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Oppfølging på helsestasjonen av neste barn
Fødselsdepresjon og sorg
Den lille sorgboka – om å ta vare på seg selv

LEDER

Det var god hjelp i å snakke med andre i
samme situasjon
I «Oss foreldre imellom» er det denne gangen
hovedfokus på det å få barn igjen etter å ha
mistet. Å gå igjennom et nytt svangerskap kan
være både tungt og ensomt da det er vanskelig for
de nærmeste å forstå utfordringene en sliter med.
Vi fikk dessverre aldri vite hvorfor Alva døde tre
dager over termin, og graviditeten med lillesøster
var følelsesmessig utfordrende. Jeg skiftet
mellom å være positiv til å frykte det verste. Selv
syntes jeg det var god hjelp i å snakke med andre
i samme situasjon og jeg fant støtte på LUBs
foreldreforum. Etter at lillesøster ble født føltes
det godt å vite at helsesykepleieren som fulgte oss
opp kjente historien vår. Hun hadde nemlig fulgt
oss siden vi fikk vårt første barn. I bladet kan du
lese mer om oppfølging på helsestasjonen når
man får barn igjen.
Du kan også lese om bøker som kan være til hjelp
i sorgen. LUB gir nå ut «Den lille sorgboka» som
gir konkret veiledning i hvordan du kan hjelpe
deg selv etter å ha mistet barn. Tidligere ansatt i
LUB Kristiane M. Hansson har gitt ut en personlig
fagbok om sorg, der fagsjef Trine G. Kalstad har
bidratt.
Helgen 5.–7. april var det årsmøte i representant
skapet som i år ble arrangert på Lillestrøm. Selv

ser jeg alltid frem til disse møtene. Det å møte
nye medlemmer med nye historier, men også de
kjente ansiktene som fortsetter å jobbe for det
som vi i LUB brenner for. Alle LUB sine fylkeslag
stilte med to til tre personer. Fylkeslagene er
grunnfjellet i LUB. Det er ofte de som møter de
nyrammede først, og det er viktig for dem å få
utveksle erfaringer, diskutere utfordringer og
nye ideer med andre fylkeslag. Som tidligere
fylkeslagsleder vet jeg hvor viktig det er å ha en
arena som årsmøtet å spille på. Det gir nye ideer
og krefter å ta med hjem til fylkeslaget for å
fortsette det gode arbeidet som blir gjort rundt i
Norge.
Vi har fått tre nye fylkeslagsledere i Troms,
Hedmark/Oppland og Oslo/Akershus. Takk for at
dere vil påta dere dette viktige vervet og lykke til
med arbeidet!

Marit Galta-Opheim
Styreleder
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Om sorg, fødselsdepresjon
og oppfølging på
helsestasjonen
– Det er kjempeviktig å snakke med
foreldrene om barnet som døde, sier helse
sykepleier Tonje Rød, som alltid husker på storesøster Kaya i
oppfølgingen av Ida Hansens neste barn. Du møter også Pia Krogstad
som har erfart både fødselsdepresjon og sorg. Side 8

Ny forskning:

Foreldres erfaringer med sorgfellesskap
En ny dansk studie har
undersøkt etterlatte
foreldres opplevelser av
møtet med omverdenen,
og deres erfaringer
med sorgfellesskap.
Støtteorganisasjoner
som LUB bør være
bevisste på at tilbud,
aktiviteter og råd som gis
kan gi inntrykk av at det er rette og gale måter å sørge på. Side 18

Helt liv – å gi plass til
både det gode og vonde
i livet
Om forsiden

Foto: Line Shrader
Se sak side 8.

Ønsker du å abonnere på

Oss foreldre imellom?
Tegn støttemedlemskap på lub.no og få bladet
tilsendt to ganger i året for kr. 300, da støtter du
også LUB!

Utad var alt i skjønneste orden, på innsiden var det kaos og smerte.
Med boken «Å sørge» formidler Kristiane M. Hansson innsikter hun
så inderlig gjerne skulle hatt da moren tok sitt eget liv. Side 22

Håndbok for foreldre
som har mistet barn
LUBs nye bok «Den lille sorgboka»
anerkjenner sorgen og gir konkret
veiledning om hvordan du kan
hjelpe deg selv. Side 26

Dine bidrag er velkomne
Vi tar gjerne imot personlige historier, betraktninger, debatt
innlegg, dikt, tegninger, fotografier og hva enn du måtte ønske
å dele med andre gjennom Oss foreldre imellom. Vi hjelper
gjerne til med utforming av tekster. Da hører vi fra deg?
3
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Å lære å leve med sorgen
25. – 27. oktober 2019 arrangerer LUB ny seminarhelg
for foreldre som har mistet et lite barn de siste par
årene.
Dette er et av de viktigste sorgstøttetilbudene LUB gir.
Seminaret foregår på Quality Hotel Leangkollen i Asker.
Påmeldingen åpner i juni på lub.no.

