettet mot 
sorg, forteller Marianne, som understreker at 
psykoedukasjon er et vesentlig element i behand-
lingen. 

– Når de lærer om sorg og komplisert sorg, får de 
en forklaring på hvorfor de reagerer som de gjør. De 
ser at det er en overlevelsesmekanisme, men at den 
blir uhensiktsmessig, sier Marianne.

Komplisert sorgterapi er utviklet av dr. Katherine 
Shear, professor i psykiatri fra USA. Behandlingen 
tar utgangspunkt i å forstå sorg som tap av tilknyt-

som ble en avgjørende støttespiller. Etter tre samta-
ler fikk Tanja tilbud om å gå i komplisert sorgterapi 
(CGT – complicated grief therapy) for å løse opp i 
en fastlåst sorg.

SORG SOM IKKE VIRKER 
Sorg er en smertefull, men naturlig reaksjon på tap 
som har en viktig hensikt: den hjelper mennesker til 
å tilpasse seg livet uten den som er død. For mange 
går akutt sorg etter hvert over til å bli en integrert 
sorg gjennom en naturlig og helende prosess. Det 
er vondt og tidkrevende, men den sørgende klarer 
etter hvert å omdefinere fremtiden sin og fungere 
i hverdagslivet igjen. For noen sørgende uteblir 
denne utviklingen i sorgprosessen. 

– Når sorgen er blitt komplisert, virker den 
ikke slik den skal. Den sørgende blir sittende fast i 

Dette bildet av Kenneth 
tok Tanja siste gang hun så 
han. Han lagde musikk på 
lydanlegget sitt som han 
spilte for henne.
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fikk høre at Kenneth var død gjentatte ganger, i flere 
terapitimer.

– De skal eksponeres for selve tapshistorien. Vi 
tar opp historien på mobiltelefonen, og så skal de 
høre på den daglig hjemme, forteller Marianne. 
Dette er viktig arbeid for å kunne forstå og klare å 
ta innover seg det som har hendt. Tanja syntes lyd-
opptaket var veldig vanskelig, så hun valgte i stedet 
å skrive ned historien og lese den.

– Eksponeringen for historien er ekstremt van-
skelig for mange. Der må vi gjøre noen tilpasninger 
og finne løsninger for hver enkelt, forklarer Mari-
anne.

– Når pasientene hører på eget opptak, skal de 
fylle inn hva intensiteten er før og etterpå. Intensi-
teten kan være ganske høy før, men så går den ned 
etterpå. De ser at det er vondt, men ikke farlig. Det 
går faktisk an å forholde seg til det. Historien blir 
mer integrert i dem, forteller Marianne.

– Det ble aldri greit å fortelle, det er fortsatt ikke 
det. Men min opplevelse av endring her er at jeg 
greier å nullstille meg bedre etterpå, forteller Tanja. 

ALT JEG VAR REDD FOR OG UNNGIKK
Den strukturerte måten å jobbe på i behandlingen 
fungerte godt på Tanja.

– Det var en veldig bevisstgjøring for meg. Det å 
få satt ting i system, å se endringer i skåringene, om 
det så bare var en halv skår, se at det var en utvikling, 
var motiverende. 

Sorteringsarbeidet var også viktig for å håndtere 
alle bekymringene som Tanja hadde fått. Det å 
sortere hva som var reelle bekymringer og ikke, var 
nyttig. 

– Det er så mye merkelige greier du lager for deg 
selv fordi du er redd. Det ble en stor begrensning i 
livet mitt.

Tanja som pleide å elske sammenkomster med 
venner, gå på konserter og være ute blant folk, hadde 
isolert seg og laget begrensninger for seg selv rundt 
sosiale settinger. Særlig unngikk hun folk som syn-
tes synd på henne, og hun kjørte heller langt for å 
handle på et sted der ingen kjente henne enn å gå 
på det lokale kjøpesenteret.

– Det er frykten for at noen skal konfrontere meg 
med mine følelser. Det er aldri noen som har gjort 

ning og hvordan et tilknytningsbrudd påvirker 
måten vi forholder oss til verden. For et vondt tap 
gjør noe med utforskningssystemet vårt, vår evne 
til å lære og gjøre nye ting, og vår evne til å utfordre 
oss selv. Behandlingen som har fokus på de kom-
pliserende og forstyrrende faktorene, blir typisk 
gjennomført i 16 sesjoner med ukentlige timer.

Når Tanja og Hege skulle begynne å jobbe med 
dette, gikk de systematisk til verk. Et viktig redskap 
er bruk av skjemaer. 

– De sørgende tenker ofte ikke selv over hva de 
gjør. Når de fyller ut et skjema og skriver ned erfa-
ringene sine, blir det tydelig hvordan sorgen arter 
seg, sier Marianne. Det hjelper dem å finne ut hva 
de sliter med og må jobbe med i terapien.

De vanligste kjennetegnene er at man har truk-
ket seg unna sosiale sammenhenger og har en del 
unngåelser. Det kan være tankemessig unngåelse 
av deler av tapshistorien, unngåelse av steder, gjen-
stander og relasjoner. Disse unngåelsene begrenser 
livskvaliteten og gjør hverdagen komplisert.

Målet med behandlingen er at intensiteten 
i sorgen skal bli mindre. Et annet uttalt mål er at 
den sørgende skal kunne engasjere seg i og mestre 
hverdagen og eget liv igjen. Det handler mye om 
motivasjon for å klare å se for seg en meningsfull 
fremtid. 

– Det er viktig å vite at sorgen ikke blir borte, men 
at de kan øve på å få økt kontroll og håndtering av 
sine følelser, sier Marianne. 

Den største jobben gjør pasientene imellom 
timene, her må de øve på å nærme seg det de velger 
å unngå og de må fylle inn enkelte skjemaer daglig.

– Ett av skjemaene måler sorgens intensitet. 
Pasienten skal daglig gi skår på hva som gir høyest 
intensitet og lavest intensitet. Da begynner de å se 
at det ikke er like intenst hele tiden. De oppdager 
for eksempel at det er litt mindre vondt når de går 
tur i skogen eller er engasjert i noe. Gjennom denne 
oppgaven blir de bevisste på hvordan sorgintensite-
ten varierer.

Å ERKJENNE AT KENNETH VAR DØD
Noe av det første Tanja måtte jobbe med, var selve 
hendelsen. Det hun unngikk mest, måtte hun nå gå 
helt inn i: Hun måtte fortelle historien om da hun •

 
Jeg kan grine over at han ikke er der lenger, men 

jeg kan også huske hvor fint det var.
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Behandling av komplisert sorg

– Jeg må gå tur, være sosial, jeg må i hvert fall ikke 
være alene for jeg er hypersosial. Jeg har lettere for 
å få det dårlig hvis jeg er helt alene. Det ble viktig å 
være bevisst hvem som gjør deg godt, og ikke opp-
søke de som synes så veldig synd på deg, sier Tanja. 

FYSISKE SMERTER
Å lære om hva sorg gjør med kroppen, at sorg også 
er en fysisk reaksjon, var en lettelse for Tanja. Hun 
hadde sterke fysiske smerter.

– Det skjer mye i kroppen, prikking og varme i 
hodet. Det var vanskelig å puste ordentlig, smerten 
var som en sprengmatte som lå over meg. Det at 
Hege forklarte at det ikke var noe galt med meg, men 
at dette var helt normalt, var veldig godt. Dette visste 
jeg ingen ting om, sier Tanja som aldri har hatt noen 
psykiske plager eller opplevd sorg før dette.

– Vi klarte ikke å løse de fysiske plagene, men 
da Hege spurte meg om mine mammabekymringer 
var blitt borte eller om de bare var blitt endret til 
noe annet, var det noe som skjedde. Alle bekym-
ringene jeg hadde for Kenneth da han levde, hadde 
blitt endret til sorg! 

– Det ble lettere da jeg fikk en forklaring. For 
jeg er jo fortsatt mammaen til Kenneth, sier Tanja, 
som fortsatt har plager, men opplevde at det endret 
seg ganske mye gjennom behandlingen. 

MANGE GODE MINNER
I behandlingen jobbes det mye med minner, både de 
gode og de som ikke har vært like gode.

– Vi snakker sant om den som er død, forklarer 
Marianne. 

Å gå igjennom minner betydde mye for Tanja. 
– Særlig nyttig var det å skrive et takkebrev til 

Kenneth. Det er jo så mye å takke for. Vi har hatt 
så mye fint sammen. Derfor ble det så vondt når 
han ikke var der. Tapet ble så stygt og så stort. 
Men det er så mange fine minner i tingene hans. 
Jeg kan grine over at han ikke er der lenger, men 
jeg kan også huske hvor fint det var. At jeg kan si 
det, tror jeg er takket være bevisstgjøringen, det 
sorteringsarbeidet vi gjorde i behandlingen. Det 
føles så bortkastet. Men de 20 årene han levde er 
ikke bortkastet selv om han dessverre ikke er iblant 
oss lenger.

det. Men jeg tror bare det ligger så tjukt utenpå meg 
når jeg har det dårlig, forklarer hun. Hun ville ikke 
bli sett på som bare «hun som har mistet sønnen 
sin».

– Alt jeg var redd for hadde begrenset meg kjem-
pemasse. Som for eksempel bilkjøring. Når jeg så en 
gravemaskin kjente jeg at blodet stoppet opp, for-
teller Tanja, som helst ikke ville kjøre bil på enkelte 
veier, spesielt på ulykkesstrekningen.

Under behandlingen måtte Tanja drive med 
eksponering. Hun måtte øve på å gjøre alt det hun 
var redd for. For eksempel begynte hun å øve på å gå 
på kafe med noen få venner av gangen. Øve seg på å 
gå på butikken. Møte frykten for å bli møtt som offer, 
og å måtte snakke om det som har skjedd.

BEVISST HVA SOM GJØR GODT
En viktig del av behandlingen går på å øve seg på livet 
igjen. I hver terapitime trener man på å forholde seg 
både til tapet, gjennom eksponering for hendelsen, 
sorgmonitorering og minner om den som er død, og 
til det vanlige livet gjennom å gjøre nye aktiviteter 
og lage nye mål. De øver på å ha fokus her og nå, og 
på det som skal skje fremover. Slik jobber de for å 
integrere sorgen i livet. Dette arbeidet må pasien-
ten også gjøre mellom timene. Derfor fikk Tanja 
hjemmeoppgaver, for eksempel skulle hun øve på å 
ta frem den vonde historien for så å legge den bort. 
Mange opplever at de får stadig mer kontroll. Etter 
hvert er det ikke så skummelt når tankene kommer. 
De blir ikke like overveldet. 

– Jeg snakket mye med meg selv når jeg lå på 
sofaen og egentlig ikke orket noe. Da måtte jeg ut 
å gå tur. Jeg måtte være bevisst at jeg kunne gjøre 
det selv om jeg følte meg dårlig og at det var viktig 
å gjøre for at jeg skulle få det litt bedre. Jeg gikk 
kjempemye. Også begynte jeg å trene litt på studio 
igjen. Jeg lagde meg en timeplan som jeg måtte følge. 
Jeg evaluerte hvordan jeg følte meg før jeg begynte, 
underveis og etterpå, forteller Tanja. 

– Jeg tenker stadig på Hege, det er henne jeg 
ser for meg når jeg har det kjipt, jeg ser for meg at 
hun sier «Nå må du skjerpe deg», ler Tanja. Hege 
utfordret henne til å finne frem til ting hun likte å 
gjøre før, for å kunne ha det litt bedre en stund. Dette 
målarbeidet har Tanja tatt med seg videre.

 
Jeg tenker stadig på Hege, det er henne jeg ser for meg når jeg har 

det kjipt, jeg ser for meg at hun sier «Nå må du skjerpe deg».
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VIKTIGE STØTTESPILLERE 
Kenneth er Tanjas eneste biologiske barn, men de 
har hatt flere fosterbarn boende hos seg. Fostersøs-
teren Ada var som en søster for han. Ole, samboeren 
til Tanja, var også nært knyttet til Kenneth. Han har 
vært der hele veien. Også Tanjas foreldre og søsken 
har vært til støtte. I tillegg har hun hatt en enorm 
hjelp i Kenneth sine venner.

– Vi snakker heller mer om han, mimrer og fortel-
ler historier enn om hvordan vi selv har det. Ellers 
blir det bare veldig trist. Det blir bedre enn om vi 
skal grine sammen, sier hun.

Det er betydningsfullt å ha et nettverk. 
– Det er mer utfordrende å gå igjennom den kre-

vende komplisert sorgbehandlingen om man står 
alene. Det er stor støtte i å ha noen som heier på dem 
hjemme når de øver på oppgavene sine, sier Mari-
anne. I tredje sesjon av behandlingen inviteres en 
støttespiller med i behandlingen. Tanja hadde med 
en nær venninne og hun hadde god støtte hjemme. 

– Det å stimulere til gode relasjoner er viktig for 
å gjenvinne livskvaliteten. De gjør jo det meste av 
arbeidet selv, men de trenger et stilas rundt huset, 
eller en krykke de kan lene seg på, sier Marianne.

– JEG SAVNER DE MØKKETE SOKKENE HANS
Tanja tenker mye på livet hun delte med Kenneth, de 
var mye sammen og hadde mange gode diskusjoner.

– Han var like hypersosial og skravlete som 
moren sin. Vi snakket om veldig mye. Jeg tenker 
ofte på hva han ville sagt og ment. Vi hadde mange 
like greier, vi bygde hverandre opp. Jeg savner de 
diskusjonene nå. Jeg merker at det er litt sånn for 
Ada også, hun sier det ville Kenneth gjort, det ville 
han ha sagt. 

Rollen som mor har endret seg veldig. Hvordan 
kan hun være mor for Kenneth nå? 

– Jeg går fortsatt ofte på grava og tenner lys. 
Fortsatt er det trist og ufattelig, men det har blitt en 
del av hverdagen nå. Også har jeg fosterbarna. Men 
jeg vil aldri få muligheten til å følge Kenneth. Det er 
sårt. Jeg savner til og med de møkkete sokkene hans 
og å rydde opp etter han, ting jeg kunne irritere meg 
over før. Jeg har så mye omsorg å gi, forteller Tanja. 
Hun har også tatt en slags mammarolle overfor Ken-
neths venner som hun fortsatt har mye kontakt med.

– Jeg vil ta meg av vennene hans sånn som han 
ville ha gjort. Jeg får litt den mammagreien overfor 
dem, jeg vil gi det til vennene hans. 

ENDRET LIVET
Tanja var frisør og hadde mange faste kunder som 
hun kjente godt. Det ble for tøft å møte kundene 

Kenneth og Tanja hadde 
et nært og godt forhold. 
Foto: Privat

Det ble arrangert en stor 
minnefest for Kenneth som 
ble avsluttet med å sende 
opp lykter.
Foto: Privat

•
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hvordan det er akkurat for pasienten. Det er kanskje 
derfor den oppleves nyttig for mange. sier Marianne, 
som understreker hvor viktig det er at sørgende får 
riktig hjelp. 

– Om de ikke får hjelp, vil det bare innskrenke 
livet mer og mer. Angsten bare utvikler seg og kre-
ver til slutt behandling om de skal klare å håndtere 
livet igjen. Erfaringen min er imidlertid at de som 
har mye psykiske plager og lidelser fra før, har min-
dre effekt av behandlingen. De kan ha god nytte av 
enkelte redskap i behandlingen, men de trenger også 
annen hjelp, sier hun. 

Komplisert sorgterapi har altså god effekt på 
sørgende som først og fremst sliter med sorg, slik 
Tanja gjorde.

– Det er ren sorgbehandling. Du får hjelp til 
akkurat det som er vanskelig. Jeg tror ikke jeg hadde 
jobbet nå hvis jeg ikke hadde fått denne hjelpen. Jeg 
var så inni en dårlig greie, en egen greie, sier Tanja. •

etter at Kenneth døde. Hun trengte å skifte jobb og 
bygge opp en ny hverdag. 

– Han var med i så mye jeg gjorde. Det var et 
bedre alternativ å gjøre noe helt annet. Sorg er så 
komplekst. Alle følelser på en gang. Hele livet er 
endret og må endres, sier Tanja. 

– En ting har jeg lært. Opplevelser, små ting som 
vi tar som en selvfølgelige, og som du kan være irri-
tert på der og da, kan i ettertid blir verdifulle minner. 

I dag jobber Tanja med ettervern for barn, i 
alderen 18 til 23 år. Der får hun også vært litt i en 
mammarolle for ungdom som trenger henne. Det 
kjennes meningsfullt.

BEHANDLING SOM TREFFER SORGENS VESEN
Tanja er glad for at hun fikk den hjelpen hun trengte 
da hun satt fast i sorgen, det har vært helt avgjørende. 

– Denne behandlingen treffer sorgens vesen. 
Vi forstår og tåler smerten og finner et språk for 

Behandling av komplisert sorg

Hvor finner du 
komplisert 

sorgterapeuter 
i Norge?