Kurs i frivillig sorgstøttearbeid
Helgen 17.-19. januar 2020 arrangerer LUB nytt kurs i frivillig sorgstøtte
arbeid for medlemmer. Kurset kvalifiserer til å bli kontaktperson i LUB.
Alle foreningens kontaktpersoner har selv mistet barn eller barnebarn.
Denne smertefulle erfaringen bruker de til å hjelpe og støtte andre familier
som rammes. Som frivillig medarbeider og kontaktperson i LUB har du både
mulighet og troverdighet til å si at «jeg vet noe om hvordan du har det» – fordi
du har vært der selv. Dette er likepersonstøtte.
Er du interessert i kurset?
Ta kontakt med fagsjef Trine Giving Kalstad på e-post trine@lub.no
eller tlf 22 54 52 04.

Musikk om å ha barn både
i himmelen og på jorden
Bli kjent med sp

Følg med på hvo

arkene

rdan babyen din

har det

kjennliv.no

«Kjenn liv»-brosjyre
til gravide
LUB har laget en liten brosjyre som oppfordrer gravide til
å bli kjent med sitt barns bevegelsesmønster. Brosjyren
formidler de viktigste rådene fra «Kjenn liv»-kampanjen/
kjennliv.no. Den vil deles ut i svangerskapsomsorgen, og
vil forhåpentligvis bidra til at gravide raskt reagerer ved
endringer og lite liv i magen.
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I vår ga etterlatt pappa Magnus Fjelde ut albumet «Timeglass».
– Platen kan på mange måter kalles en «farsplate» da den inneholder
tematikk som jeg som far og voksen mann har vært opptatt av de siste
årene. Tekstene er farget av at jeg både er far til barn i himmelen og
her på jorden, forteller Magnus, som mistet sitt første barn Iver ved
fødselen i 2012. I 2015 ga han
ut EPen «Eroded heart» som
formidler kaoset og sorgen
da sønnen døde. Magnus ga
da inntektene for salget og
restopplaget til LUB (les mer på
lub.no).
Albumet «Timeglass»
inneholder sju låter.
– To tekster er direkte
relatert til det å miste barn:
«Vuggevise» og «Minnet om
deg». Ellers handler to av låtene
om det å bli far til to andre barn
etterpå, forteller Magnus.
Foto: Kristian Konstali
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Kjersti Vatle fortalte om tapet av Leah Maria.

Verdifull undervisning av
helsepersonell om tap av barn
LUB er en ressurs i utdanningen av helsepersonell i Norge. I vårsemesteret
har representanter fra LUB undervist jordmorstudenter og helsesykepeleier
studenter, og holdt foredrag på to store konferanser for fagpersoner.
Kombinasjonen av personlige erfaringer og faglig kompetanse bidrar forhåpent
ligvis til at tilhørerne berøres og raskt kan omsette ny kunnskap i praksis.

Oppfølging ved dødfødsel

Jordmor og LUB-medlem Janne Teigen
hadde med seg Hilde Jordal fra LUB
Hordaland fylkeslag da hun underviste
jordmorstudenter ved Høgskulen i
Hordaland om dødfødsler i mai.
– Det var veldig godt å kunne bidra
med erfaringer. Jeg synes det er viktig at
jentene mine har en stemme. Og tenk om
de kan redde liv i fremtiden! sier Hilde,
som har mistet to barn i dødfødsel.
Janne har tidligere besøkt sykehus
over hele landet på vegne av LUB for
å undervise i tematikken og motivere
til bruk av LUBs film «Stille fødsler»
i oppfølging av nyrammede foreldre.

Internasjonal
konferanse om
perinatal død
4. -6. oktober arrangeres den årlige
konferansen om dødfødsler og
annen perinatal død. Konferansens
målgrupper er forskere, fagpersoner,
interesseorganisasjoner, etterlatte
foreldre og søsken og andre som
er engasjert i dette feltet. LUB vil
delta med egne presentasjoner
ved fagsjef Trine Giving Kalstad og
organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh.
Les mer om «Global Annual
Conference on Perinatal Mortality
and Bereavement care» på www.
isa2019madrid.com

Hilde Jordal mistet to
barn i dødfødsel.

LUB-mamma ga råd til 400 fagpersoner

400 jordmødre, fødselsleger og andre fagpersoner på Perinataldagen i Oslo lyttet
oppmerksomt til LUB-mamma og nestleder i LUB Oslo/Akershus Kjersti Vatles
foredrag i mars. Hun fortalte om sin erfaring med helsevesenet da hun et år
tidligere mistet sitt første barn, Leah Maria, i dødfødsel. Blant annet ga hun råd
om hvordan hun gjerne skulle blitt møtt som bekymret gravid.

Helsesykepeleierstudenter lærte om forebygging og sorg

I mai hadde fagsjef Trine Giving Kalstad sin årlige undervisningsdag for 60
studenter på helsesykepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole,
Diakonova. Her lærer de om forskning og forebygging av barnedød, om sorg og ny
graviditet etter tap av barn, og hvordan de kan være til hjelp for etterlatte familier.