Sakte med sikkert 
tilbyr stadig flere 

komplisert sorgterapi 
(CGT) i Norge. CGT-
utdanningen er en 

videreutdanning for 
helsepersonell som 
gis ved Senter for 

selvmordsforskning 
på Universitetet 
i Oslo. Hvert år 

utdannes nye kull. 
Se oversikt over 

terapeuter og les mer 
om utdanningen på  

www.uio.no/cgt

Komplisert sorg som diagnose
Komplisert sorg ble i 2018 anerkjent som sykdomsdiagnose i det 
internasjonale diagnosesystemet ICD-11, som skal overta for ICD-10. 
Forlenget sorgforstyrrelse (Prolonged Grief Disorder) kan gis etter 
seks måneder og er et viktig redskap for å skille normal sorg fra en 
fastlåst og komplisert sorg som gir betydelige helseproblemer og 
reduserer sosial fungering. Med en offisiell diagnose følger rettighe-
ter og krav på behandling. 

– Det er usikkert når ICD-11 blir tatt i bruk i Norge. Det er omfattende 
endringer som skal skje på flere helseområder, så pr. nå utløser ikke 
diagnosen noen rettigheter. Men diagnosen blir stadig mer kjent, det er flere 
som tar videreutdanning i komplisert sorgterapi (CGT), og det er fint å se at Ahus blant flere har tatt 
i bruk behandlingsmetoden, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad (bildet), som også er komplisert 
sorgterapeut og underviser i behandlingen.

Diagnosen er omdiskutert, noen frykter at den kan føre til at sorg sykeliggjøres. Men når sorgen er 
blitt fastlåst, er sorgen blitt en sykdom med behov for behandling for å få den til å virke igjen. 

– Den som sitter fast i komplisert sorg, kan ikke bare ta seg sammen, det er ikke et spørsmål om 
vilje. Den kompliserte sorgen kan sammenlignes med fysisk sykdom. Når man brekker et bein, er 
det normalt med behandling. Og hvis bruddet er komplisert, medfølger mer spesialisert behandling 
over tid. På samme måte trenger fastlåst sorg tilpasset og systematisk behandling for å fremme en 
naturlig helingsprosess, sier Kalstad. 

 
En ting har jeg lært. Opplevelser, små ting som vi tar som 

en selvfølgelige, og som du kan være irritert på der og da, kan 
i ettertid blir verdifulle minner.
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nasjonal kartlegging av dødsårsaker. Dette finnes i 
Finland og Nederland, men ikke i Norge og Sverige. 
- Tallene i Norge har vært stabile over lengre tid nå, 
så jeg håper vi kan få til dette her også, sier Vilde. 

Også kvalitetssikring av oppfølgingsarbeidet var 
et viktig fokus på årets konferanse. Både helseper-
sonell og frivillige organisasjoner spiller en viktig 
rolle for å sikre at rammede familier blir best mulig 
ivaretatt både på kort og lang sikt. Som invitert fore-
dragsholder sa fagsjef i LUB Trine G. Kalstad noe 
om hvilken rolle frivillige organisasjoner har for å 
forebygge kompliserte sorgreaksjoner hos etter-
latte foreldre. Frivillighet fritar oss ikke for kvalitet 
understreket hun og oppfordret alle til å innføre 
kvalitetssikringsrutiner for sitt likepersonarbeid. •

Det var spennende å møte så mange enga-
sjerte mennesker, både foreldre og fagfolk. 
Jeg har fått nye idéer til hvordan vi kan 
støtte foreldre og søsken, sier Vilde, orga-

nisasjonsrådgiver i LUB. Hun er også imponert over 
innsatsen som legges ned verden over i arbeidet med 
å redusere forekomsten av antall dødfødte barn. – 
Jeg lærte blant annet at 10 % av barna som fødes 
døde skyldes såkalt «sub-standard care», som for 
eksempel betyr at gravide ikke har fått optimal hjelp 
når hun er bekymret for lite liv. 

Det er mye pågående forskning på sykdom og 
død rundt fødsel, som ble presentert på konferan-
sen. Mange av landene som har oppnådd svært lav 
forekomst av perinatal død, er dem som har etablert 

Lærerikt på internasjonal 
konferanse om dødfødsler

I oktober i år ble den 15. internasjonale konferansen om dødfødsler arrangert i Madrid. 
LUBs søsterorganisasjon i Spania, Umamanita, var vertskap sammen med International 

Stillbirth Alliance (ISA). Denne årlige konferansen samlet 400 delegater fra 32 land.

 
ISA-

konferansen 
er en global 
møteplass 

for forskere, 
mødre, 

fedre og 
helsepersonell.

Tradisjonen 
tro ble det 
arrangert 
en vakker 
minnestund.

Vi fikk se mange fine eksem-
pler på minnebokser delt ut 
på sykehus til familier som 
mister barn, denne er fra 
italienske CiaoLapo.

LUB var representert 
med Trine og Vilde 
(bildet) på årets 
ISA-konferanse.

Trrine G. Kalstad ved LUBs poster om 
SORGpodden, som også ble premiert.
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30 år siden krybbedøds epidemien

I 1989 døde 150 spedbarn i krybbedød 
i løpet av ett år i Norge, det høyeste 
tallet som er registrert noensinne. 
De siste årene har det vært rundt 10 
tilfeller. Hvordan var det å miste barn 
under krybbedøds epidemien? Og 
hvordan klarte man å snu trenden?

LUBs historie er uløselig knyttet til krybbedøds-
epidemien. Foreningen ble startet som Landsfore-
ningen til støtte ved krybbedød av rammede foreldre 
i 1985. Å jobbe for at ingen andre skulle oppleve å 
miste barn, var et hovedmål fra første stund. I over 
30 år har LUB vært en pådriver for forskning og 
drevet forebyggende arbeid. Det har gitt resultater. 

Den store nedgangen i krybbedød er en solid 
medisinsk begivenhet, et bevis på at forskning og 
forebygging nytter.

•  I samarbeid med alle 
landets fødesteder ble 
babybodyen med 
«denne siden opp når 
jeg sover» på brystet 
delt ut til nybakte 
foreldre. I 15 år, fra 
1999 til 2015, ble en 
million babybodyer delt 
ut. I kampanje perioden ble 
forekomsten av krybbedød redusert fra 30-40 til 

15-20 krybbedødstilfeller hvert år.

•  LUB har delt ut mange millioner til forskning på 
krybbedød. På 90-tallet finansierte også staten et 

stort forskningsprosjekt.

•  Denne brosjyren med 
de viktigste rådene for 
trygt sovemiljø for sped-
barnet deles nå ut på 
fødeavdelingene.

Viktige forebyggende tiltak
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– Jeg kommer aldri 
til å få et godt svar 
på hvorfor Ane døde

Benthe lever et aktivt 
liv med barnebarn, 
hunder og full jobb.  
Foto: Børresen & Raak

•
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30 år siden krybbedøds epidemien

Steinkjerjenta Benthe Asp jobbet, studerte 
og bodde med samboer og to hunder på 
Høylandet. De stiftet familie og livet var på 
topp. I 1989 kom en etterlengtet lillesøster 

til verden. 
– Jeg var kjempelykkelig, og ei skikkelig høne-

mor. Jeg sa til og med ja til å delta på et forsknings-
prosjekt innen hofteleddsdysplasi på Namsos 
sykehus. 

Ingenting ved den nyfødte datterens helse ga 
grunn til uro. Ane ble født nesten fire kilo tung, var 
sunn, sterk, rolig og stort sett alltid fornøyd. Benthe 
fikk, som alle andre på den tiden, råd om at Ane 
skulle sove på magen, med åpning for at hun kunne 
ligge på siden. Babyene skulle ikke ligge på ryggen, 
for da kunne de bli kvalt av oppkast. 

TOPPÅRET FOR KRYBBEDØDSFALL
Benthe er i dag mor til fire barn, hvorav tre fikk 
vokse opp. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, 
med tilleggsutdannelse innen ledelse, psykisk helse, 
kroppsøving og mobbing.

– Med to hunder, et småbruk, hundre prosent 
jobb og tre barnebarn kan du si jeg lever et hektisk 
og interessant liv, sier hun begeistret.

For tretti år siden, var det en periode hun trodde 
hun aldri skulle le igjen og hun visste ikke da at 
1989 skulle bli et av toppårene for krybbedødsfall. 
Så mange som 145 småbarn mistet livet uten klare 
årsaker. 

– Jeg hadde jo hørt om krybbedød, en skrekk-
tanke som ofte surret i hodet mitt. Det preget meg 
litt som mor og jeg sjekket ofte barna når de sov.

NOE SOM IKKE STEMTE
For å delta på forskningsprosjektet, måtte de til 
Namsos. Ane var tre måneder den dagen hele 
familien dro nedover. For undersøkelsen skulle 
kombineres med et besøk hos Benthes gudforeldre. 

– Undersøkelsen kom midt i en sove- og spisetid 
og jeg husker Ane gråt mer enn vanlig, hun var litt 
vanskelig å roe. Slik mange overtrøtte barn kan bli. 
Men når barnet ditt dør, da tenker du på slike ting 
i etterkant.

De trillet Ane til hun sovnet, satte vogna på 

verandaen, passet nøye på vindretningen og at hun 
lå stabilt i sideleie. 

– Jeg var stadig ute for å sjekke og framsto sikkert 
som noe stresset, for de andre sa jeg måtte roe meg. 
Men den siste gangen, så jeg at noe ikke stemte.

PÅ SYKEHUSET
– Vi kastet oss i bilen, kjørte til sykehuset i full fart, 
med nødblinklysene på og hånda på hornet, samtidig 
som en av oss forsøkte gjenopplivning. På mottaket 
klarte de å restarte hjertet hennes og lille Ane ble 
fløyet til Sykehuset Levanger med helikopter, mens 
vi måtte komme oss dit på egenhånd. Vi kjørte i 12 
mil og hadde god tid til å tenke på og grue oss til hva 
som møtte oss. 

– Jeg tenkte at det var det samme om Ane hadde 
fått en utviklingsskade eller ikke, bare hun over-
levde. Vi bodde på sykehuset og satt ved sykesengen 
og klamret oss til håpet.

Men lille Ane kom aldri ut av respiratoren igjen. 
Den tredje kvelden døde hun. Sorgen var stor.

MØTET MED LANDSFORENINGEN
Benthe kom raskt i kontakt med Sør-Trøndelags 
avdeling av det som den gang het Landsforeningen 
til støtte ved krybbedød og som nå er blitt til LUB. 

– Jeg måtte vite hva, hvorfor og hvordan. Jeg 
søkte svar og årsaker, og kjørte ofte til Trondheim, 
25 mil én vei, for å snakke med andre som hadde 
opplevd det samme, delta på møter og høre fra 
forskningsmiljøet. Landsforeningen og miljøet der 
var en stor bidragsyter til å få meg opp av «det svarte 
hullet». 

Men som foreldre sørget Benthe og samboeren 
veldig ulikt. 

– Det var ingen som hadde fortalt oss at det var 
helt normalt. Det gikk ut over forholdet vårt, noe 
som etter at barn nummer fire kom til verden, førte 
til et samlivsbrudd, forteller hun. 

IKKE LENGER REDD FOR FØLELSER
Barn nummer tre og fire hadde monitor på seg hele 
tiden. Uten den turte ikke Benthe engang å gå på do. 

– Jeg var jo på tuppa før Ane døde og det ble ikke 
bedre etterpå. Jeg var på tå hev, dag og natt. 

 
Jeg hadde 
jo hørt om 

krybbedød, en 
skrekktanke 

som ofte surret 
i hodet mitt.

Erfaringene mine har gjort 
at jeg ikke lenger er redd for 

å møte andre i vanskelige 
situasjoner, sier Benthe. 
Foto: Børresen & Raak

Benthe mistet datteren Ane i krybbedød under krybbedødsepidemien. – Jeg kjørte ofte til 
Trondheim, 25 mil én vei, for å snakke med andre som hadde opplevd det samme, delta på 

møter og høre fra forskningsmiljøet. Dette hjalp meg opp av «det svarte hullet».

tekst  INGER MARIE SPANGE
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Storesøster Maren bearbeidet tapet av søsteren 
på sin måte.

– Dukken døde, måtte gjenopplives, begraves og 
fikk monitor. Det var tøffe tider, men jeg er glad jeg 
klarte å gå i gjennom det og ikke stoppet henne.

Ingen av de to siste barna fikk heldigvis noen gang 
utslag på monitorene. 

– Jeg kommer aldri til å få et godt svar på hvorfor 
Ane døde. Krybbedød er jo en ekslusjonsdiagnose. 
Det var en dyrekjøpt erfaring, som har blitt en stor 
del av mitt liv. Erfaringene mine har gjort at jeg 
ikke lenger er redd for å møte andre i vanskelige 
situasjoner, jeg er ikke redd for følelser, sier Benthe 
som i nesten tretten år engasjerte seg som leder av 
LUBs fylkeslag i Nord-Trøndelag. Hun har også sit-
tet i LUBs sentralstyre, startet sorggrupper og vært 
kontaktperson på sykehuset, for å støtte og hjelpe 
andre som opplever det samme. 

– Det har blitt færre dødsfall, heldigvis. Men når 
problemet ikke er like stort, er det også en fare for at 
man glemmer hvor viktig det er med informasjon og 
kunnskapsdeling mellom helsepersonell, avslutter 
hun. • •

Riktig sovemiljø vil få 
tallene ned enda mer

Arne Stray-Pedersen, overlege 
i rettspatologi og klinisk retts-
medisin ved rettsmedisinsk insti-
tutt, og leder av LUBs fagråd, har 
siden 2003 forsket på krybbedød.

– Vi har nå verdens 
laveste andel av 
krybbedødstilfeller. 
Hva har skjedd?

– Det største 
fallet i krybbedøds-
antall er knyttet 
til at man snudde 
barna fra mage til 
rygg. Men alt tyder på at antall krybbedøds-
fall også er redusert fordi andelen røykere 
har gått ned, særlig røyking i svangerskapet. 
Det har blitt en større forståelse rundt dette 
med trygg samsoving og sengens utforming, 
at barn ikke legges i voksenseng med vok-
sendyne, med lue og for mye påkledning. 
Alle disse rådene samlet sett, bidrar til at 
barna nå har mye lavere risiko for krybbe-
død. Forskning i nyere tid har vist at en del 
av de barna som døde, hadde flere tegn på 
at immunforsvaret var svekket, og dette er 
vanskeligere å forebygge. Nå forsker jeg på 
om en del av de barna som omkom, kan ha 
hatt hjerteflimmer eller andre ting som ikke 
lett lar seg påvise under obduksjon.

– Hvor går veien videre herfra?
– Vi opplever stadig at det kommer noen 

alternative budskap, som at barnet sover best 
på magen. Vi har nettopp spurt 5000 foreldre 
om hvordan de legger barna til å sove. Den 
studien blir publisert på nyåret. Fortsatt 
har vi utfordringer. Noen legger fremdeles 
barna til å sove på magen. Noen har ikke fått 
med seg risikoene ved å sove sammen med 
barn, spesielt hvis mor eller far røyker. Jeg 
er overbevist om at hvis vi klarer å nå fram 
med budskapene om godt sovemiljø, så får vi 
tallene enda lenger ned, avslutter han. •

– Jeg var kjempelykkelig, 
og ei skikkelig hønemor, 
forteller Benthe, her med 
datteren Ane i armene. 
Foto: Privat
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– I november 1989 godkjente ledelsen ved 
Barneklinikken i Bergen at jeg sendte brev til alle 
fødeinstitusjoner og helsestasjoner i Hordaland, 
der jeg advarte mot mageleie. Jeg var ganske redd 
da. For hva om et barn døde mens det sov på ryggen 
eller siden? Men her var det ikke mulig å gjøre noen 
randomiserte studier. Vi måtte bare ta beslutningen 
om å snu ungene. 

DRAMATISK NEDGANG
Sykehuset i Bergen var vant med å få inn krybbe-
dødsfall nesten ukentlig i vintermånedene. Plutselig 
kom det ingen i løpet av et par måneder. Det neste 
tilfellet de fikk inn, var et barn som hadde ligget på 
magen. Rådet ble fanget opp og videreformidlet av 
media. I Hordaland døde 24 barn i krybbedød i 1989 
mot 10 i 1990. På landsbasis ble tallene raskt halvert. 
New Zeeland og Bristol fant støtte for Markestads 
funn i egen forskning og ga de samme sovestillings-
rådene kort tid etter. Danmark snudde ungene 
ett år, og Sverige to år etter oss. I 1994 ble Trond 
Markestad invitert til National Institutes of Health 
i USA, for å fortelle om sine erfaringer. I etterkant 
av dette, ble også amerikanske barn anbefalt å sove 
på ryggen og landet har nå halvert antall tilfeller av 
krybbedød. Det var sju tilfeller av krybbedød i Norge 
i 2017 mot 145 i 1989.

– Jeg hadde aldri innbilt meg at advarselen min 
skulle gi det utslaget, avslutter Trond Markestad. •

Det hersket en panikkstemning i hele landet. Teo-
rier om krybbedød ble lansert stadig vekk i media. 
Giftstoffer fra skumplastmadrasser ble blant annet 
trukket frem som en mulig årsak.

Trond Markestad, som hadde bodd en tid i 
Canada og vært noe involvert i krybbedødsforsk-
ningen i USA, skulle i denne tiden bistå psykolog 
Elin Hordvik ved Senter for Krisepsykologi i hen-
nes forskningsprosjekt om sorgreaksjoner etter å 
ha mistet et barn. Slik kom han på ny i kontakt med 
foreldre til krybbedødsbarn.