Hvordan kan vi forebygge fastlåst sorg gjennom et ikke-profesjonelt tilbud?

Fagsjef Trine Giving Kalstad viste til erfaringer fra LUBs arbeid med familier i sorg
da hun innledet konferansen «Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i
krise» i Bergen i februar. Foredraget ble godt mottatt av de 250 fagpersonene fra
bl.a. barnehage, skole, barnevern, kriseteam og omsorgstjenester som deltok.

Arbeider du
klinisk med sorg?
Ta utdanning!
Visste du at det finnes en egen
behandling for sorg som har blitt
fastlåst? Som helsepersonell kan
du søke om opptak til en femdagers
etterutdanning ved Nasjonalt
senter for selvmordsforskning og
-forebygging i komplisert sorgterapi (CGT). Fagsjef i LUB og komplisert sorg-terapeut Trine Giving
Kalstad er blant de som underviser.
Les mer om CGT på uio.no.
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Forfatter til møteplassen i Oslo
I 2017 mistet forfatter Camilla Groth (45) sitt første og eneste barn,
Eira, i dødfødsel. I vår ga hun ut romanen «Eira».
«Eira» er historien om å bære fram et liv for så å miste det.
Om å finne en vei videre når den strengt tatt
ikke fins. Om hvordan sorgen virker i oss.
Og kjærligheten.
Onsdag 5. juni kommer
Camilla til LUB Oslo/
Akershus fylkeslag for å
fortelle om romanen og
om tapet av datteren. Mer
om boken og møteplassen
kommer på lub.no.

Foto: Anna Julia
Granberg /
Blunderbuss

Hardtrening for etterlatte
mammaer

Folkemøter om sorg
Silje og Rudi
fortalte om
sin vei videre
etter tapet av
lille Torjus.

Tirsdag 2. april inviterte LUB til åpent møte om mestring av sorg på
Kristiansand bibliotek. Atle og Kari Dyregrov ga verdifull informasjon om temaet til de frammøtte. Silje og Rudi delte også åpent
og ærlig om hvordan det var å miste lille Torjus som bare ble 20
mnd. gammel. De ga de over 150 frammøtte gode tips og delte sin
egen verktøykasse. En verktøykasse som var helt uunnværlig da de
strevde som mest.
Silje og Rudis verktøykasse:
1.	Skru ned forventningene til familie, venner, kollegaer og bekjente.
2.	Ha tålmodighet med menneskene rundt deg.
3.	Ha en realistisk framdriftsplan i forhold til sorgen. Rudi hadde i
utgangspunktet ett år. Det viste seg raskt å være for kort tid så
han modererte det til ti år.
4.	Husk at alle sørger forskjellig. Gi hverandre amnesti og husk at
det er sorgen og ikke personen som snakker.
5.	Selvbebreidelse er oppskriften på undergang.
6.	Ta pause fra sorgen. Alt fra tur i skog og mark, lese en bok eller se
en feel good film. Bevisst på at det skal være lov til å le og flire.
Viktig at dette ikke gir dårlig samvittighet.
«Mestring av sorg» ble også arrangert i Drammen 1. april og i
Stavanger 3. april. Høsten 2018 ble møtene holdt i fire andre byer,
les mer på lub.no

LUB Agder
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Det har blitt både latter, svette, tårer
og støle muskler når en gruppe LUBmammaer har trent sammen i Oslo.
– Målet mitt er at det skal være gøy å trene hardt! sier
initiativtaker Silje Bernhoft Osa.
– Vi har hatt en form for bootcamp med kroppsvekt
øvelser. Dog blandet med 90-talls aerobics der glad
musikk og enkle trinnkombinasjoner også er et must.
For fem år siden mistet Silje sin to dager gamle
datter Helena. Silje er utdannet fysioterapeut og
osteopat, og er opptatt av hvordan fysisk aktivitet kan
bidra positivt i en sorgprosess. I vinter startet derfor
Silje en treningsgruppe for mødre som har mistet barn.
– Vi som har mistet barn har alle kjent på kroppen
hvor vondt det gjør både fysisk og psykisk. Jeg ville
starte gruppen for å gi noe tilbake, forteller Silje. Selv
gikk hun som nyrammet i sorggruppe og deltok på
yoga-timer for etterlatte, begge i regi av LUB.
Gjennom sitt nettverk inviterte hun etterlatte
mammaer i Oslo og Akershus til trening, via
Facebookgruppen «Trening for LUBmamas». Noen er
nylig rammede, andre har mistet for flere år siden. Det
sosiale aspektet har vært viktig, her møter man andre i
lignende situasjon, i tillegg til å motiveres til treningen.
Timene har vært populære og Silje håper å invitere til
treningstimer også til høsten.
– Min erfaring er at du sjelden kommer sur ut fra
en gruppetime. Håpet mitt er at treningene kan bidra
til bedre søvn, mer energi, bedre humør, mindre angst
og muskelspenninger for de flotte og sterke mødrene
som deltar.