GJENNOMBRUDDET
Trond gjorde flere undersøkelser om endring av 
sovestilling i Norge. Et spørreskjema han sendte 
til alle overjordmødrene i Norge, ble avgjørende. 
Der fikk han svar på omtrentlige årstall for når 
hver enkelt fødeavdeling hadde begynt å anbefale 
mageleie. Tidspunktene varierte betydelig. Han 
sammenlignet svar på når med registeret over 
krybbedød ved Medisinsk fødselsregister og fant at 
tilfellene økte markant da fødeavdelingene endret 
til mageleie.

30 år siden krybbedøds epidemien

Snudde en hel verden
Mot slutten av åttitallet var det ikke uvanlig at overlege 
Trond Markestad fikk inn i overkant av 20 krybbedødsfall 
hvert eneste år på barneklinikken på Haukeland. – Det var 
en tung tid, sier han.

 
Vi måtte 
bare ta 

beslutningen 
om å snu 
ungene.
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1.  Husk på at alle sørger forskjellig, og hvordan vi tenker rundt julen er 
høyst individuelt. For noen vil ikke julen være spesielt utfordrende, det er 
hverdagene som er verst.

2.  Du må erkjenne at de kommende dagene eller ukene kan være veldig 
vanskelige. Si det høyt til deg selv – bare det å si det høyt kan gjøre det 
greiere å akseptere egne følelser.

3.  Bestem deg for hva du vil gjøre i år. Ønsker du å fortsette tradisjoner eller 
ønsker du å begynne nye? Eller kanskje en kombinasjon?

4.  Gjør noe spesielt for barnet du har mistet. Noen liker å tenne et lys på graven 
eller hjemme, andre plasserer et minne eller ornament på et spesielt sted i 
huset eller på juletreet, mens andre igjen donerer til veldedig virksomhet i 
barnets navn.

5.  Snakk om barnet du har mistet. Å snakke om barnet gjør at du har det med 
deg inn i høytiden.

6.  Ha realistiske forventninger til deg selv. Hvis du ikke føler for å skrive 
julekort, så ikke gjør det. Hvis du ikke føler for å bake, så ikke gjør det. Hvis 
huset er ikke det reneste – hva så?

7.  Ta vare på deg selv ved å få nok søvn og spise riktig. Husk at sorg tar på både 
fysisk, følelsesmessig og åndelig. Sorg er hardt arbeid.

8.  Prøv å få litt fysisk aktivitet hver dag. Fysisk aktivitet lindrer stress, hindrer 
depresjon og bedrer selvtilliten.

9.  Omgi deg med mennesker som gjør deg godt.

10.  Hvis du trenger hjelp til praktiske ting, be om det. Hvis du ikke klarer å gjøre 
de daglige gjøremålene, er det greit å få noen til å hjelpe deg.

11.  Husk at de fleste vil glede seg over julen igjen – kanskje ikke i år eller neste 
år – men den tiden kommer.

Hvordan skal denne jula bli? 
Å gå inn i julehøytiden er utfordrende når du nylig har mistet barn. Her er 
noen gode råd om hvordan komme seg gjennom jula fra sorggruppelederne 
Line Christoffersen og Hege Sundquist. De snakker av erfaring. 
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absurde i at «det verst tenkelige kan ha skjedd». Det 
som aldri skjer, i hvert fall ikke med oss. At det nå, 
dagen før dagen, skal være slutt på livet hans før 
det har begynt? At vi aldri skal få høre ham gråte, se 
ham vokse og bli vår lille gutt? Det var en tanke så 
enormt fryktinngytende at den bare blir flyktig og 

«Jeg er her. Jeg er her, jeg er i gangen.» Jeg klem-
mer fingrene rundt telefonen og går hastig nedover 
sykehuskorridoren mot rommet jeg så dem gå inn 
i. Idet jeg når døren, kommer en lege ut, hun har 
tårer i øynene. Og akkurat da stopper tiden slik 
jeg kjenner den, og det slår ned i meg, det vanvittig 

I ruinene av ditt liv 
forsøker vi å gå videre

Blant ekkoet av nyfødtes skrik, ligger en gutt helt stille. Han gråter ikke, han kjenner ikke 
varmen fra mors bryst. Før han kom, ble han borte. En mor holder sin døde sønn. Hun smiler. 

For selv etter sjokket, er det å holde sitt nyfødte barn større enn alt.

Av  ESPEN WALDAL

Espen og Camilla mistet sitt 
første barn, Sondre, i mai 
2019. Foto: Privat
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ord, og senker ham ned mot dypet under. Etter at 
blomstene er lagt ned, drar følget videre, mens vi 
blir sittende igjen hos ham. Over oss steker solen 
gjennom bladverket i lønnetreet. 

På kvelden kommer det et voldsomt tordenvær 
innover byen. Regnet slår mot vinduene, folk i 
gatene springer mellom husveggene og over dam-
mene. Mellom tordenskrallene klarer jeg ikke la 
være å tenke på at det er naturens beskjed til oss 
om at han er blitt hentet.

All den kjærligheten vi 
hadde bygget opp gjen-
nom måneder, hvor skal 
den gå? Det er som om 
den omformes fra noe 
lyst til noe mørkt. Sorg er 
kjærlighet som plutselig 
ikke har et sted å gå. Så i 
stedet blir den liggende i 
et slags vakuum, der den 
blir til en klump som forstenes og aldri går bort.

Tomhet. Ingenting betyr noe, så hvorfor bry seg 
med å gjøre noe som helst? Apatien fungerer som 
kvikksand, en hengemyr, der jeg blir stående og 
liksom dratt lengre og lengre ned til jeg når et 
brytningspunkt og bare gir opp. Det er ingen vits å 
forsøke engang. Jeg oppsøker apatien, jeg vil være 
der, jeg vil ikke ut, jeg vil ikke møte noen, jeg vil ikke 
spise, jeg vil ikke være i bevegelse, jeg vil omslutte 
meg med rot og synke ned i det tomme. Men selv 
om det er tungt, er det noe behagelig over det, noe 
komfortabelt, det er der jeg vil være.

Inntrykkene fra alt rundt: en barnevogn i oppgangen 
(helt lik vår, for helvete), en sang om å savne noen, 
et stykke tekst, en ammende mor på venteværelset 
hos legen, en far bærende på et bilsete, et spedbarns 
skrik fra andre siden av gaten. Disse bitene av hver-
dagsliv skjærer i meg som kniver, og de kommer så 
brått på når jeg er minst klar for det og når såret 
allerede er åpent.

«Hvilken betydning har noe som helst som skjer i 
livet fra nå av, når det verste allerede har skjedd?» 

Innsikt nummer én: Vi er alene i dette.
Innsikt nummer to: Det er ikke noe «gå videre» fra 
dette.

Vi er fanget i en loop. Hver dag er som groundhog 
day, der alt starter på nytt hver eneste dag. De 

ikke får satt seg. Jeg går forbi legen og inn i under-
søkelsesrommet. En ung jordmor sitter på en stol, 
stirrende tomt fremfor seg. Ved siden av halvt ligger, 
halvt sitter Camilla på en benk, øynene hennes er 
oppsperret, hun hikster, gråtkvalt, pusten hennes 
finner ingen rytme. Hun roper på meg. «Vi finner 
ingen fosterlyd», sier legen. 

Samme dag, bare timer før, skrev jeg i en tekst-
melding til henne: «Alle på jobben spør om jeg er 
klar for i morgen. Lol!» 

Alle disse månedene med glede, innkjøp og for-
beredelser for at han skulle ha det så bra som mulig 
når han kom til oss, alle sparkene og bevegelsene, 
«So ro, lille mann» sunget til magen. En ny felles 
fremtid. Vi kjente ham nå, visste hvordan han kom 
til å bli, hvordan han ville se ut. Sengen hans hjemme 
var redd opp, en liten dyne med små elefanter på. En 
tøygiraff ventet på små, lubne hender. 

Døden er ikke skrik og terror, ikke flammer og sirener, 
ikke løpende mennesker i hvite frakker og uniformer. 
Døden er stille som morgentåken om høsten.

Ullevål sykehus om våren. Blant ekkoet av nyfødtes 
skrik, ligger en gutt helt stille. Han gråter ikke, han 
kjenner ikke varmen fra mors bryst. Før han kom, 
ble han borte. En mor holder sin døde sønn. Hun 
smiler. For selv etter sjokket, er det å holde sitt 
nyfødte barn større enn alt.

Alarmen på telefonen ringer, akkompagnert av 
pulserende vibrasjoner som slår mot nattbordet. 
Innsovningstablettene slo oss ut til slutt, slik de 
hadde gjort hver kveld de siste to ukene, og vi kom-
mer sakte men sikkert til oss selv. Ute er det lyst, 
det ser ut til å bli en solfylt og varm junidag. Noen 
fugler lager leven i treet utenfor vinduet. Ute er 
gatene fortsatt tomme, foreløpig uten summingen 
av mennesker som tar fatt på dagens gjøremål, jobb 
og skole. Men vi, vi skal ingen av de tingene som van-
lige mennesker skal. I dag skal vi begrave vår sønn.

Fremme på gravlunden venter vi til alle er på 
plass. Så åpner jeg bakdøren på bilen og tar ut 
den lille, trehvite kisten. Alene bærer jeg den over 
grusveien og bort til det klargjorte området, med 
resten av følget etter. Der går vi sammen, jeg og 
min sønn, den eneste turen vi fikk i verden utenfor 
sykehuset. Det skulle vært i bæresele, i barnevogn, 
sykkelvogn, bilstol eller bare på armen. Men nå lig-
ger han her i armene mine, omgitt av bilder av sine 
foreldre, kosedyr og nedskrevne hilsener, innkapslet 
i tre. Jeg setter kisten fra meg på den lille steinplat-
tingen som liksom svever over graven. Vi sier noen 

 
Døden er ikke skrik og terror, ikke 
flammer og sirener, ikke løpende 

mennesker i hvite frakker og 
uniformer. Døden er stille som 

morgentåken om høsten.

•
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samme tankene, de samme følelsene, om igjen og 
om igjen. Desperate forsøk på distraksjon, på å lure 
hjernen til å tenke på noe annet, se en annen vei, 
en weekend i København, planlegging av fjelltur, en 
reise til New York? Turer langs Akerselva, trening, 
tv-serier, endeløse tv-serier. Men hele tiden ligger 
det der, rett under overflaten, som det råtne gresset 
under snøen om våren. Og så, en angst for at ting skal 
bli som før. For da er det som om han ikke finnes, 
som om vi bare har gått bakover og startet på nytt.

Venner og familie har 
uttrykt sitt sjokk, sine 
sympatier, sine tårer. 
Nå har de etter hvert 
gått hver til sitt, og det er 
bare oss igjen. Men nå og 
da kommer små glimt av 
at andre fortsatt tenker 

på ham, en krans på graven eller en melding, og det 
varmer og er et slags lys oppi det mørke.

Jeg leste et sted at sorgen er som en form for kirurgi 
på seg selv, noe man må gjennom for å overleve. I så 
fall er det som om jeg har skåret meg selv åpen, tatt 
ut alt av vitale organer og lukket igjen. Et tomt skall 
uten noen funksjon.

Sondre fikk aldri oppleve det å være i livet, å eksis-
tere i verden. Han døde før han fikk se hva som var 
på denne siden. Og dermed er den eneste måten å 
gi ham livet å konstruere den vi tror han ville vært. 
For meg blir han en annen enn han er for henne. 
Vi skreddersyr vår sønn ut ifra våre egne fantasier, 
drømmer og bilder. Besteforeldrene gjør det samme, 
og sånn, gjennom de mange ulike og individuelle 
beretningene, skapes det mange forskjellige versjo-
ner av ham og det livet han skulle hatt. Han stykkes 
opp og fortynnes, eventuelt dupliseres i fragmen-
terte og konstruerte minner.

Roland Barthes skriver i dagboken sin: «Sorgen lar 
seg ikke slite ned, den er ikke underkastet slitasjen, 
tiden. Kaotisk, springende: øyeblikk like ferske nå 
som første dag.» 

Blikket går som en maskin som forsøker å identifisere 
farlige situasjoner. Overfladisk søkende for å unngå 
at det lander på en av dem, at det hviler på barnefoten 
med den gule sokken med bamsemotiv, som stikker 
ut av vognen. De er overalt, i bæreselene, i vognene, 
løpende rundt. Jeg klarer ikke unnslippe, klarer ikke 
slappe av, må forholde meg til det. Smilende par, 

stolte foreldre, slitne foreldre, overalt, uunngåelig. 
Jeg kjenner verden krympe rundt meg, klaustro-
fobisk, barn som skriker, uendelig høylytt, det blir 
trangere, svette håndflater, må bort herfra, hjemover, 
bort fra dette, ut av byen. Jeg går med raske skritt. 
Jeg har latt håret og skjegget gro, begynt å bruke caps. 
Det er fortsatt sommer, så jeg kan komme unna med 
solbriller. Forsøker å gjemme meg i meg selv, være 
en annen, en som ikke kan gjenkjennes, konstant 
scannende mot folkemengden som passerer. Er det 
noen jeg kjenner? Løpende analyseres risikoen for 
å møte på noen bekjente. Det må unngås for enhver 
pris. Om jeg ser noen, late som om jeg er opptatt 
med telefonen, hodet ned, capsen trukket godt ned, 
andre klær. Orker ikke forholde meg til alle folka, de 
kommer ikke til å forstå, de skjønner ikke hvordan 
det er, de kan dra så jævlig til helvete alle sammen. 
Et plutselig behov for å flytte ut av byen.

Slutten av juli. Vi får melding på telefonen om at 
nevøen vår er født. Broren min er blitt far. Jeg visste 
at den meldingen ville komme, likevel knekker jeg 
sammen, knuses, blir til biter på gulvet, må plukkes 
opp. Nå var han her, gutten deres. Ikke gutten vår, 
meldingen vi skulle ha sendt, bildet vi skulle ha vist 
frem, vekten og høyden vi skulle ha skrevet. Han 
var nøyaktig like stor. Jeg er blitt onkel, men klarer 
ikke å glede meg over det. Det går ikke selv om jeg 
forsøker. Akkurat nå er det bare trist og sårt at det 
er deres gutt som er født og levende, og ikke vår. Jeg 
gråter, ikke av glede, og jeg hater meg selv for det. 
Jeg sender en gratulasjonsmelding.

En måned senere tar vi mot til oss og drar for 
å møte den nye nevøen og foreldrene. Vi møtes 
langs elva og går en tur. Vi har følt oss litt tomme og 
kraftløse hele dagen, så vi tenkte at det var greit å 
bare få det overstått, som et plaster som må rives av. 
Vi var klar nå, det føltes sånn, kom ikke til å bli noe 
mer klar neste uke, eller uka etter det. Da de kom-
mer trillende mot oss, er skjermen på vogna såpass 
langt nede at vi ikke kan se ham. Etter de nødven-
dige høflighetsfrasene og klemmene, tar moren opp 
skjermen så vi kan se. Og der er han, det som skulle 
vært Sondres følgesvenn, søskenbarnet han skulle 
vokse opp med og følge gjennom livet, som om de var 
brødre. Jeg leter umiddelbart etter tegn på om han 
ligner. Heldigvis var det mye av moren der, slik at vi 
enklere kunne la være å tillegge ham egenskapene 
til vår egen. Men bare det å se en baby i en barne-
vogn, med de to stolte og lykkelige foreldrene bak, 
skar i brystet. På trilleturen nedover begynte han å 
ynke seg og sutre, så faren tok ham opp fra vognen 
for å bære ham. Å se min lillebror gå der med den 

 
All den kjærligheten vi hadde 
bygget opp gjennom måneder, 

hvor skal den gå?
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(men håpet er der uansett, det er der alltid, helt til 
det ikke er der mer) da treffer det meg som et bak-
holdsangrep: Videoen hun tok opp i september i fjor. 
Filmen hun spilte inn på badet da hun tok gravidi-
tetstesten, det spente ansiktsuttrykket mens hun 
ventet, og så gleden, oppspiltheten, så lettet, så glad. 
Hun holdt frem testen som viste én tydelig strek og 
én svak, men resultatet var ikke til å ta feil av. Alt 
dette kom tilbake til meg og ble nå spilt foran øynene 
mine på repetisjon. Jeg hikstet, sånne hikst du ikke 
klarer å holde igjen, men som tvinger seg frem, som 
om du er for svak og det velter opp i deg, du skjærer 
grimaser fordi det tvinger seg liksom opp fra magen, 
presser seg frem som et dyr, via brystet og opp og 

knøttlille kroppen i hendene sine, vuggende inntil 
brystet sitt, var hjerteskjærende. Alt jeg ville ha, var 
nå hans. Alt jeg var blitt frarøvet, gikk han med i sine 
hender. Som om gutten vår var blitt stjålet fra oss. 
Deres lykke føltes som et svik. Hele turen langs elva, 
blant alle de joggende, syklende, hundeluftende og 
barnevogntrillende menneskene, ble umiddelbart 
et slags speilbilde på alt som var fratatt oss, på den 
virkeligheten vi ikke skulle få oppleve. Etter at vi 
kom hjem, gråt vi i to dager.

Å miste et barn fører ikke bare til en bunnløs sorg 
over selve tapet. Det fører til et fullstendig alt-
omsluttende og gjennomgripende skifte i ditt indre 
følelsesliv, ditt verdensbilde, dine relasjoner og 
hvordan du griper an enhver situasjon i livet ditt. 
Det er et før og et etter, som om man i traumet for-
flyttes til en parallell dimensjon, en slags opp-ned 
verden, der alt som skjer i den virkelige verden blir 
speilet med et annet resultat. Et slags helvete?