Ga fødeavdelinger kameraer og opplæring
i å ta bilder av døde barn
Med gaven fra LUB Rogaland fylkeslag kan jordmødre ta gode
bilder av barna. Det betyr mye for de etterlatte foreldrene.
Tekst: Line Schrader
I midten av januar besøkte LUB Roga
land fylkeslag jordmødre på Stavanger
universitetssykehus (SUS). Her over
leverte de to kameraer til føden på SUS
og ett til føden i Haugesund, som var
representert med en jordmor. I tillegg
fikk jordmødrene opplæring av to
fotografer i bruk av kameraene og tips
og råd om hvordan ta gode bilder av
døde barn.

Verdifulle minner

Å ha bilder av sitt døde barn, er uvur
derlig for foreldrene. Bilder av barnet
er gjerne de mest verdifulle minnene
man har. Der barnet døde før eller ved
fødselen, er disse bildene de eneste
minnene om hvordan barnet så ut og
som stolte foreldre og søsken kan vise
fram til omverdenen. Det er fra før
rutine på sykehusene å ta bilder av de
døde barna, men kvaliteten på bildene
er ikke alltid så god.
– Oppmøtet av jordmødre var bra. De
var veldig glade og takknemlige, forteller
Nina Ekeland i LUB Rogaland. Dette
bekrefter jordmor Vibeke Løvik ved SUS:

– Dette var
kjempenyttig!
Vi har prak
tisert å ta
bilder i alle
år, men
aldri tenkt
på hvordan
vi skal gjøre
det med lys og
motiver. Vi pleide
å ta bare et par bilder. Nå knipser vi
løs og tar opp mot 70 bilder av mange
forskjellige motiver, som kun av hånd
og fot, og i ulikt lys. Og vi fikk tips om
at babyen kan holdes på ulike måter,
som ved amming. Det blir bilder som
foreldrene lett kan vise fram til alle,
der man ikke ser at babyen er død,
sier Løvik.
Dessverre har de hatt bruk for
kameraene noen ganger allerede.
Jordmødrene har erfart at det er godt å
gjøre dette for foreldrene.
– Det er veldig viktig for oss å gjøre
en god jobb for disse foreldrene som
har det så vondt, sier Løvik.

– Vi fikk minnepinner fra fylkes
laget som foreldrene får med seg hjem.
De har satt veldig stor pris på det og
gleder seg til å få minnepinnene med
alle bildene.

Samlet inn penger i forbindelse med
årsdag for sønnens død

Kameraene ble kjøpt inn for penger
LUB-medlem Aina Tøge Johansen sam
let inn i anledning at det i november
2018 var ett år siden sønnen Ordin
(1,5 år) døde.
De to fotografene fra Studio Hjelm
stilte opp gratis.

Minnebokser
LUB Rogaland har delt ut minnebokser til Stavanger universitetssykehus siden juni
2018, til hjelp for foreldre som mister barn. I høst fikk vi støtte fra ExtraExpress slik at vi
kunne lage enda flere bokser, nå deles de ut ved begge sykehusene i Rogaland. Boksene
inneholder alle brosjyrene LUB har, en bamse, plastlommer til å samle hårlokker i og en
litteraturliste med ulike forslag til aktuelle bøker. Det blir også lagt oppi en minnepenn
med bilder tatt på sykehuset av barnet. Vi i LUB Rogaland er veldig glad for alle de
positive tilbakemeldingene vi har fått. Vi håper denne minneboksen kan gjøre det litt
lettere for nyrammede, både ved at det blir enklere å finne informasjon og ved at de vet at
boksen er utformet av mennesker som har vært i samme situasjon selv.

Anbjørg Marie Aarsheim, LUB Rogaland
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TEMA: Å FÅ BARN IGJEN

Oppfølging på helsestasjonen av neste barn

Å bli møtt og tatt på alvor
– Det er kjempeviktig å snakke med foreldrene om barnet som døde, sier helsesykepleier Tonje
Rød. Hun inkluderer alltid dette barnet i oppfølgingen av foreldre som får barn igjen.
Tekst og foto: Line Schrader
Sorg, frykt, håp og glede – å få barn igjen etter
å ha mistet, er ingen enkel affære. Å få god
oppfølging fra helsevesenet, er uvurderlig for
mange. Men får foreldre i Norge den oppføl
gingen de trenger? I LUB hører vi om mange
ulike erfaringer, både gode og mindre gode.
Mamma Ida Pernille Hansen er en av de heldige.
Helsestasjonen var sentral.
– Jeg fikk fantastisk oppfølging på helse
stasjonen, av både jordmor og helsesykepleier.
Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem, de har
vært helt avgjørende, forteller Ida som sogner til
Frogner Helsestasjon i Oslo. Hun mistet sitt første
barn, Kaya, i dødfødsel 25. januar 2017, i uke 35.
Litt under ett år etter, 23. januar 2018, ble lille
søster Mia født.
Helsesykepleier Tonje Rød har fulgt opp Ida og
Mia helt siden en uke før fødselen, da kom hun på
første hjemmebesøk.