Hun får mensen. Og da, selv om jeg er forberedt på 
at det ikke ville gå allerede på første forsøk, det er jo 
utopisk etter det kroppen nå hadde vært igjennom, 

Espen Waldal er en av 
deltakerne i prosjektet 
«Historier som beveger». 
Foto: Line Schrader

•

 
Men nå og da kommer små glimt av at andre 

fortsatt tenker på ham, en krans på graven eller 
en melding, og det varmer og er et slags lys oppi 

det mørke.
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Min historie

best på en gravlund, å ligge med noen som gråter, 
obduksjonsrapporter.

På jobb postes, i rask rekkefølge, bilder fra tre 
kollegaer som er kommet hjem fra sykehuset med et 
nytt barn. De smiler mot meg, slitne, men lykkelige 
med det lille mirakelet i armene sine. Intranettet er 
blitt et minefelt, og jeg blir rammet hver gang. For 
hva annet kan jeg gjøre enn å ta imot slag etter slag, 
til jeg til slutt er så nummen at jeg ikke kjenner noe 
lenger. For selv om ingenting er brukket, blodet ikke 
renner, ingen lepper er sprukne, så får man mental 
juling fra alt som er rundt en, og ingenting slår fra 
seg så hardt som bilder av nyfødte barn. Kollegaene 
høster, som seg hør og bør, mange gratulasjoner og 
hjerte-emojier. Jeg gratulerer ikke. Bare kjenner 
hvordan mitt eget hjerte er knust.

Psykologen ser rett på meg, trekker pusten, tar 
liksom sats og sier: «Men det her ser da ut til å gå 
veldig fint!». I mitt stille sinn fantaserer jeg om å 

ut i ansiktet, munnen vid som i et forkjært smil. 
Tennene bites sammen, tårene gjør alt utydelig, du 
blunker for å fjerne uklarheten fra synet, men det 
presser på igjen, og du har ikke annet valg enn å gi 
deg hen til kroppen og la den ta kontrollen, det er 
noe som skal ut og du må bare la det skje. 

Jeg har vært fire dager på jobb nå. Kommet sent og 
gått tidlig. Har gjort så godt som ingenting. Vet ikke 
hvor jeg skal begynne, hva jeg skal begynne med, 
hvem jeg skal prate med. Klarer ikke konsentrere 
meg mer enn et halvt minutt om gangen.

I lunsjen prates det om: hvor mange drinker 
som gikk med på gårsdagens bytur, problemer 
med hunde  valper som ikke er husvarme, dårlige 
TV-serier, Mario Kart-turneringer, potensielle 
leilighetskjøp, diverse nye kule matsteder som har 
dukket opp i Oslo i det siste.

I lunsjen prates det ikke om: det å skru ned igjen 
en ubrukt babyvugge, hvilke blomster som egner seg 

Foto: Privat

 
Det finnes 

ingen flukt. Jeg 
kommer ikke 

unna. 
Det er med 
meg som 

skyggen min, 
som himmel-

hvelvingen 
over oss.
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du oss når vi sang til deg?» Sporene der tårene har 
rent, føles kalde og liksom klistret til huden.

I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre. Vi fomler 
etter en ny mening, men den er ikke innen rekke-
vidde - ennå. Ikke noe materielt klarer å fylle det 
meningsløse, kun et kort, kort øyeblikk å holde det 
meningsløse på nok avstand til at man får rom til å 
trekke pusten, stabilisert seg, hentet seg inn, roet 
ned før man igjen blir trukket under vann.

To blå streker på en liten hvit pinne, så svake at de 
såvidt skimtes og man ikke helt tror på det. Samtidig 
tennes en gnist, et svakt håp, som flammen før den 
får ordentlig tak i stearinen – og med ett hentes 
bildene frem igjen fra det innerste kammerset, de 
jeg ikke har turt å ta frem siden forrige gang. Bildene 
av en familie, lekende på gulvet i stuen, løpende 
rundt i hagen, leiende på fortauet, grisende ved 
middagsbordet, gråtende i sengen, alle disse tingene 
som allerede var ferdigdrømt, men som ble mistet i 
gulvet slik at de knustes til støv, feid opp og gjemt 
bakerst i sjelen, de gjenoppstår nå, jeg drister meg til 
å fremkalle dem på nytt, fordi man trenger det, ååh, 
man trenger de bildene, det håpet, den pausen fra 
det mørke, det tunge, det håpløse, det fremtidsløse, 
man trenger det så inderlig, uten dem er det bare 
mørke. En liten gnist kan være nok til å starte en 
ulmebrann man ikke helt får slukket. •

legge hendene rundt halsen hans og klemme til det 
jeg makter.

Jeg kan kontrollere det mer nå. Sorgen er som et rom 
som alltid er i nærheten. Åpner jeg døren, kommer 
jeg til en trapp som går ned i mørket. De fleste dagene 
klarer jeg å holde meg på dette stedet, med døren luk-
ket, men anerkjenner at døren er der og vet hva som 
er bak den. Andre dager står døren litt på gløtt, og jeg 
blir trukket mot den, sakte, mens jeg åpner den litt 
etter litt, til den er helt åpen, og jeg tar et skritt ned 
trappen på vei mot noe mørkt og ukjent lengre nede. 
Andre dager våkner jeg halvveis nede i trappen og kan 
forsøke å snu for å gå opp mot lysstrålene som siver 
inn gjennom sprekken i døren, eller jeg lar meg synke 
ned og omsluttes av det uten å vite når jeg kommer 
ut igjen. I mørket, konturene av en ødelagt fremtid.

«Camilla og Espen har mistet sin lille prins», hadde 
moren min skrevet i hytteboka. Setningen etset i 
meg som syre. Jeg ramlet sammen, i biter, utover 
gulvet. Vi dro på hytta for å komme oss litt vekk, for 
å få fred fra alt det vante rundt oss. Og da gikk det 
opp for meg. Det finnes ingen flukt. Jeg kommer 
ikke unna. Det er med meg som skyggen min, som 
himmelhvelvingen over oss.

Det begynner å bli mørkt tidligere nå, i skyggene 
lurer en kulde som varsler om hva som skal komme. 
I vinden en lukt, liksom fra skogen og fjellet. Trærne 
kler av seg i sakte film, mens nyansene av rødt, gult, 
brunt spiser opp restene av det grønne. I skyggene 
griper frosten om bladene og gresset. I solen har 
strålene befridd parken fra vinterens grep, liksom 
for å si «nei, ikke helt ennå». De røde og gule bladene 
fra lønnetreet har begynt å legge seg over graven. 
Blomstene er byttet ut med lyng. Lyset i lykten 
kommer mer til sin rett i det fremskyndte mørket. 
En ny grav har dukket opp ved siden av. Skyggene 
fra gravstøttene strekker seg lengre nå, som om de 
prøver å komme seg bort. Inni meg står tiden stille.

Det kommer tilbake til meg i små glimt. Begravelsen. 
Hendene hans i hennes, mens hun snakker til ham: 
«den lille gutten min med dei mjuke hendene. Hørte 

Historier som beveger
LUBs medlemmer bærer på sterke livserfaringer. 
Gjennom prosjektet «Historier som beveger» får 
åtte medlemmer veiledning av forfatter Kjersti Wold 
(bilde) i å skrive sin historie. Prosjektet er støttet 
av Stiftelsen Dam. Er du interessert i å fortelle din 
historie? Ta kontakt med redaktør Line Schrader, 
line@lub.no.

 «I ruinene av ditt liv forøker vi å gå videre» er 
andre historie som publiseres. Les «Arven etter 
Alma» av Mari-Ann Nergård Johansen på lub.no. 
Her vil du etter hvert også kunne lese de andre 
historiene fra prosjektet.

Foto: Trond Jonassen

 
Å se min lillebror gå der med den knøttlille  kroppen i hendene 
sine, vuggende inntil brystet sitt, var hjerte skjærende. Alt jeg 

ville ha, var nå hans.
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Forskning

uventet barnedød og sorg. Vi jobber også for å 
få finansiert viktig forskning gjennom Stiftelsen 
Dam. På de neste sidene kan du lese om de spen-
nende prosjektene LUB har bidratt med midler 
til det siste året. 

Tusen takk til hver og en av dere som har 
bidratt til at vi kan støtte denne livreddende 
forskningen! Sammen jobber vi mot at ingen 
flere skal miste det største i livet. •

I mai 2019 samlet LUB på få uker inn utrolige 
100 000 kr til livreddende forskning, via en 
kampanje i sosiale medier. Dette vitner om et 
stort og hjertevarmt engasjement for at ingen 

familier skal oppleve å miste et barn.
I over 30 år har LUB vært en pådriver for 

forskning. Gjennom vårt eget forskningsfond 
har vi til sammen delt ut over 39 millioner 
kroner til forskning på dødfødsler, krybbedød, 

INGEN SKAL MISTE 
DET STØRSTE I LIVET

Det største ønsket til mange i LUB er at ingen andre skal oppleve det samme som 
oss: å miste et barn. Hvert år dør 400 små barn i Norge, et altfor høyt tall. Det 
er fortsatt for lite kunnskap om hvorfor barn dør, enten det skjedde i magen, i 

krybbedød eller på andre måter. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vilde von Krogh
Organisasjonsrådgiver i LUB 

og etterlatt mamma
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laveste risikoen fant vi blant arbeidsinnvandrere 
og kvinner som kom til Norge for utdanning. I en 
annen studie fant vi at førstegangsfødende kvin-
ner som kom til Norge for arbeid eller utdanning 
hadde den laveste risikoen for dødfødsel. I den 
samme studien fant vi at førstegangsfødende 
kvinner fra Sri-Lanka og Pakistan, og flergangsfø-
dende kvinner fra Pakistan, Somalia, Filipinene 
og det tidligere Jugoslavia, hadde økt risiko for 
dødfødsel sammenlignet med fødsler der barnets 
mor var norsk. Da vi sammenlignet utfall mellom 
flergangsfødende kvinner som fødte sitt første 
barn utenfor Norge, med kvinner som fødte sitt 
første barn i Norge, så vi at kvinner som fødte sitt 
første barn utenfor Norge hadde økt risiko for 
prematur fødsel, lav Apgar score (poengsum som 
gis til nyfødte) og dødfødsel. Interessant nok fant 
vi den samme tendensen blant norskfødte kvinner 
som hadde født sitt første barn utenlands for så å 
returnere til Norge og føde senere barn her.

I vår siste studie fant vi at innvandrerkvinner 
har en tendens til å bruke mindre folat-tilskudd 
i forbindelse med graviditet enn norskfødte 
kvinner. Andre studier som vi jobber med ser på 
risikoen for diabetes og svangerskapsdiabetes, og 
vi har sett på hvordan bruken av smertestillende 
under fødsel (epidural) varierer mellom ulike 
grupper innvandrerkvinner. •

I 2018 hadde nær 30 prosent av alle barn født i 
Norge en mor med innvandrerbakgrunn. Med 
en fødepopulasjon i endring er det derfor viktig 
å lære mer om disse kvinnene. Innvandrerkvin-

ner har ulik bakgrunn og erfaringer, noen har vært 
kort tid i Norge, mens andre kom til Norge allerede 
som barn. Kompleksiteten rundt spørsmål knyttet 
til innvandring gjør at vi må differensiere mellom 
ulike grupper innvandrerkvinner for å unngå en 
generalisering. Vi vet at noen grupper er mer utsatt 
for dødfødsel og andre alvorlige fødsels utfall, men 
dette gjelder ikke alle. Med våre studier ønsker vi å 
identifisere kvinner med økt behov for oppfølging 
i forbindelse med svangerskap og fødsel, og på den 
måten bidra med kunnskap som vil kunne bedre 
svangerskaps- og fødselsomsorgen.

SAMMENLIGNET ULIKE GRUPPER 
INNVANDRERKVINNER
Prosjektet Neonatale utfall hos migranter er en del 
av et større forskningsprosjekt basert på opplys-
ninger fra fødselsregisteret og Statistisk Sentral-
byrå, og inkluderer alle fødsler i Norge mellom 
1990-2016 (26 år). Vi har sammenlignet utfall for 
kvinner med innvandrerbakgrunn med utfall for 
norskfødte kvinner. Vi har også sammenlignet 
utfall mellom ulike grupper innvandrerkvinner 
der vi har gruppert kvinnene etter årsak til inn-
vandring, tid i Norge, og for flergangsfødende har 
vi sammenlignet utfallet ved senere fødsler basert 
på hvorvidt hun fødte sitt første barn i Norge eller 
før hun kom til Norge. 

FUNNET FLERE FORSKJELLER
Forskningsprosjektet har hovedbase ved Høgsku-
len på Vestlandet, og fordi vi er en større gruppe 
har vi mulighet til å se på en rekke ulike problem-
stillinger. I én studie fant vi at svangerskapsfor-
giftning er mindre vanlig blant innvandrerkvinner 
sammenlignet med norskfødte kvinner, og den 

Har innvandrerkvinner økt risiko 
for dødfødsel?
Målet med denne studien er å identifisere gravide med økt behov for oppfølging, 
og på den måten bidra til å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Neonatale utfall 
hos migranter

Prosjektleder
Jordmor og PhD-kandidat 

Eline Skirnisdottir Vik
E-post 

eline.skirnisdottir.vik@
hvl.no

Institusjon 
Høgskulen på 

Vestlandet/Universitetet 
i Bergen

Veileder/faglig ansvarlig
Erica Schytt, professor

Tildelt beløp
80 000 

Prosjektets varighet
2018-2021

Midler tildelt fra
LUBs forskningsfond

 
I én studie fant vi at 

svangerskapsforgiftning 
er mindre vanlig blant 

innvandrerkvinner.
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Forskning

Den utbredte bruken av varslingslinjen for å 
identifisere kvinner og barn med risiko for uhel-
dig utfall har betydelige effekter i klinisk praksis, 
noe som fører til unødvendige inngrep på grunn 
av en oppfatning om at fødselsfremgangen er for 
langsom. Å få en økt forståelse for nytteverdien av 
denne metoden vil derfor gi betydelige fordeler for 
pasienter og helsepersonell. Studier utført til dags 
dato har hovedsakelig fokusert på definisjonen av 
prosentilterskler og evaluering av deres evne til 
å oppdage uheldig utfall for mor og barn. En slik 
tilnærming er ikke tilstrekkelig. 

ESTIMERE RISIKO
I dette prosjektet ønsker vi derfor å vurdere for-
holdet mellom avvikende fremgang i fødsel og økt 
risiko for sykelighet og dødelighet. Vi vil utvikle 
prognosebaserte referanser som kan brukes i kom-
binasjon med annen informasjon for å estimere 
risikoen for uheldig utfall og behovet for passende 
intervensjoner, basert på opplysninger fra om 
lag 50 000 fødsler ved Oslo universitets sykehus 
i perioden 2014-2019, herunder informasjon om 
diagnoser, komplikasjoner og inngrep under gra-
viditet og fødsel, og fødselsutfall. 

Risikokurver vil representere en vesentlig 
endring og forbedring av forståelsen av langsom 
fremgang i fødsel og kunne ha stor helsemessig 
innvirkning. •

Fosterovervåking i fødsel er viktig for å vur-
dere om barnet har det bra under fødselen. 
Som en del av denne overvåkingen vurderer 
helsepersonell livmorhalsåpningen for å 

bestemme fremgang i fødselen. Langsom fødsel 
øker risikoen for uheldig utfall hos mor og barn. 
Opptil en tredel av førstegangsfødende opplever 
langsom fødsel, og i vår fødepopulasjon er mang-
lende identifisering av tilstanden et vanlig funn 
ved gjennomgang av uheldige hendelser. Tidlig 
oppdagelse av langsom fødsel kan redusere risiko 
for uheldig fødselsutfall hos mor og barn. 

ETTERLYSER FORSKNING
I Norge er praksis at observert livmorhals-
åpningsmål plottes i et elektronisk diagram og 
sammenlignes med en «varsellinje» som viser 
en forventet fremgang på 1 cm per time. Selv om 
denne metoden brukes rutinemessig, mangler 
det evidens på nytteverdien. Basert på funnene 
fra flere observasjonsstudier, har forskere stilt 
spørsmål ved om varsellinjen er en gyldig terskel 
for å vurdere hvorvidt fremgangen er tilstrekkelig. 
Verdens helseorganisasjon anbefaler at varsel-
linjen ikke brukes for å definere tilfredsstillende 
fremgang i fødsel og etterlyser videre forskning på 
livmorhalsåpningsmål og fremgang i fødsel.

Ny metode for fødselsovervåking
Tidlig oppdagelse av langsom fødsel kan redusere risiko 
for uheldig fødselsutfall hos mor og barn.
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livmorhals-
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Institusjon 
Kvinneklinikken, Oslo 
universitetssykehus

Tildelt beløp
100 000

Prosjektets varighet
2018-2021

Tildelt midler fra
LUBs forskningsfond

 
Langsom fødsel øker risikoen 
for uheldig utfall hos mor og 

barn.
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OVER 1000 KVINNER HAR DELTATT
Siden oppstart i september 2016 har over 
1000 kvinner deltatt i studien. Målingen av de 
morkake produserte biomarkørene er fullført 
for de første 500 kvinnene og vil utføres våren 
2020 for resten av de inkluderte kvinnene. Vi 
har laget «normalkurver» for biomarkørene fra 
svangerskapets termindato og i overtidsperioden, 
og en vitenskapelig artikkel fra arbeidet er sendt 
inn til et fagtidsskrift. Vi er i ferd med å fullføre 
analysene av sammenhengene mellom unormale 
biomarkør-nivåer og morkakevevsfunn som til-
sier aldring samt forøket stress i morkakeceller. 
I tillegg undersøker vi sammenhengene mellom 
biomarkør-nivåer i de gravides blod og unormale 
fosterovervåkingsmønstre. Vi arbeider også med 
analysene av sammenhengene mellom blodkon-
sentrasjoner av morkakeproduserte biomarkører, 
svangerskapsutfall og de nyfødtes helse. 