Spesiell oppfølging av nye familier

Selv om Mia
(15 mnd) er frisk
og aktiv, har
mamma Ida vært
mye bekymret
for henne.
Katastrofe
tankene kommer
fort etter at
storesøster Kaya
døde i magen.

Frogner helsestasjon er med i en ny ordning som
heter «Nye familier». Det er et tilbud til alle fami
lier som får første felles barn, om hjemmebesøk
av helsesykepleier (helsesøster) i svangerskapet
og i inntil to år etter at barnet er født. Tilbudet
kommer i tillegg til den vanlige oppfølgingen på
helsestasjonen. Etter å ha startet som et forsk
ningsprosjekt i noen få utvalgte bydeler i Oslo,
skal ordningen være del av det faste oppfølgings
tilbudet over hele byen innen utgangen av 2019.
Frogner helsestasjon har vært med siden 2017.
– Stort sett kommer vi på ett besøk i svanger
skapet og minst ett besøk etter at barnet er født,
forteller Tonje. Flere besøk gjøres ved behov.

– Det er viktig at foreldrene sier fra om sine
behov, og det er viktig at vi tør å si fra hvis vi
er bekymret og mener de kunne trenge mer
oppfølging.
Frogner helsestasjon dekker et område
med 60 000 innbyggere. Det både høy andel
innvandrere og høy fattigdom i bydelen som
kanskje er mest kjent for å ha mange velstående
beboere. Med «Nye familier» har det fulgt med
flere stillinger, noe som har vært velkomment i en
bydel som har hatt den høyeste andelen nyfødte
barn per helsesykepleier.
– Noe av poenget med «Nye familier» er at når
spesialisttjenesten bygger ned barselomsorgen,
så må vi bygge den opp. Det handler om å skape
trygghet rundt familien, at de vet hvem både
jordmor og helsesykepleier er. De vet hvem de
skal ringe til når babyen er født, sier Tonje. Det er
viktig forebygging, både når det gjelder barnets
helse og psykososiale utfordringer.

Helsesykepleier med allerede i svangerskapet

Ida var livredd i svangerskapet med Mia og
trengte mye ekstra oppfølging og beroligelse.
– Det var utfordrende å sørge samtidig som jeg
ventet et barn igjen. Det var vanskelig å glede seg,
forteller hun. Det var godt å ha en helsestasjon
som ga så mye oppfølging som foreldrene ville ha.
I tillegg fikk Ida god oppfølging på Ullevål sykehus
der Mia ble født, og av en privat gynekolog som
hun ble anbefalt av fastlegen.
– Vi vet at det er veldig vanskelig å gå gjennom
et svangerskap etter å ha mistet barn, både for
mor og far. Det er ikke noen idyll, de tør ofte
ikke å glede seg. De har opplevd det verste som
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– Foreldrene må vite
at de kan stole på
meg som fagperson.
Jeg vil si fra med en
gang dersom det er
noe å være bekymret
for, sier helsesykepleier Tonje.

kan skje, og tør ikke stole på noe, sier Tonje, som
understreker at helsestasjonen har tilbudt ekstra
oppfølging til disse kvinnene også før de ble med
i «Nye familier». Men helsesykepleiers hjemme
besøk i svangerskapet er nytt.
– Før fikk vi beskjed fra sykehuset om at de
har født igjen, men nå får vi beskjed allerede
når de er gravide. Det er mye bedre, sier Tonje.
Helsesykepleierne får tak i alle gravide som følges
opp av jordmor ved helsestasjonen, noe som
gjelder de aller fleste i bydelen.
– Det er veldig viktig at vi unngår
flosklene og sier «dette går bra»,
for det vet vi faktisk ikke. Vi må
ta frykten på alvor. Det vil være
kjempetøft og vanskelig helt til
barnet kommer og de ser at det er
friskt. Samtidig må vi trygge dem
på det som er bra, men det må være
realistisk så de tror på deg, forklarer
Tonje. Helesykepleier spør alltid
kvinnene om de kan ha en dialog
med jordmor, noe de stort sett får ja
til. Tonje understreker at helsesykepleiers fokus
og kompetanse er på barnet, mens det er jordmor
som har kompetanse på graviditeten.
– Som helsesykepleier spør jeg mye «hva sier
jordmor?». Vi gjentar det jordmor sier er bra. Å få
fram det som er bra, kan dempe angsten litt, sier
Tonje.

«Det er veldig
viktig at vi unngår
flosklene og sier
«dette går bra»,
for det vet vi
faktisk ikke.»