Det er et behov for forbedring og individuali-
sering av svangerskaps- og fødselsovervåking for 
å forbedre helseutfall for både mor og barn. Våre 
forskningsresultater vil kunne gi klinisk nyttig 
informasjon om hvordan morkakehelse gjenspei-
les i endrete biomarkører i den gravides blod sent 
i svangerskapet og på overtid. •

Morkakehelse spiller en sentral rolle i 
svangerskap og fødsel for både kvinne 
og barn. En godt fungerende morkake 
er en forutsetning for at et svangerskap 

trygt kan fortsette «på overtid» og for det ufødte 
barnets evne til å takle fødselsstresset. En svekket 
morkake kan gi opphav til ulike svangerskapskom-
plikasjoner slik som svangerskapsforgiftning, til-
veksthemming hos fosteret, svangerskapsdiabetes 
og fosterdød.  

I vår studie utforsker vi sammenhengen mel-
lom morkakehelse, målt som gravide kvinners 
blodkonsentrasjoner av visse morkakeproduserte 
proteiner (biomarkører), og utfall av svangerskap 
og fødsel. 

FINNES LITE KUNNSKAP
Det finnes lite kunnskap om «normalverdier» av 
morkakeproduserte biomarkører sent i svanger-
skapet. Studier av hvordan et biomarkør-blod-
prøvesvar fra den enkelte gravide kvinne kan 
bidra til overvåking og tilrettelegging av den snart 
forestående fødselen, mangler.

Vår nye forskningsidé er at en blodprøve fra 
den gravide sent i svangerskapet kan forutsi sen 
morkakesvikt og dermed økt sjanse for uønsket 
svangerskapsutfall. Dersom vår antagelse er 
korrekt, vil blodprøvesvar fra kvinners blod sent i 
svangerskapet kunne benyttes i en «skreddersydd» 
planlegging av svangerskaps- og fødselsovervåking 
og valg av fødested for å forbedre barnets og den 
vordende mors helse.

I vår studie deltar gravide kvinner etter svan-
gerskapsuke 37 som er henvist fra fastlege eller 
jordmor for vanlig overtidskontroll eller grunnet 
svangerskapsdiabetes, lite tilvekst (urovekkende 
symfyse-fundus-mål), «lite liv», svangerskapsfor-
giftning eller andre urovekkende forhold. De gra-
vide avleverer blodprøver før fødselen og overlater 
morkaken til forskning etter fødselen.

Morkakehelse og svangerskapsutfall
Kan en enkel blodprøve fra den gravide sent i svangerskapet forutsi sen 
morkakesvikt og dermed økt sjanse for uønsket svangerskapsutfall?
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denne er annerledes hos barn som dør i krybbedød 
enn hos barn som dør av andre årsaker. Vi har valgt 
å se spesielt på hippocampus, en viktig struktur 
som sitter midt inne i hjernen. 

PERIODER MED OKSYGENMANGEL
Hippocampus har både høy forbrenning og 
energi omsetning, og er derfor ekstra sårbar ved 
oksygenmangel (hypoksi) i hjernen. Det at vi tid-
ligere har funnet at krybbedøde ofte har perioder 
med oksygenmangel før døden, bidrar også til at vi 
mener det er viktig å undersøke hippocampus. Det 
er kjent fra tidligere at hypoksi er en av mekanis-
mene som vil kunne endre uttrykket av AQP4, noe 
som gjør det ekstra interessant å se om det er noen 
forskjeller i AQP4-distribusjonen i hippocampus 
mellom krybbedødsfall og kontroller. 

Man har tidligere sett forandringer i hippo-
campus ved krybbedød som ligner veldig på 
forandringene man kan se hos barn med epilepsi. 
Kramper og anfall har man også sett i syke-
historien ved enkelte krybbedødsfall, særlig hos 
barn over ett år. Vi vil derfor også inkludere barne-
dødsfall med kjente kramper før døden i denne 
studien. •

Flere studier viser økt hjernevekt og økt vann-
innhold (hjerneødem) hos barn som dør i 
krybbedød. Dette kan skyldes en unormal 
utvikling av hjernen, enten i fosterlivet eller 

de første levemånedene, men den kan også være 
en konsekvens av en overreaksjon på en ellers 
ufarlig infeksjon. Alvorlig oksygenmangel vil også 
kunne gi hjerneødem og dermed en tyngre hjerne.

HVORDAN BEDØMME HJERNEØDEM
Som en innledende del av dette prosjektet er det 
gjort en studie på hvordan man kan bedømme 
hjerneødem på mest mulig objektivt vis. Ved å se 
på voksne har vi vist at en måte å gjøre dette på er 
å se på det matematiske forholdet mellom skallens 
indre omkrets og hjernens vekt. Vi håper at dette i 
neste omgang kan brukes til å bedømme om barn 
døde i krybbedød virkelig har hjerneødem.

Vi jobber med å kartlegge årsaken til og betyd-
ningen av en forstyrret vannbalanse i hjernen ved 
krybbedød. En av hypotesene våre er at det er en 
konsekvens av spesifikke varianter av genet for 
akvaporin 4 (AQP4), en viktig vannkanal i hjernen. 
Det vi har funnet så langt er at det er en signifikant 
reduksjon i vanninnhold i hjernen ettersom barnet 
blir eldre. Utfra resultatene så langt virker der som 
om dette er et generelt fenomen, vi finner denne 
sammenhengen både ved krybbedød og hos barn 
som har dødd av andre årsaker. Dette understre-
ker viktigheten av å bruke kontroller med samme 
alder som det materialet man undersøker. 

I tillegg til genetiske studier gjør vi mikrosko-
piske undersøkelser på hjernevev ved hjelp av 
immunhistokjemi. Målet er å farge vannkanalen 
AQP4 i hjernevev for å se om distribusjonen av 

Hjerneødem ved plutselig 
død hos barn
I dette prosjektet prøver vi å forstå betydningen av hjernens vannbalanse ved krybbedød. 
Hypotesen er at disse barna har en lett forstyrret vannbalanse i hjernen som disponerer 
for ødem og kan bidra til plutselig og uventet død.
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og to grupper nyfødte med asfyksi, én gruppe som 
ble behandlet ved normal temperatur og én gruppe 
som mottok 72 timers nedkjøling.

TILPASSET BEHANDLING
I et doktorgradsprosjekt vil vi studere sammen-
hengen mellom hjertefunksjon i akuttfasen, og 
senere forløp. Blant hjertefunksjonsmålene de 
første dagene vil vi lete etter markører som er 
assosiert med død og skade på nervesystemet. 
Det er viktig å finne markører som tidlig kan gi 
prognostisk informasjon, fordi dette reduserer 
engstelse og stress hos foreldrene. Videre vil 
identifisering av hjertemarkører for senere forløp 
gjøre helsearbeidere bedre i stand til å tilpasse 
behandlingen. Det vil også gi økt kunnskap om 
skademekanismene. På sikt vil resultatene kunne 
danne basis for studier av intervensjoner, der 
målet vil være å finne hvordan best støtte hjertets 
arbeid og funksjon i fasen med multiorgansvikt, 
for å redusere død og skade hos disse skjøre pasi-
entene. •

Tilstanden fødselsasfyksi skyldes oksy-
genmangel til barnet før, under eller like 
etter fødselen, og er på tross av moderne 
behandling en viktig årsak til død og syk-

dom i den vestlige verden. Nyfødte rammes brått 
og uventet. Multiorgansvikt er hyppig de første 
levedøgn. De fleste har redusert hjertefunksjon 
under fasen med multiorgansvikt. Dødeligheten 
de første dager er høy. Hos dem som overlever 
forblir skader på nervesystemet ofte permanente, 
mens multiorgansvikten forøvrig oftest er rever-
sibel. Ved multiorgansvikt vil den forbigående 
reduserte hjertefunksjonen svekke blodtilførse-
len til alle organer. Det forverrer kanskje nerve-
system-skaden. I 2010 ble 72 timers nedkjøling 
standardbehandling ved fødselsasfyksi med tegn 
til hjerneskade. En av de største utfordringene 
ved intensivbehandling av nyfødte er knyttet til 
diagnostikk og behandling av sirkulasjonssvikt. 
Det er vanskelig på et tidlig tidspunkt å gi foreldre 
god prognostisk informasjon om risiko for død og 
for senskader.

SAMMENLIGNER HJERTEFUNKSJON
Sykdomsmekanismene som påvirker nyfødt-
hjertet ved fødselsasfyksi har likheter med dem 
som påvirker hjertet hos voksne med infarkt og 
iskemi (redusert blodforsyning). I forskning bru-
kes endrede bevegelsesmønstre i hjerteveggen 
som markører for infarkt og iskemi hos voksne. 
Vi vil i dette prosjektet bruke indekser fra disse 
fenomenene og andre avanserte indekser målt 
med moderne ultralyd av hjertet (speckle tracking 
ekkokardiografi). Vi vil sammenligne hjertefunk-
sjonen de første levedager mellom friske nyfødte 

Hjertefunksjon etter 
asfyksi ved fødselen
Ønsker å gjøre helsearbeidere bedre i stand til å tilpasse behandlingen for nyfødte med 
fødselsasfyksi, og gi foreldre tidligere informasjon om prognosene.
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i det området at mtDNA som kalles D-loop, noe 
som kan tyde på at det er mutasjoner også andre 
steder i mtDNA hos disse barna. Vi har også funnet 
spesifikke mutasjoner og varianter i forskjellige 
kodende områder av mtDNA i totalt 19 kasus. 

UTVIKLING I METODER
I dette prosjektet ønsker vi å gå dypere inn i 
problemstillingen rundt mtDNA. Siden vi jobbet 
med dette på 1990-tallet har det vært stor utvik-
ling i DNA metoder, slik at det nå er mulig å se på 
mtDNA mye mer detaljert enn hva vi kunne da. 
Vi har så langt sett på graden av heteroplasmi 
i omtrent 8 % av hele mtDNA i et materiale av 
krybbe døde og kontroller, og har funnet en ten-
dens til flere områder med heteroplasmi hos SIDS 
enn hos barn som dør av andre årsaker. Videre nå 
skal vi gjøre sekvenserings-analyser, slik at vi skal 
kunne si noe om akkurat hvor i mtDNA forand-
ringene sitter og hvilken biologisk effekt de kan 
tenke seg å ha. 

Vi håper at dette prosjektet vil avdekke flere 
mtDNA mutasjoner som kan ha betydning for 
SIDS. Disse mutasjonene er trolig ikke en døds-
årsak i seg selv, men bidrar samlet til en lav energi-
produksjon som utgjør en sårbarhet for plutselig 
uventet spedbarnsdød. •

Vi tenker oss at i krybbedød (eller SIDS, 
sudden infant death syndrome) har vi 
det vi kaller en fatal trekant. Denne sier 
at krybbedød skjer i en alder der både 

hjernen og immunsystemet utvikles raskt, og det 
samtidig foreligger en genetisk sårbarhet, samt 
at barnet blir utsatt for kjente risikofaktorer for 
krybbedød, som mageleie, lett infeksjon, tobakks-
røyk, eller overoppheting. Den genetiske sårbarhe-
ten eller predisposisjonen kan være både i kjerne 
DNA og i mitokondrielt DNA (mtDNA). 

Mitokondriene kalles cellenes kraftstasjoner 
fordi det er der ATP, som er det molekylet cellene 
bruker som «bensin», dannes. Mitokondriene har 
sitt eget genom, kalt mtDNA. Mutasjoner i mtDNA 
kan gi energimangel i form av for lite ATP, og er 
assosiert med mange forskjellige sykdommer og 
syndromer. En spesiell egenskap ved mtDNA er 
det arves kun fra mor. En annen spesiell egenskap 
er at det i hver mitokondrie finner hundrevis av 
mtDNA molekyler. Dette danner bakgrunnen 
for det som kalles heteroplasmi, som vil si at du 
har en blanding av normal og mutert mtDNA. 
Man kan tenke seg en situasjon der det 80 % av 
mtDNA molekylene har normal sekvens i en 
bestemt base og 20 % har mutert sekvens. Dette 
kan bidra til en svekket energiproduksjon, særlig 
om du har heteroplasmi også i flere andre områder 
av mtDNA. 

ARVES KUN FRA MOR
Det er flere funn og observasjoner som tyder på 
at mtDNA kan ha betydning i forhold til krybbe-
død, blant annet har flere studier vist at barn som 
senere dør i krybbedød har vært mer apatiske og 
roligere enn andre barn. Det er en lett opphopning 
av krybbedød i familier, og det er beskrevet en høy-
ere forekomst av krybbedød i mors familie enn i 
fars familie, noe som er interessant siden mtDNA 
arves kun fra mor. 

Det er gjort flere studier på mtDNA ved kryb-
bedød, både i norske og utenlandske materialer. 
I  vårt norske materiale har vi tidligere vist at 
barn som dør i krybbedød har flere forandringer 

Krybbedød og mtDNA 
Dette prosjektet ønsker å avdekke genetisk sårbarhet for plutselig uventet barnedød.
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i forskermiljøer om samsoving under enhver 
omstendighet bør frarådes. For å kunne vurdere 
informasjonen vi får om spedbarnsdødsfallene 
vi får til undersøkelse, har vi derfor hatt behov 
for oppdatert kunnskap om hvor utbredt noe av 
det som vurderes som risikofaktorer er hos barn 
generelt i Norge i dag. Vi trenger slik informasjon 
både for å ha et sammenlikningsgrunnlag når 
vi skal vurdere årsak til disse dødsfallene og vi 
trenger en kartlegging av om myndighetenes råd 
når frem til spedbarnsforeldre. I tillegg håper vi 
undersøkelsen gir oss ny kunnskap om utbredel-
sen av visse type produkter som kommersielle 
aktører til dels har markedsført som krybbedøds-
forebyggende. For eksempel har man ikke kunne 
verken tilråde eller fraråde såkalt «baby nest», 
ettersom forskning hittil ikke har kunnet gi svar 
på eventuell risiko eller nytte knyttet til bruk av 
slike produkter. 

I første omgang ønsker vi om relativt kort tid 
å presentere en rekke konklusjoner fra studien. 
På sikt håper vi at funnene kan gi oss et bedre 
grunnlag når vi i årene framover skal vurdere og 
forhåpentligvis forske videre på hvilken rolle de 
ulike risikofaktorene spiller for spedbarnsdødsfall 
i Norge. •

Stemmer det at «alle» sover med spedbarna 
i foreldresengen for tiden? Lar nybakte 
foreldre være å sove med barna i sengen 
dersom de røyker eller drikker alkohol? 

Vi på rettsmedisin som jobber med undersøkelser 
etter barnedødsfall var såpass nysgjerrige på blant 
annet dette at vi i samarbeid med LUB utarbeidet 
en undersøkelse for å kartlegge gjeldende praksis 
hos småbarnsforeldre i Norge.  

Undersøkelsen pågikk fra mai til desember 
2018 og ble markedsført gjennom blant annet 
LUB, helsesykepleiere samt på ulike nettsteder. 
Foreldre gikk selv inn på en nettside og besvarte 
spørsmål anonymt. Enkelte spørsmål kartla for-
eldrene, men hovedvekten av spørsmålene kartla 
spedbarnas sovemiljø. Hvor sover barna? I hvilken 
stilling blir de lagt til å sove? Hva slags utstyr bru-
kes i spedbarnssengen? Hvor mange sover med 
spedbarna i foreldresengen helt eller delvis gjen-
nom natta og i hvilke situasjoner samsover man? 

RÅD OM TRYGT SOVEMILJØ
Etter mange års forskning på risikofaktorer 
for krybbedød (SIDS) vet vi mye om hva slags 
sovemiljø som er gunstig. I Norge har LUB i 
samarbeid med oss formidlet råd basert på denne 
forskningen på vegne av norske myndigheter 
i brosjyren «Trygt sovemiljø for spedbarnet». 
Barnet lagt på ryggen i egen seng ved siden av 
foreldresengen har vært løftet fram som beste 
praksis på samme tid som foreldre som ønsker 
å sove med spedbarnet i foreldresengen har fått 
råd om hvordan dette kan gjøres på tryggest mulig 
måte. Dette innebærer at samsoving kun har vært 
anbefalt for ikke-røykende foreldre upåvirket av 
alkohol, sløvende legemidler eller rusmidler. 
I tillegg har anbefalingen vært at dette bare må 
gjøres i en tilstrekkelig bred seng, på fast madrass 
og med liten, lett barnedyne. Fortidlig fødte barn 
har vært frarådet samsoving, og det samme gjelder 
samsoving i sofa eller lenestol.