Viktig å bli kjent med barnet som døde

– Det som har vært så fint med Tonje er at hun all
tid har inkludert Kaya. Hun spurte om å se bilde
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av henne første gangen hun kom på hjemme
besøk, forteller Ida, som synes det er godt at Kaya
blir behandlet som en naturlig del av familien.
Det er dessverre ikke hverdagskost i møte med
omgivelsene ellers.
– Det er kjempeviktig å snakke om barnet som
døde, at man alltid har det med. Det er ikke så
mange som kjenner dette barnet, særlig hvis det
døde i magen eller like etterpå, derfor er det viktig
at vi blir kjent med barnet og at foreldrene får dele
det. Vi spør etter å se bilder av barnet og vi spør
hvordan barnet var i magen, forteller Tonje.
I LUB hører vi at ikke alle foreldre blir møtt
på denne måten, det ikke er uvanlig at det døde
barnet ikke blir tematisert i det hele tatt.
– Mange er redde for å nevne barnet som døde,
at det skal være vanskelig for foreldrene. Men de
tenker jo på barnet hele tiden, så det er ofte bare
godt å få snakket litt om det, sier Tonje, som har
mye erfaring med å møte etterlatte foreldre etter
å ha jobbet i flere år på nyfødt intensiv på Ullevål
sykehus.

Ta bekymringen på alvor

Foreldrenes frykt for at noe skal skje barnet fort
setter gjerne etter at barnet er født. Ida har vært
bekymret for mye etter at Mia ble født. Da har
det vært godt at det er lav terskel for å få ekstra
hjemmebesøk og rådgivning.
– Jeg kan ta kontakt med én gang hvis jeg er
bekymret. Jeg sender en sms, så ringer Tonje
meg opp. Hun tar meg på alvor og hun beroliger
meg. Jeg kan alltid være trygg på at hun er ærlig,
og hun gir beskjed om at jeg bør kontakte fast
legen med en gang om det er noe hun mener bør
sjekkes opp videre, forteller Ida.
– De må vite at de kan stole på meg som
fagperson. Jeg vil ikke si alt er bra bare for å
trygge dem, men vil si fra med en gang dersom
det er noe å være bekymret for, forklarer Tonje
Rød, som synes det er veldig fint at «Nye familier»
ordningen har ført til at de har mer tid og
ressurser til å følge opp ved ekstra behov.
Samtidig er Tonje som helsesykepleier opptatt
av å trygge foreldrene i foreldrerollen.
– Vi må finne de tingene som er positivt, og
holde de fram til foreldrene så de kan føle seg
kompetente og trygge, sier hun. Ida setter stor
pris på dette:
– Hun har fått oss til å føle at vi får til ting. Hun
gir oss positive tilbakemeldinger.

Ikke farlig å være trist med barnet

Sorgen over barnet som døde kan være vanskelig
å balansere med gleden over det levende barnet.

– Mange foreldre vil ikke være triste sammen
med barnet fordi de er redde for at det skal skade
barnet. Vi må snakke med dem om at det ikke er
farlig å gråte selv om spedbarnet er der. Om det
renner noen tårer spiller jo ingen rolle, sier Tonje
Rød. Det som derimot kan være skadelig er om
man unngår kontakt med barnet fordi man er
trist.
– Det er veldig viktig at du også smiler til sped
barnet og søker blikkontakt. Barnet trenger at du
er der, at det får blikkontakt med deg og blir holdt
av gode varme armer, sier hun.
– Det er steinansiktet vi er redde for, eller at
mor unngår å se på barnet, for barnet trenger
blikkontakt for å utvikle hjernen. Man må passe
på å være tilgjengelig i de gulløyeblikkene når
barna er våkne og søker kontakt utover. Det
er ikke så mye de trenger i starten, bare noen
minutter i døgnet. Dette er noe vi snakker
med alle foreldre om, sier Tonje, som ikke
erfarer at dette er et problem blant sørgende
foreldre. Å være i sorg er noe helt annet enn
fødselsdepresjon.

Lite som skal til

Tonje synes det er givende å følge opp disse
familiene.
– For oss er barnet i sentrum. Når vi hjelper
foreldre, er det indirekte barnet vi hjelper. Når vi
ser dette flotte friske barnet som utvikler seg og
vokser til, er det veldig givende, sier hun.
– Det er egentlig så lite som skal til for at de
skal føle seg tryggere og møtt. De må bare vite at
vi er her og at de kan ringe og spørre om alt mulig.
Og så må vi selvsagt huske på barnet som døde, at
det er en viktig del av familien.

Tonje Røds råd til
helsesykepleiere:
•	Snakk om barnet som døde, spør gjerne om å se bilde.
•	Ha forståelse for at det vil være ekstra vanskelig noen
ganger i året. Vær oppmerksom på datoen for barnet
som døde. Vær også oppmerksom på at milepæler for
barnet som lever, kan være sårt og vanskelig.
•	Ta foreldrenes bekymringer på alvor. Trygg dem på at du
sier fra raskt dersom det er noe å være bekymret for.
•	Gi oppmerksomhet til det som er positivt så foreldrene
kan bli trygge i foreldrerollen.