FRARÅDE SAMSOVING?
Internasjonalt har det imidlertid vært diskusjon 

Hvordan sover våre minste?
En kartleggingsstudie av spedbarns sovemiljø i Norge i 2018.
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Seks nye forskningsprosjekter fikk tildelt 
til sammen 700 000 kroner fra LUBs 
forskningsfond i høst. Søknadene ble 
vurdert av LUBs fondsutvalg, som består 
av kvalifiserte forskere innen aktuelle 
medisinske fagfelt og psykologi. 

Neste års søknadsfrist er 1. juni, vi vil 
gjerne ha flere dyktige forskere med på 
laget.

Tusen takk til fondsutvalget – og til 
giverne som har gjort det mulig for 
LUB å støtte disse prosjektene!

Årets tildeling:

700 000 KRONER FRA 
FORSKNINGSFONDET

Prosjekt Forsker Institusjon Prosjekttema Bevilget beløp 
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Livet skal leves Gunnar Wik Barnehjerteseksjonen, OUS og 
Forskningsenheten, SSK Hjertefeil hos små barn 210 000

Fødselsomsorg 
i Norge Hilde Engjom

Institutt for Global helse og 
samfunnsmedisin, Universitetet 
i Bergen og Folkehelseinstituttet

Hvordan påvirker tilgang til ulike typer 
fødeinstitusjoner i Norge utkomme for 

kvinnen og barnet  
140 000

Overvåkning 
ved risikofødsel Magnus B. Berge Fødeavdelingen Ullevål, OUS

Sammenlikning av to tilleggsmetoder til 
kardiotokografi – laktatmåling i fosterskalp-

blod og ST-analyse av fosterets EKG 150 000

Hjertefunksjon 
og prematuritet

Marlen Fossan 
Aas

Nyfødtintensiv avdeling,  
OUS HF og Pediatriseksjonen, 

Sykehuset i Vestfold

Effekter fra ulik ernæring og prematuritet 
på hjertefunksjon hos svært for tidlig fødte 

barn 50 000

Hjertefunksjon 
etter asfyksi Henning Høyte Pediatriseksjonen,  

Sykehuset i Vestfold

Hvilken rolle har redusert hjertefunksjon 
i nyfødtperioden for langtidsutfallet etter 

fødselsasfyksi?
50 000

Totalsum 700 000

- Som barnelege har jeg 
jobbet i mer enn 30 år med 
nyfødtmedisin og i mange 
år med nyfødtmedisinsk 
forskning. LUB har vært 

en viktig bidragsyter for å 
fremme forskningen innen 

mitt fagfelt, sier leder i 
fondsutvalget Drude M. 

Fugelseth.

Fondsutvalgets medlemmer:
•  Leder: Professor/overlege Drude M. Fugelseth. 

Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

•  Forsker og overlege Mette Christophersen 
Tollånes. NOKLUS – Norsk kvalitets forbedring av 
laboratorieundersøkelser

•  Seniorforsker, Ph. D psykologi, Pål Kristensen.  
Senter for Krisepsykologi, Bergen

•  Overlege, Ph.D, Sigrid Bjørnstad. Senter for 
barne- og svangerskapsrelatert patologi, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål

•  LUBs representant, Marit Galta-Opheim
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være og miste det som står en aller mest kjært. Lee 
tror de aller fleste, og særlig foreldre, kan relatere til 
det LUB jobber med.

– Heldigvis er det veldig få som opplever det å 
miste et barn, men mange av oss har barn og har 
vært gjennom bekymringer og uro for alt som kan 
gå galt underveis.

STORT ENGASJEMENT
Gro forteller at ansattgaven skaper stort engasje-
ment blant de ansatte.

– Ansattegaven gjør at vi alle får en påminnelse 
om vår misjon som er «Vi skaper verdier for gode 
formål». Vi inviterer representanter fra de ulike 
organisasjonene til oss for å motta gavesjekker i 
løpet av desember, og ikke et øye er tørt når de for-
teller oss om sitt arbeid og om hva pengestøtten fra 
oss faktisk betyr, sier Gro Dyrhaug.

LUB ønsker å bruke pengegaven til å styrke sitt 
landsdekkende sorgstøttetilbud til foreldre og fami-
lier som har mistet barn, gjennom kurs i likeperson-
støtte for nye frivillige, sorgmestringsseminar, og 
familiesamling med fokus på søskens sorg.

Tusen takk til Lee, kollegaene hennes og 
Kavlifondet for en utrolig gave som garantert vil 
utgjøre en forskjell i vårt arbeid for familier som 
har mistet barn! •

LUB fikk flest stemmer da de ansatte i Kavli og 
Q-meieriene skulle velge hvilke gode formål 
de skulle gi årets ansattegave til. Den totale 
gavesummen på tre millioner kroner ble for-

delt på åtte organisasjoner. 
– Kavli og Q-Meieriene eies av Kavlifondet, det 

vil si at alt vårt overskudd går til fondet. Så når du 
kjøper en tubeost fra Kavli eller en liter melk fra 
Q-Meieriene, så støtter du faktisk en god sak! fortel-
ler HR-leder Gro Dyrhaug. Kavlifondet støtter ulike 
prosjekter innen humanitært arbeid, forskning og 
kultur. Hvert år får imidlertid de ansatte en andel 
penger tilbake fra fondet som de kan bestemme 
hvem som skal få. Alle ansatte kan da foreslå organi-
sasjoner, og så stemmer de på de tre organisasjonene 
de helst ønsker å støtte. 

NÆR VENNINNE MISTET BARN
Det var Lee Akerø, administrasjonsassisten i Kavli 
Holding, som nominerte LUB til ansattegaven. 

– Jeg er veldig glad for at LUB ble stemt frem 
fordi jeg tenker at bidraget vil kunne gjøre en stor 
forskjell, både for de etterlatte som er helt avhengig 
av et støtteapparat rundt seg, men også med tanke 
på forebygging ved hjelp av forskning, sier Lee som 
fikk opp øynene for LUB etter at en nær venninne 
mistet barnet sitt i 2017. 

– Jeg vet hvor viktig LUB har vært for henne og 
for samboeren hennes i sorgprosessen. Som mor 
selv kan jeg bare forestille meg hvor vondt det må 

Fantastisk førjulsgave 
fra Kavlifondet

Jubelen sto i taket i LUB da vi fikk vite at vi får 800 000 kroner i ansattegave fra Kavlifondet. 
Dette vil gi et stort løft til LUBs sorgstøttetilbud til familier som mister barn!

Lee Akerø nominerte LUB 
til ansattegaven.

Kavlifondet
Fondets historie går 
tilbake til 1962 da 

Knut Kavli, i tråd med 
farens ønske om å 
gjøre noe godt for 

andre, testamenterte 
hele konsernet til 
O. Kavli og Knut 

Kavlis Allmennyttige 
Fond, som i dag 

heter Kavlifondet. 
Alt overskudd gis til 
gode formål. I over 

50 år har Kavlifondet 
støttet forskning, 

kultur og humanitært 
arbeid.
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Kjenn liv

PÅ VEI TIL UNDERSØKELSE
På veien til sykehuset fikk han plutselig fart på seg 
igjen. Jeg husker jeg vurderte å snu. Det ville vært 
flaut å komme til sykehuset nå med en sprellebass i 
magen, når jeg hadde vært så påståelig i telefonen. 
Men jeg tenkte jeg burde sjekke, så kunne jeg heller 
dra hjem med god samvittighet etterpå. For det var 
nok sikkert ingenting galt.

NÅR MAGEFØLELSEN DESSVERRE STEMMER
På sykehuset ble jeg møtt av en hyggelig jordmor. 
Hun tok meg med inn på et rom hvor jeg ble koblet 
til en CTG-måling, en såkalt sparketest. Den måler 
babyens puls og ser hvor aktiv den er. Jordmoren 
kunne ganske kjapt fortelle at babyens puls var 
høy, noe som indikerte at han var stresset. Hun 

Ja, sparkene blir det færre av fordi det blir min-
dre plass. Men da blir bevegelsene til babyen 
større, og man kan kjenne mer romstering i 
magen. Det blir bare en annen type bevegelse. 

Men mindre liv, det skal det ikke bli. Mindre liv skal 
tas på alvor, selv om det i de aller fleste tilfellene ikke 
er noe alvorlig.

STRENG JORDMOR
Seks dager før min førstefødte kom til verden, var 
jeg på fødselsforberedende kurs på helsestasjonen. 
Jordmoren åpnet kurset med å være ganske så 
streng. «Husk at dere ALDRI skal kjenne mindre 
liv», «Har dere kjent mindre liv i løpet av dagen, 
IKKE VENT og se an til neste dag» og «Kjenner dere 
mindre liv, skal dere ALDRI ringe legevakt, fastlege 
eller helsestasjon, dere ringer direkte til sykehuset». 
Wow, tenkte jeg. For en flott måte å åpne kurset på. 
Å skremme vettet av oss som sitter her og skal føde 
i løpet av noen få uker. Men takk gud for den jord-
moren, og for at hun skremte vettet av meg.

MAGEFØLELSEN…
Jeg fikk en rar magefølelse fem dager etter kurset. 
Mageboeren beveget seg, men det var annerledes. 
Jeg kunne trykke på magen, og han reagerte ikke 
med en gang slik som han pleide. Bevegelsene var 
langsomme. På en eller annen merkelig måte, kunne 
jeg kjenne at han virket slapp. Jeg gjorde som jord-
mor hadde fortalt. «Legg deg ned på venstre side, 
drikk et glass saft og spis en skive med nugatti». 
Etter en time var det fortsatt ikke særlig reaksjon, 
og jeg ringte sykehuset.

Når det blir mindre 
liv i magen

Det er på tide at myten om at «babyen får mindre plass på slutten av 
svangerskapet, og man kjenner derfor mindre liv», avlives.

tekst  CATHRINE L. SOLHAUG – MAMMA TIL KIAN ALEXANDER OG ELLIE foto PRIVAT

På sykehuset ble Cathrine 
koblet til en CTG-måling, en 
såkalt sparketest.
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sendte meg derfor inn til en ultralyd hos en 
fødselslege. Legen fant ingenting uvanlig på 
ultralyden, men ville gjerne at jeg skulle ta en 
paracet og en ny CTG etter en halvtime. Den 
nye CTG’en var uforandret. Jeg ble derfor 
lagt inn på fødeavdelingen til observasjon. 
Enda ikke klar over at det var da jeg skulle få 
møte gutten vår, i uke 37.

FØDSELEN BLIR SATT I GANG
Fødselen ble etter noen timer satt i gang, fordi 
pulsen til babyen ikke roet seg ned. «Nå skal 
du ikke hjem før du har fått babyen din», sa 
jordmoren. Ikke helt den måten jeg hadde sett 
for meg at fødselen skulle starte, men greit 
nok. Kroppen reagerte raskt på induksjonen, 
og etter en time var riene alt i gang.

Jeg fikk oppleve både rier, vannavgang og 
5 cm åpning, før det dessverre dagen etter 
ble så akutt at mageboeren måtte tas ut med 

haste keisersnitt i full narkose. Det var en 
veldig syk gutt som kom til verden den dagen. 
En gutt som måtte ha behandling på nyfødt- 
intensiven i 2,5 uker før vi fikk dra hjem. Men 
som i dag er en helt frisk og fin treåring, som 
bare har litt trøbbel med finmotorikken på 
høyre hånd.

Jeg husker jeg spurte legen om hva som 
kunne skjedd om jeg ikke hadde kommet til 
sykehuset den dagen. «Da hadde det nok ikke 
gått bra», fikk jeg til svar.

Så, husk at det alltid er bedre med en sjekk 
for mye, enn en for lite. Og i de aller fleste 
tilfellene blir man heldigvis sendt hjem igjen 
med kulen fortsatt på magen. Bli derfor kjent 
med ditt barns bevegelsesmønster, og les mer 
om å kjenne liv på kjennliv.no. •

Denne teksten ble opprinnelig  
publisert på Babybloggerne.no

Helseoversikt
- ny app for gravide 
og nybakte foreldre

Som småbarnsforeldre 
stusset gründerne av 

Helseoversikt Peter Gulliksen 
og Alexander Rein over at 
de fleste råd ble delt ut på 
papir. Når de googlet etter 

råd, var det vanskelig å finne 
ut hva som var riktig og viktig 

informasjon.

Nå har de utviklet appen 
Helseoversikt som er i 

ferd med å testes ut i flere 
kommuner. Samarbeid med 

helsevesenet er sentralt, 
appen skal være et hjelpe-

middel for jordmødre, 
helsesykepleiere og annet 

helsepersonell, og for gravide 
og nybakte foreldre. Appen er 
under utvikling, og inkluderer 

stadig mer informasjon og 
flere samarbeidspartnere.

LUB er blant kildene til 
informasjon i appen, slik 

også Helsedirektoratet, Bufdir 
og flere andre offentlige og 
private organisasjoner er. 

– Vi har valgt å gi tillatelse til 
at informasjon fra kjennliv.no 
brukes i appen for å sikre at 
disse viktige rådene når ut. 
All informasjon fra LUB og 
kjennliv.no skal være godt 
merket og linket videre til 

oss, sier fagsjef i LUB 
Trine G. Kalstad.

 
Har dere kjent mindre 

liv i løpet av dagen, 
IKKE VENT og se an til 

neste dag.

Det var en veldig syk gutt som kom til verden med 
hastekeisersnitt.

Nybakte foreldre. 
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Kjenn liv

ster fra uke 28. Dette syntes jeg var krevende, jeg 
fant egentlig aldri et fast mønster. Jeg stresset mye 
med dette i starten og fikk ofte dårlig samvittighet 
hvis jeg en dag hadde fartet mye og ikke kjent etter. 
Hadde jeg egentlig kjent noe den dagen? Når jeg 
ble usikker, turte jeg ikke annet enn å dra inn på 
kontroll.

FANT NOEN RUTINER
For å unngå usikkerheten bestemte jeg meg for å ha 
flere faste tidspunkt på dagen hvor jeg sjekket. I til-

legg fikk jeg normalt respons etter hvert måltid, 
og hadde alltid dette som en sjekk. Det hjalp 

masse. Da var jeg rolig når kvelden kom, og 
hadde lite behov for å dra inn til Ullevål 

på kveldene. Imidlertid hadde jeg hyp-
pige kontroller, etter uke 30 ukentlig. 
Uken før igangsettelse dro vi inn på 
CTG hver dag.

I tillegg ble jeg relativt rolig av bare 
det å være bevisst liv og bevegelser. 

Det verste etter å ha mistet Filip syntes 
jeg var at jeg ikke kunne beskrive hvor-

dan bevegelsene hans var den siste uken. 
I dette svangerskapet visste jeg at jeg i det 

minste hadde kjent liv den dagen og dagen før, 
om morgenen, midt på dagen og på kvelden. 
For hva er «godt med liv»? Ingen mødre skulle 

måtte svare på det spørsmålet uten å få noe videre 
forklaring eller veiledning i hva dette betyr. Jeg 
brukte et helt svangerskap på å klare å finne et svar. 
Det finnes jo ingen fasit, alle babyer er forskjellige. 
Det som betrygget meg, var at jeg alltid fikk respons 
når jeg rutinemessig kjente etter liv gjennom dagen 
og at det var ca. like mye som dagen før. De faste 
tidspunktene, det å spise sunt og å dra på jevnlige 
kontroller gjorde meg så trygg som jeg kunne bli, 
uten å legge meg inn på Ullevål med en CTG-maskin 
koblet på 24/7. •

Jeg hadde ingen rutine på å følge med på liv i 
svangerskapet med Filip. Jeg fikk beskjed av 
jordmor at jeg skulle kjenne liv hver dag og aldri 
legge meg dersom jeg var usikker. Noen kvelder 

var jeg litt usikker. Da la jeg med ned, søkte respons, 
fikk det og slo det så fra meg. Det samme skjedde 
den skjebnesvangre dagen 12. februar, men nå fikk 
jeg ingen respons. Noen dager i forveien hadde jeg 
også stusset over lite liv. Men idet jeg sang nattasang 
til datteren vår, kom sparkene, mange spark. Så jeg 
slo det fra meg. To dager etter var jeg hos jordmor. 
Da hun spurte «kjenner du godt med liv?», svarte 
jeg «ja». Åh som jeg angrer på det. Jeg visste 
jo ikke hva jeg svarte på! Hva er «godt med 
liv?»

12. februar kom ikke sparkene til-
bake. Filip kom stille til verden dagen 
etter.

I etterkant har jeg følt på en vold-
som skyld. «Burde jeg merket noe?», 
«var han mindre aktiv den siste 
tiden?», hva om jeg hadde svart «jeg 
vet ikke» eller «nei» da jordmor spurte 
om jeg kjente godt med liv? Hadde jeg 
blitt sendt til Ullevål for en sjekk da? Hadde 
de oppdaget det? Jeg hadde dårlig samvittig-
het for at jeg var så avslappet. Så naiv. 

KONTROLLFREAK
Da jeg var 19 uker på vei i nytt svangerskap, bestemte 
jeg meg for at jeg denne gangen skulle ha full kon-
troll. Nå skulle jeg gjøre alt jeg kunne. For meg ble 
det å kjenne etter liv en besettelse. Jeg fikk tips om å 
sjekke ut kjennliv.no. Rådet om å sette av 10 minut-
ter til å kjenne etter liv hver dag, hørtes altfor lite 
ut for meg. Jeg følte jeg måtte følge med hele tiden, 
ellers gjorde jeg faktisk ikke «alt jeg kunne». 