TRE ERFARINGER FRA
HELSESTASJONER
GUNNHILDUR EYJA LUND
Mistet i dødfødsel i 2014.
Fikk barn igjen i 2015.
Da lillesøster ble født fikk jeg god
oppfølging og forståelse fra vår faste
helsesøster. Hun tok gjerne opp temaet slik at jeg fikk
snakket om mine tanker rundt det å ha mistet et barn.
Derimot ble jeg skuffet over håndteringen av første
barseltreffet på helsestasjonen. Ingen var informert
om min situasjon og etter å ha fortalt min historie
under presentasjonsrunden, gikk vi bare videre til
neste. Det føltes ikke godt, det var ensomt og sårt.
Det hadde vært lettere om hun som ledet gruppen
hadde visst om dette på forhånd.

VILDE VON KROGH
Mistet en sønn i dødfødsel i
2014. Fikk barn igjen i 2015.
Da helsesykepleier kom på hjemmebesøk etter at lillebror var født, opplevde
jeg at hun ikke ville snakke om gutten vi mistet og
følelsene vi hadde rundt dette. Jeg prøvde å si at vi var
litt mer bekymret enn mange andre, men dette avfeide
hun raskt ved å flytte fokus over på lillebror. Jeg valgte
å bytte helsestasjon. Heldigvis har jeg en fin fastlege
som tar alle mine små og store bekymringer på alvor.
Blir barna syke og jeg alvorlig bekymret ringer jeg
legevakten. De gir alltid gode råd.

ANONYM MAMMA
Mistet en tvilling i krybbedød i 2014. Fikk barn
igjen i 2018.
Da vårt hjerteplaster ble født, fikk jeg god oppfølging
på barsel på Haukeland og på helsestasjonen de første
to-tre besøkene. Etter dette var det et nytt ansikt å
forholde seg til nesten hver gang. Jeg ble usikker på
hvor mye de visste om vår historie, om vi skulle sees
igjen og hva som skulle skje videre. På ettårs kontroll
fikk jeg igjen ny helsesøster. Hun var veldig fin og god
å prate med og den første som tok opp vår historie
siden min første helsesøster året før. Siden 2014 har
jeg heldigvis hatt en fantastisk psykolog.
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– Ta barselsorg på alvor!
– Jeg opplever at helsepersonell kan være redde for at nybakte mødre skal gli inn i en fødsels
depresjon dersom de snakker om sorgen over det døde barnet. Men det er ikke farlig å snakke om
det, sier Pia som vet hva både fødselsdepresjon og sorg er. Hun vil ha respekt for begge tilstander.
Tekst: Trine Giving Kalstad Foto: Privat
Pia og Stian Goul Krogstad har fått sitt tredje
for barnet og slet med skyld og skam over at jeg
barn. Nola har rukket å bli ett år gammel. Hun ble ikke alltid klarte å glede meg over han. Selv om
født drøyt ett år etter at Even døde i mors mage
morskjærligheten og morsfølelsen var til stede,
i uke 21, 20. februar 2017. De er blant dem som
var jeg fullstendig utmattet mentalt og fysisk.
etter ordinær ultralyd i uke 18, måtte ta valget om
Vetle kunne ligge og skrike og jeg orket ikke å
å avslutte svangerskapet eller gå svangerskapet
ta stilling til det. Kan han ikke bare holde opp,
ut. Vel vitende om at lille Even kunne dø når som
husker jeg at jeg tenkte. Nå når Nola skriker,
helst grunnet alvorlig misdannelse. De var aldri i
kan jeg i et kort øyeblikk kjenne på de samme
tvil. For både hans og deres skyld var det riktig å
følelsene, men jeg bryr meg og prøver å finne ut
avbryte svangerskapet. Men sorgen har vært tung hva som er galt og hva jeg kan gjøre med det. Nå
å bære.
kjenner jeg jo på takknemlighet for jenta mi!
– Vi har ikke mange minner, men mange
Ikke uvanlig å bli nedstemt
knuste drømmer, sier mor.
Det å få barn er en stor endring i livet, og
Lillesøster Nola er høyt og lavt, og liker bedre
for mange oppleves denne overgangsfasen
å være våken om natta enn på dagen.
som ganske krevende. Omtrent én av ti
– Vi er egentlig ganske utslitte, mangel
kvinner utvikler hvert år depressive
på søvn er krevende. Og så kjenner
symptomer i forbindelse med
jeg at sorgen over Even til tider
graviditet eller etter fødsel.
er utmattende, den gjør meg så
Fødselsdepresjon er ikke
trist. Men denne gangen slip
en selvstendig diagnose,
per jeg alle mørketankene,
men beskriver at man som
sier Pia.
gravid eller barselkvinne
Hun sikter til at hun for
har depressive plager eller
fem år siden fikk fødsels
en klinisk depresjon (helse
depresjon da storebror Vetle
norge.no).
ble født. Da var hun sterkt
– Det er ikke uvanlig å bli
preget av et tungsinn som
nedstemt under en graviditet,
gjorde henne følelsesmessig helt
ved fødsel eller i barselperioden.
flat. Hun ble trøtt og tiltaksløs,
Men når engstelse tar overhånd, den
trakk seg unna sosiale sammen
Lena Engelsen er
daglige fungering reduseres og mor ikke
henger, hadde dårlig appetitt og kjente
generalsekretær i
klarer å se noe glede eller lyspunkt, da
lite livsglede. Selv om symptomene kan
Landsforeningen
kan hun få en depressiv tilstand, forkla
være ganske like, opplever hun like fullt
1001 dager.
rer Lena Engelsen, generalsekretær i
at det er stor forskjell på å slite med
Landsforeningen 1001 dager. De jobber
fødselsdepresjon og det å være i dyp
for et tilpasset og fullverdig tilbud til mennesker
sorg som barselkvinne.
som rammes av problemer knyttet til mental
– Med en fødselsdepresjon kjente jeg på en
helse under graviditet og etter fødsel. Selv om
total likegyldighet. Jeg manglet de gode følelsene
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«Vi er egentlig ganske utslitte, mangel på
søvn er krevende. Og så kjenner jeg at
sorgen over Even til tider er utmattende,
den gjør meg så trist. Men denne gangen
slipper jeg alle mørketankene.»