Etter anbefaling fra kjennliv.no startet jeg med å 
fokusere på å bli kjent med babyens bevegelsesmøn-

Måtte ha full kontroll
Mange er engstelige i svangerskapet etter å ha mistet barn. For noen kan det være 
vondt lese rådene på kjennliv.no. Stine bebreidet seg selv for ikke å ha fulgt med 
godt nok da Filip døde i magen 11 dager før termin. Her forteller hun om hvordan 

hun opplevde å bruke kjennliv.no i neste svangerskap.

av  STINE SJØTHUN

Stine med Max. Stine og 
Marius mistet storebror Filip 
i 2018. Han var nummer to i 

søskenflokken.
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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.



Blikk fra verden

Som jordmor tok Uli Michel seg av de fysiske 
smertene til kvinner i fødsel. Nå fokuserer hun i ste-
det på den psykiske smerten til stjernebarnforeldre. 
I arbeidet som dødsjordmor vektlegger hun åpen-
het og imøtekommenhet, tid, ro og oppmerksom 
tilstedeværelse. Å utholde frykt og psykisk smerte 
i vissheten om at dette er noe som kan gå over, og 
opptre med respekt, pålitelighet og tåle å få spørs-
mål hun ikke uten videre vet svaret på. De etterlatte 
skal kunne føle seg trygge på at ingenting er tabu. 

Michel tilbyr også krisehjelp og kan stille opp på 
kort varsel. Hun er overbevist om at omsorgsfull og 
faglig basert oppfølging av nyrammede er helt avgjø-
rende i den første sjokkfasen. Å følge mennesker 
gjennom tunge kriser er blitt en stor hjertesak for 
henne. Hun er dessuten utdannet traumeterapeut 
og gir traumestabiliserende og stressreduserende 
behandling, der hun lærer de rammede å takle kri-
ser og hanskes med sterke følelser, samt å utvikle 
trygghet i seg selv. 

UTSTRAKT SAMARBEID
Uli Michel har kontor og egen praksis i Tecklenburg 
nordvest i Tyskland, der noen av tjenestene blir dek-
ket av det offentlige helsevesenet. Hun tilbyr fortsatt 
tradisjonelle jordmortjenester, men fokuserer mest 
på gjerningen som dødsjordmor. 

I 2019 begynte hun et samarbeid med diakonis-
sestiftelsen «Bethanien stjernebarn» som hjelper 
sørgende foreldre uavhengig av trostilhørighet. De 
samarbeider med sykehus, gynekologer, jordmødre 

«Dødsjordmor» (Sterbeamme) er en gammel yrkes-
tittel i Tyskland som nå har fått en renessanse. Døds-
jordmødre er en slags ledsagere i overgangen fra 
livet til døden, for døende i alle aldre og pårørende. 
Michel arbeider først og fremst med «stjernebarn-
foreldre», et tysk begrep for foreldre som har mistet 
barn i svangerskapet, under eller like etter fødselen. 

– Når fødsel og død møtes, virker det som om 
hjernen vår vegrer seg for å ta det inn da disse to 
begivenhetene ikke passer sammen. Ved siden av 
smerten og sorgen oppstår det en manglende evne 
til å forstå, forklarer hun. 

Uli Michel (50) er en tysk jordmor med et helt spesielt kall. Hun vil hjelpe 
etterlatte med å bryte tausheten rundt sorg og død når et lite barn dør. Derfor 

har hun etterutdannet seg til «dødsjordmor».

Tekst  METTE HØIE Foto ULI MICHEL 

Jordmor med hjerte for 
stjernebarnforeldre

– Å gå inn i en fødsel og vite 
at kisten allerede står og 
venter, har forandret livet 
mitt. Smerten over tapet av 
barnet får verden til å stå 
stille for de som er rammet, 
og trykker dem nærmest 
bokstavelig talt ned, sier 
jordmor Uli Michel.
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Uli Michel liker å bruke konkrete gjenstander for å visualisere sorgen. Kortene med tekst 
hjelper de etterlatte med å sette ord på følelsene.

Forslag til juleritualer 
Familiehøytider som julen kan føles 
nesten uoverkommelig for nyram-
mede som skulle ha feiret den første 
julen med barnet de har mistet. Uli 
Michel foreslår ulike ritualer for 
å inkludere det døde barnet i jule-
feiringen. Noen familier tenner et 
lys for barnet idet julen ringes inn. 
En nyere tysk tradisjon, det såkalte 
«Bonhoeffer- ritualet», er å ta en 

gren av det ferdigpyntede juletreet 
og legge den på graven; dette sym-
boliser samhørigheten med det døde 
familie medlemmet og tomrommet 
det har etterlatt seg i familien. En 
annen variant kan være å skyte opp 
en rakett på nyttårsaften til ære for 
barnet. Det viktigste er at man finner 
måter å minnes på som passer for en 
selv.

og sjelesørgere fra ulike trossamfunn. Kjerne-
oppgaven er personlig oppfølging før, under og 
etter fødselen. Tjenestene er tilgjengelige for alle 
og gratis. De har avdelinger flere steder vest i Tysk-
land, der Michel leder en ny avdeling for området 
Münster/Osnabrück.

Dette er noen av tilbudene Uli Michel og avde-
lingen hennes gir: kurs i barselgymnastikk for 
etterlatte mødre; helgeturer ut i skog og mark for 
både kvinner og menn som har mistet et spedbarn; 
samtalegrupper for kvinner som har mistet før uke 
15; treff for sørgende besteforeldre og intensivt 
sorghelgeseminar til foreldre som har mistet barn 
i svangerskapet eller i løpet av det første leveåret 
(inkludert et eget sorgtilbud til søsken). 

I tillegg har avdelingen startet opp kurs i ledelse 
av sorggrupper for fagfolk, samt kurs i hvordan man 
følger opp foreldre som mister barn rundt fødselen, 
myntet på jordmødre, sykepleiere, barnepleiere, 
leger, sjelesørgere, helsesøstre og begravelses-
agenter.

ET INNBLIKK I ARBEIDET SOM DØDSJORDMOR
Den stemningsfulle dokumentaren «Stille avskjed 
– en dødsjordmor hjelper etterlatte foreldre» fra 
2017, laget av den tyske fjernsynskanalen WDR, 
følger Uli Michel de første månedene i arbeidet som 
nyutdannet dødsjordmor (Dokumentaren kan ses 
på www.uli-michel.de/ard-doku-leiser-abschied). 
Her kommer vi også tett innpå noen av kvinnene 
hun følger: Laura bestemmer seg etter flere konsul-
tasjoner med Uli Michel for å fullføre svangerskapet, 
selv om fosterdiagnostikk hadde vist at datteren 
Merida ikke var levedyktig. Uli Michel er med 
henne hele veien fra hun får den fatale beskjeden 
til mange måneder etter fødselen - både gjennom 
terapisamtaler hjemme, sykehusvisitter, sorgsemi-
nar og et avsluttende besøk på graven. Sabine har 
mistet sitt første barn og trenger nå hjelp til å loses 
trygt gjennom et nytt svangerskap preget av angst og 
tvil. Kvinnene i barselgymnastikkgruppen har alle 
har mistet barn og trenger et fristed fra de ordinære 
tilbudene til nybakte mødre. Barselgymnastikk er 
for øvrig et allment offentlig helsetilbud i Tyskland 
til alle kvinner som har født. •

De som kan tysk, kan lese mer om Uli Michel  
på www.uli-michel.de

45



Julebøker for barn om sorg og håp
I fjor var Snøsøsteren årets mest solgte bok i Norge. Sorg etter tap av barn, av en søster, er et hovedtema 

i denne julefortellingen. I høst kom Klokkerens evangelium, en ny julefortelling der hovedpersonen er i sorg. 
Disse bøkene kan åpne opp for undring og samtaler med barn om død og sorg. Ikke minst for familier som 

selv har opplevd å miste noen, kan dette være gode bøker å lese sammen med barna. Begge bøkene er 
julefortelling i 24 kapitler, godt tilpasset adventstiden.

Hvordan virker sorg inn på kropp og psyke? Kan man jobbe når man 
sørger? Mange opplever at det er svært tøft å håndtere jobb når livet 
er snudd opp ned og hodet ikke lenger fungerer. Filmene fra LUB 
gir innsikt i hvordan sorg påvirker arbeidsevnen og hvordan det er 
mulig å få til en best mulig retur til arbeidslivet.

Se filmene på lub.no/sorg-og-arbeidsliv

Å vende tilbake til jobb 
etter å ha mistet barn

Psykolog og sorgekspert Atle Dyregrov og to etterlatte foreldre 
gir sørgende og ledere råd gjennom åtte korte filmer.

Det har gått ett år siden Bendik 
mistet faren sin, Ole Klokker. Det er 
sommeren da den synkende kirken 
skal rives og spres for alle vinder. 
Bendik savner kirken og svalene 
i tårnet, men mest av alt savner 
han faren som fikk klokka til å 
synge. Utpå høsten går han til Nils 
Skolemesters løe og ser prekestolen gjennom en revne i veggen, og 
en dag før jul inviterer han Nils til å feire jul med ham og moren. 
Men på veien hjem går Bendik gjennom isen og kommer til ei grend 
mellom himmel og jord som ikke vil gi slipp på ham.

Det er snart julaften, som 
også er dagen Julian blir 11 år. 
Vanligvis er det årets beste 
dag, når juletreet står pyntet 
og lysene er tent, luften er fylt 
av lukten fra klementiner og 
pepperkaker, og det knitrer i 
peisen. Men i år er ingenting 
som det pleier. Julian og familien bærer på en stor sorg etter at 
storesøsteren Juni døde og Julian tenker at jula rett og slett er 
avlyst. Så en dag møter Julian den livsglade juleelskeren Hedvig 
og han begynner å tro det kan bli jul likevel.

Snøsøsteren
Forfatter: Maja Lunde 
Illustrasjoner: Lisa Aisato
Forslag: Kagge 2018

Klokkerens evangelium
Forfatter: Gaute Heivoll
Illustrasjon: Børge Bredenbekk
Forlag: Vigmostad Bjørke 2019

Foreldrene Marit Galta-Opheim og Kristian 
Brakestad deler sine erfaringer.
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Bokanmeldelse

net alvorlig sykdom. Eira fødes, dør og den vonde 
reisen mot å finne ny mening i det meningsløse 
starter. I mellomtiden røyker, roper og sørger for-
eldrene hardt mens Babyverden kommer med sine 
ubønnhørlige nyhetsbrev på e-post om fosterets 
utvikling. For så grusomt og så enkelt er dette livet. 
Verden utenfor drar av sted, mens de sønderknuste 
foreldrene famler rundt i sin nye mørke og kontur-
løse tilværelse.

«Eira» burde leses av de som har mistet og de som 
ønsker å sette seg nærmere inn i denne problem-
stillingen. Språket er tilnærmet fritt for floskler og 
kunstige tilnærminger til den fysiske og råe sorgen, 
slik det ofte kan bli når døden skal ordlegges. Å 
miste et barn i svangerskapet er ikke et ukomplisert 
skrubbsår som forsvinner av seg selv. Det er ikke 
bare å prøve igjen når biologien jobber imot deg. Det 
er ikke bare å glemme barnet som var og fremtiden 
som skulle bli. Dette får Groth frem på en nær og 
forståelig måte.

Det er du som våker over meg nå. (…) jeg bærer deg 
i øynene, i håret og neglene, jeg bærer deg i alt jeg sier 
og gjør. 

Groth har selv mistet barn og det er nok derfor 
denne romanen rommer hele prosessen i et inderlig 
og troverdig språk. •

Navnet Eira er en avledning fra Eir, som betyr 
beskyttelse, vern og hjelp. I «Eira» møter vi 
en jeg-person på 42 år, som sammen med 
sin kjæreste får en positiv graviditetstest 

den 30.09.16 og triumfen er et faktum. Geriatriske 
mødre. Det er det kvinner som får barn i min alder 
blir kalt. Det er sjeldent å lese en roman som også 
tematiserer det å være godt voksen når skjebnen 
inntreffer i form av den store lykken og den største 
ulykken. Det gir et nytt perspektiv gjennom en 
moden kvinnes tanker og språk.

Hovedpersonen har lenge hatt en lengsel etter å 
bli mamma og hun jobber som oversetter av blant 
annet dansk poesi. Eira blir unnfanget på en IVF-kli-
nikk i Oslo og den magiske og krevende reisen fra 
unnfangelse til fødsel har startet. Jeg som hadde slått 
meg til ro med at det ikke ble noe barn. Fant mening 
i alt det andre. Og nå er alt det andre bare en vits. Alt 
er snudd på hodet. Å miste et barn gir en dobbel erfa-
ring til dette sitatet, og romanen tematiserer sorgen, 
sinnet og sjokktilstanden på en autentisk og trover-
dig måte. Vaskeseddelen på baksiden bekrefter at 
denne romanen handler om å bære frem et liv for så 
å miste det. Det er små frampek i romanen som leder 
frem til tapet. Jeg fant en blå post-it lapp der jeg har 
skrevet «Lyset ender i duften av jord.» 

Vi følger familien fra unnfangelsen til den dagen 
paret får beskjed om at Eira ikke får livets rett grun-

Boken er utgitt av 
Cappelen Damm 
i 2019.

Camilla Groth skrev boken 
«Eira» etter at hun mistet 
datteren ved fødselen.

 
Dette er myk og hudaktig science fiction. 

Hvorfor roper ikke alle gravide ut på gaten. 
DET ER ET MENNESKE SOM VOKSER INNI MEG, 

ET MENNESKE FOR HELVETE, HALLO?!!

Om å bære frem et liv 
for så å miste det

OM ANMELDEREN
Mari-Ann Nergård 
Johansen er norsklæ-
rer på Sandnessjøen 
videregående skole 
og frivillig i LUB. Hun 
mistet datteren Alma 
i 2015. Les historien 
deres «Arven etter 
Alma» på lub.no.
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– Det har vært fint å møte 
andre i lignende situasjon, 
at alle er her under samme 
forutsetning, synes Linda og 
Alexander Stevenson. 
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Seminarhelg for nylig rammede foreldre og ressurspersoner 2019

– Det har vært flytting, oppussing og salg av lei-
lighet, så det er først nå i høst vi har kunnet begynne 
å leve litt normalt, forteller Alexander. 

– Med tre små unger hjemme har det ikke vært 
mye tid til å sørge, du får ikke reflektert så mye over 
situasjonen. Når ungene er lagt, så er du sliten selv, 
sier Linda. 

– OSS TO OG MATHILDE I FOKUS
På seminarhelgen har endelig Linda og Alexander 
fått rom til å jobbe med sorgen over lille Mathilde.

– Det var veldig 
greit å få en helg der 
vi får litt tid sammen 
bare oss. Her er det 
oss to og Mathilde 
som er i fokus. Det er 
ikke ofte, og det tror 
jeg vi trengte, sier 
Linda. 

– Ja, selv om jeg på forhånd tenkte at jeg kanskje 
ikke trengte det, smiler Alexander og fleiper med at 
det var Linda som tvang han med. 

GODT Å MØTE ANDRE I LIGNENDE SITUASJON
Å legge til rette for felleskap og erfaringsutveksling 
mellom etterlatte foreldre, er et viktig mål med 

Helgen 25.-27. oktober deltok Linda og 
Alexander fra Volda på LUBs årlige semi-
narhelg for nylig rammede foreldre og 
ressurspersoner. Seminaret «Å lære å leve 

med sorgen» er et av de viktigste sorgstøttetilbudene 
i LUB. 50 foreldre som har mistet barn de siste par 
årene og 15 frivillige ressurspersoner fra hele landet, 
samt fire ansatte var samlet på Leangkollen hotell i 
Asker. 

EN BERG- OG DALBANE AV FØLELSER
I juni 2018 kom tvillingene til verden, Mathilde Alice 
død og Ian Scott levende. Linda og Alexander fikk 
sjokkbeskjeden på rutineultralyd i uke 37: de fant 
ikke hjertelyd på den ene tvillingen. De vet fortsatt 
ikke hvorfor Mathilde døde. 

– Det har vært en berg- og dalbane av følelser. 
Du har konstant dårlig samvittighet. Du skal være 
glad for den du har og samtidig sørge over den du 
har mistet. Det har vært krevende, forteller Linda.

– Vi vet jo hvor glade vi var for de to første barna, 
den enorme gleden over et nyfødt barn, og så skulle 
det blandes med sorgen, legger Alexander til. De to 
eldste jentene deres er nå seks og tre år gamle.

I tillegg til at familiesituasjonen var krevende i 
seg selv, har det siste året vært spesielt da de har flyt-
tet fra Østlandet til Lindas hjemsted på Vestlandet.

Med tre små barn hjemme har ikke Linda og Alexander Stevenson hatt mye  
tid til å reflektere over situasjonen etter at de mistet en tvilling i fjor sommer. 

Da var det godt å få en helg sammen for å lære å leve med sorgen.

Tekst og foto  LINE SCHRADER OG VILDE VON KROGH

– Dette trengte vi!

•

 
Her er det oss to 
og Mathilde som 

er i fokus. 

– Det er veldig fint å kunne 
støtte andre og være et 
levende bevis på at det går 
an å få det fint igjen, sier 
kontaktperson Anne-Grete 
Dahl, som mistet sin 
Mathilde-Elise i 2010.
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Seminarhelg for nylig rammede foreldre og ressurspersoner 2019

– Men til gjengjeld gikk det bedre etterpå, for da 
hadde vi vært gjennom det og hørt alle historiene, 
vi fik tatt brodden av det, synes Alexander. Og han 
setter fingeren på akkurat den erfaringen LUB har 
etter 11 tidligere seminarhelger, som gjør at vi fort-
setter med en såpass tøft start. 

Lørdagen var det dypdykk inn i hvordan sorg kan 
arte seg og hva som kan hjelpe, ved LUB-foreldre 
Martine Isdahl Johansen og Magnus Ringø. De delte 
åpent fra sine vanskelige år etter at de mistet lille 
Leander i krybbedød i 2014. LUB-medlem og kog-
nitiv terapeut Lise Falang-Petterson ledet en sesjon 
om hverdagsmestring, og ga tips hvordan man kan 
hjelpe seg selv når sorgen herjer med utgangspunkt 
i «Den lille sorgboka». 

Midt på dagen var det satt av godt med tid til 
rekreasjon. Noen gikk tur, noen deltok på yogatime 
og andre bare slappet av og gjorde det de selv ville. 

– Vi gikk bare og la oss etter en liten tur ute først, 
forteller Linda. Det var godt å få hentet seg inn litt.

STERK MINNESTUND
Lørdagskvelden var det minnestund for barna, 
ledet av ressursperson og styremedlem i LUB Mie 
Steine. Selv om Linda og Alexander var klar over at 
det sitter 65 foreldre som har mistet barn i samme 
rom gjennom hele helgen, ble det ekstra sterkt å se 

helgen. Deltakerne sitter på faste gruppebord og det 
er lagt inn godt med tid til samtaler i alle sesjonene. 
Også i pausene og under måltidene er det god anled-
ning til å knytte kontakter. 

– Det har vært fint å møte andre i lignende situ-
asjon, at alle er her under samme forutsetning, sier 
Linda. 

– De forstår hva du snakker om, legger Alexander 
til.

– Du kommer ganske dypt innpå folk uten at du 
kjenner dem fra før. Det er en rar situasjon, men vel-
dig godt. Du slipper å starte med høflighetsfrasene, 
sier Linda, som synes dette har vært befriende.

– Det første du spør om er «når mistet du ditt 
barn»? Det skjer ikke daglig, smiler Alexander. 

– Vi har en veldig sterk ting til felles. 
– Alle er så åpne om seg selv og sine tanker og 

følelser. Du får veldig mye ut av det på kort tid, sier 
Linda.

FÅTT NOE UT AV ALT
Linda og Alexander synes programmet har vært 
godt sammensatt. De har fått noe ut av hver sesjon. 
– Det var en pangstart på fredagen. Det var veldig 
mye følelser på kort tid, sier Linda. Denne kvelden 
forteller alle sin historie, både over gruppebordet 
og kort i plenum. 

 
Vi har en veldig sterk 

ting til felles.
Martine og Magnus delte 
sine erfaringer med «å ta 
livet tilbake» etter at de 
mistet sønnen Leander i 
krybbedød.
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alle bildene av barna som var satt fram og lysene som 
ble tent på lystreet.

– Dette var den sterkeste, men samtidig fineste 
delen av helgen. Det er knalltøft, men verdt det. Det 
er godt etterpå. Du føler deg på en måte veldig sterk 
sammen, sier Linda. 

KONKRET OG MORSOMT OM NY GRAVIDITET
– Jeg synes det var en veldig bra avslutning. Spesi-
elt seansen om ny graviditet, hun er fantastisk til å 
formidle, veldig konkret og morsom, sier Alexander 
om LUB-medlem og forsker Line Christoffersen 
som holdt foredraget «Tør vi, vil vi, kan vi? Om ny 
graviditet etter å ha mistet». De kjente seg igjen i 
mye. Linda er gravid igjen, 25 uker på vei, og de kan 
skrive under på at det ikke er bare enkelt. 

– Det var også fint å sitte sammen med andre som 
hadde vært gravide igjen etter å ha mistet, og å høre 
erfaringene deres, synes Linda. 

– Seansen om parforhold var også veldig nyttig. Å 
se at vi sørger forskjellig, sier Alexander om sønda-
gens andre foredrag om «å være kjærester i sorgen» 
ved parterapeut Bjørk Matheasdatter.

– Det er bra at helgen slutter med å ta vare på 
hverandre, det er en investering i framtiden! •

Alle fikk tenne et lys for sitt barn på 
lystreet. Minnestunden ble ledet av 
ressursperson i LUB Mie Steine.

Noen gikk tur, noen deltok 
på yogatime med yogain-
struktør og LUB-medlem 
Kristine Aaberg Ruud, og 
andre bare slappet av i 
rekreasjonstiden.

Forsker og LUB-medlem 
Line Christoffersen holdt 
foredrag om ny graviditet 
etter å ha mistet.

Parterapeut og relasjons-
pedagog Bjørk Matheas-
datter holdt foredrag om 
sorg og parforhold.

51



ROGALAND: Familievennlig markering i Kampen 
Kirke (kirkestuen) i Stavanger. (4)

TROMS: Lystenning og samling på Skansen i Tromsø 
med formingsaktiviteter for søsken. (5)

TRØNDELAG: Markering med fakler på Kristiansten 
festning i Trondheim. (9)

VESTFOLD/TELEMARK: Markering på Slottsfjell i 
Tønsberg, med servering av mat og drikke. (3)

ØSTFOLD: Lystenningsarrangement på H. Jenseg 
Bakeri i Sarpsborg, med servering av pizza og pyn-
ting av gravlys. Sang og lystenning i bakgården. (8)

Wave of Light ble også markert i LUB med en kam-
panjeuke i sosiale medier, gjennom deling av filmer, 
navn på barna vi har mistet, bilder, personlige his-
torier og gjestesnapping hos Løvemammaene ved 
LUB-medlemmene Mie Steine og Kjersti Vatle. 
Årets innsamlingsaksjon gikk til LUBs sorgstøtte-
arbeid og innbrakte nesten 70 000 kr. Tusen takk 
for alle bidrag! •

Wave of Light er årets viktigste markering 
i LUB. Våre fylkeslag ønsket velkom-
men til lystenningsarrangementer for 
små og store over hele landet. Tusen 

takk til våre frivillige som gjorde dette mulig!

AGDER: Markering på Strand Hotell i Fevik, med 
lystenning på stranda. Barna pyntet lykter i forkant. 
(1 og 2 ).

HORDALAND: Lystenning og markering av dagen på 
Dankert Krohns kulturhus i Bergen. 

HEDMARK/OPPLAND: Treff på Løten nærstasjon, 
der det ble servert middag og holdt minnestund 
med lystenning. Sidsel Juell Theisen fremførte to 
fine vuggeviser. 

NORDLAND: Markering i Stabburet på Nordland 
kultursenter i Bodø, med servering av mat og drikke. 
Barna pyntet lykter. (7)

OSLO/AKERSHUS: Lystenning på Vestkanttorget i 
Oslo, med barnevennlig samvær på Tidemansstuen 
i forbindelse med arrangementet. (6)

Wave of Light
15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde 

i svangerskapet og i livets begynnelse. Sammen skapte vi en bølge av lys 
til minne om våre barn.

Tekst  VILDE VON KROGH
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Kanotur med overnatting
For andre år på rad arrangerte LUB Østfold tur til Vansjø for pappaer som har 
mistet barn. 

Vi padlet ut fra Vestre Kjærnes gård i Våler og fant en holme hvor vi slo leir. 
Det ble hengt opp hengekøyer og slått opp lavvo. Været viste seg også fra 
sin beste side denne helgen, pappaene grillet og koste seg med god mat 

og drikke.

Denne turen er en flott arena å treffe og bli kjent med andre papper som også 
har mistet barn, utveksle erfaringer, dele minner og hygge seg sammen.

Lars Kildahl, LUB Østfold

Pappaer på ølsmaking
Fredag 15. november var ni pappaer ute på ølsmaking hos Nøisom Craft Beer i 
Fredrikstad.

Vi spiste thaimat, drakk passende øl servert av en meget hyggelig eier og fikk en 
omvisning i lokalene. Vi fikk til og med smake på deres splitter nye «cucumber 
tonic», hvilket ga veldig mersmak! Dette var et meget hyggelig arrangement 
hvor vi ble bedre kjent med både nye og gamle fjes. Vi var så heldige at Nøisom 
sponset ølsmakingen og omvisningen. 

Lars Kildahl
LUB Østfold

Ekspressmidler setter 
fart i LUBs fylkeslag!
På årets to tildelinger fra Stiftelsen Dam 
(tidligere ExtraStiftelsen), har LUBs fylkeslag 
fått støtte til hele 18 prosjekter! 

– Dette er svært kjærkomne midler for 
fylkeslagene som bidrar til at de klarer å gi et 
godt og variert tilbud til medlemmene, sier 
organisasjonsrådgiver i LUB Vilde von Krogh. 
Hun nevner familiedag i klatrepark, Wave of 
Light-arrangementer, ølsmaking for pappaer, 
kransekurs og bakedager som eksempler på 
prosjekter som er støttet.

Ekspress er Stiftelsen Dams enkleste ordning, 
der det maksimalt er mulig å søke om 30 000 
kroner per prosjekt.

– Selv om dette er små prosjekter vet vi at 
det har stor betydning for mange mennesker 
rundt om i landet. Ekspress bidrar til høy akti-
vitet i mange lokallag, sier generalsekretær i 
Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen.

– I år er det fem år siden vi lanserte Ekspress-
ordningen, og nå har over 2000 prosjekter fått 
støtte gjennom ordningen. Vi er stolte av å ha 
bidratt til så mye aktivitet og frivillighet over 
hele landet, og vi tror og håper at Ekspress-
ordningen bidrar til å styrke organisasjonene, 
særlig på grasrotnivå. 

NESTE FRIST FOR Å SØKE EKSPRESSMIDLER 
ER 15. MARS. 
– Har du en idé til et lokalt prosjekt, så ta 
kontakt med fylkeslaget ditt eller med meg. 
Jeg gir gjerne veiledning i søknadsprosessen, 
sier Vilde (vilde@lub.no). 

Tusen takk til Stiftelsen Dam for verdifull 
støtte til våre fylkeslag gjennom fem år!

Hans Christian Lillehagen
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Miniretreat på 
Finnskogtoppen 
Helgen på Finnskotoppen, som i år var 
lagt til 20.-22. september, har blitt et av 
de faste arrangementene i LUB Hedmark/
Oppland. Dette er en helg vi har mulighet 
til å gjennomføre mye takket være at vi 
også i år fikk midler fra Stiftelsen Dam.

Familier fra fylkeslaget hadde en kjempefin 
helg sammen, både store og små. Vi spiste 
god mat, gikk tur og badet både innendørs 
og utendørs. Vi hadde også minnestund for 
de fine barna vi har mistet. Utrolig flott at vi 
kan komme sammen en slik helg, der det er 
rom for å dele, minnes og bare være.

LUB Hedmark/Oppland

 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
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Støtt ditt fylkeslag 
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 
grasrotandel på Norsk Tipping sine 

nettsider. Alle LUBs fylkeslag er 
mottakere.

Støtt LUB med 
Vipps til 10591

Koselig familiehelg på Rosfjord
Ti familier, nærmere 30 store og små, koste seg på Rosfjord strandhotell i Lyngdal 
helga 13.-15. september. Vi spiste god mat, ble kjent med nye medlemmer og møtte 
gamle kjente. På kveldstid var det flere av oss voksne som samlet oss for å ha 
kvalitetstid sammen. 

Lørdag var det mange som dro på Sørlandsbadet for å duppe seg. Det var en stor 
suksess! 

Lørdag ettermiddag var det minnestund for de barna som ikke kunne være der 
sammen med oss. Søsknene fikk pynte hver sin stein som ble lagt i et tegnet hjerte 
på stranda rett nedenfor hotellet. Det ble en fin og verdig seanse. På søndag var det 
foredrag som mange valgte å gå på før det var hjemreise. Tusen takk for en veldig 
fin - og sterk - helg!

Heidi Ditlefsen
LUB Agder

Forfatter Camilla Groth besøkte møteplassen i Oslo
Romanen «Eira» var tema for møteplassen i juni i LUB Oslo og Akershus fylkeslag. 
Forfatter Camilla Groth skrev boken etter at hun mistet sin datter Eira ved fødselen. 
På Møteplassen ga boken og historien om Eira rom for refleksjon om det å miste barn 
og det å skrive i sorgen. Hvordan setter man ord på så sterke følelser? Hvordan lever 
man videre med tapet og sorgen? Camilla leste fra boken og vi delte erfaringer. Å møte 
andre i samme situasjon skaper et lite pusterom som gir styrke til å fortsette videre.

Hanne Sofie Løkkevik, LUB-mamma

Les anmeldelse av boken på side 47.Camilla Groth (foran) og fylkeslagsleder 
Kristina Hafredal på møteplassen. 
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LUB Vestfold + LUB 
Telemark = sant

Årsmøter avholdt tidligere i år i LUBs 
fylkes lag i henholdsvis Vestfold og 
Telemark, besluttet at fylkeslagene 
skulle slås sammen. Det fusjonerte 
fylkeslaget er nå konstituert med 

beslutning om at fylkes lagets navn 
skal være Landsforeningen uventet 

barnedød, Vestfold og Telemark 
fylkeslag. Et interimstyre med Snorre 
Kittilsen (bildet) som leder vil fungere 
inntil første ordinære årsmøte i 2020.

Følg fylkeslaget på Facebook 
og Instagram:  

@lubvestfoldtelemark
Epostadresse: 

lubvestfoldtelemark@gmail.com

Juletreff i Østfold 2019
Søndag 8. desember arrangerer LUB Østfold 
for tredje gang et juletreff for familier som 

har mistet et barn.

Arrangementet er sponset med 
Ekspressmidler fra Stiftelsen Dam og er åpent 
for alle mot påmelding. Vi spiser julegrøt og 
har juleverksted hvor man blant annet kan 

lage flotte julekuler. Det blir også godteposer 
til barna. Det er godt å komme sammen og 
minnes de vi savner i en travel førjulstid.

For mer info om arrangementet - se våre 
fylkeslagssider på www.lub.no eller vår 

facebookside «Landsforeningen uventet 
barnedød Østfold». 

Bakt med epler fra Adelies tre.

LUB-dag i barnehagen i Adelies minne 
4. oktober var det på ny klart for markering av LUB-dagen i Adelies minne i Hovsveien 
FUS barnehage. I år er det ni år siden vi mistet Adelie, som skulle vært 10 år 11. 
november. 

Dagen er like rar og spesiell hvert år, men også veldig fin. En dag som for alltid vil 
være en markering av hvor skjørt livet kan være og hvor viktig det er at vi tar vare 
på den tiden vi har sammen. 

På en kald og gufsen oktoberdag, opplevde vi nok en gang overveldende respons og 
god deltagelse fra barn, foreldre, besteforeldre og mange flere. At vi får lov å bidra til å 
forske på uventet barnedød på denne måten, gir på en måte mening til noe som er så 
meningsløst. 

Det gjør oss ydmyke å si at vi nå til sammen, over åtte LUB-dager, har samlet inn nesten 
290 000 kroner til forskning i Adelies minne. 

Dagen Adelie skulle vært ett år, plantet vi et epletre her i barnehagen. Det treet har 
brukt så mange år på å slå skikkelig rot og bære frukter. Vi har tvilt på om det ville 
vokse seg stort og bære frukter i det hele tatt. Det var derfor en stor glede for oss i år 
når epletreet har bugnet av epler. Barna har fått smake, og til høstmarkedet fikk vi bakt 
mange eplekaker med eplene fra Adelie sitt tre som vi solgte. 

Vi ønsker å takke alle som hjelper til og som bidrar ti 
å gjøre 4. oktober til en fin dag i Hovsveien FUS barnehage.

Ane Linn Dahl-Nielsen
Pedagogisk leder i Hovsveien FUS barnehage

Tusen 
takk fra oss 

i LUB!
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Landsforeningen uventet 
barnedød takker for støtte

Våland Mat a.s. - din nærbutikk
Armauer Hansens vei 11,  

4011 Stavanger
Megan Lykke Bjørlo Olsen

Oda Stubhaug Karlsen

L inus Hirzel Strand

Tor Johan Hilstad

Eilif Scott Slotterøy

Emma Celine Skeie Andal

Brita Sørnes

Emil Strandskog Andreassen

Oskar Abrahamsen Bratlie

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 gaver 
i forbindelse med

Emma Viktoria Ullgård 
og Aksel Gjøsund

sitt bryllup

Tusen takk for all støtte
vi har mottatt via innsamlings-

aksjoner og andre gaver!

Sorggrupper i fire byer
I høst har LUBs fylkeslag arrangert sorggrupper i Bergen, Tønsberg, Tromsø 
og Oslo. Sorggruppene ledes av kontaktpersoner som har tatt LUBs kurs i 
frivillig sorgstøttearbeid. Vi vet disse gruppene er viktig støtte for mange 
nylig rammede foreldre.

Les mer om sorggrupper på lub.no.
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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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VÅR FAMILIE

Vi er tre i vår familie.
Vi er fire i vår familie.

Tre og fire - på samme tid.

Vårt usynlig barn
som vi bærer med oss
uten at noen ser det...

Bare når du kjenner
vårt usynlige barn

kjenner du
vår familie.

Inger Marie Aase, fra Smerten den ubudne gjest 