– Storebror Vetle på minnelunden til Even.

– Vi har ikke mange minner, men mange
knuste drømmer, sier Pia som mistet Even
for to år siden.

retningslinjene for fødselsomsorgen er flotte, så
erfarer Landsforeningen 1001 dager stor mangel
på kompetanse om fødselsdepresjon.
– Fødselsdepresjon må bli tidlig identifisert
slik at mor kan få riktig behandling. Dette fordrer
psykologisk kompetanse hos helsepersonell som
både har tid til å lytte og kunnskap om håndtering
av psykiske helseproblemer i de 1001 dagene
(frem til barnet er 2 år) som fødselsdepresjon kan
forekomme, forklarer Engelsen som også møter
mye sorg i sitt arbeid.
– Vi ser at sorg ofte er en del av bildet og det er
viktig at vi setter ord på alle disse ulike følelsene.

To ulike tilstander

Helsestasjoner er i dag opptatt av å fange fødsels
depresjon tidligst mulig for å følge opp med tiltak.
Det er imidlertid viktig å skille fødselsdepresjon
fra sorg for å kunne gi tilpasset og god hjelp. Sorg,
i motsetning til depresjon, kjennetegnes av et helt
spekter av følelser, at det gjerne er variasjoner og
der kontraster som glede og lykke kan eksistere
samtidig med dypt savn og lengsel.
– Sorg er mer konkret, du vet hvorfor du
sørger. For meg har sorg en hensikt. Det er slik
dyp kjærlighet ser ut når den du elsker ikke er
her mer, sier Pia som opplever at sorgens mange

– Det er godt å
begynne å ligne på en
normal familie igjen,
sier Pia. Her med
pappa Stian, Vetle (6
år), og Nola (1 år).
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grunn av dårlig helse har hun vært uføretrygdet i lang
forteller Mona, som aldri fikk den hjelpen hun trengte.
tid. Hun måtte slutte i jobben som hjelpepleier da
– Det er veldig godt at verden har gått videre nå. Det
kroppen ikke lenger klarte denne tunge jobben. Den
er en trøst for meg, sier hun og sikter til den måten
ulike
ikke tas og sosialevære
ferdig
sitter da igjen med mange
menneskekjære
damen
får imed.
stedetJeg
bruke
helsevesenet og samfunnet
i dagkonsekvenser
møter foreldrefor barseltiden
ordentlig
på
alvor.
forbudte
følelser
som
jeg ikke får satt ord på eller
seg selv og utgjøre en forskjell for folk gjennom HEF.
som mister barn. For Mona har den mangelen på
Det er ikke
at jeg ikkeHun
kan har
glede
megnavnefester
luftet,
og opplever
at idette
holdt
på Nedre
Romerike
flere går utover relasjonen
forståelse og støtte som hun –opplevde,
gjortslik
henne
år og huntidvis
har vært
fire år. Siden
har Hennes verste tanke har
bevisst på hvor viktig detlenger,
er å være
medmenneske,
ogoverskygges
men
denne gleden
av vigslertili babyen
min,nyttår
sier Pia.
hun
vært
engasjert
som
gravferdstaler.
hvor viktig det er å være tristhet
åpen omog
døden.
utmattelse. Og dette vedvarer over tid.
vært «dette er feil baby».
– Jeg ønsket egentlig
ikke å bli
gravferdstaler,
sier
– Det eneste man vet den dagen
blir født,tileratathelsepsykepleiere
Pia man
oppfordrer
og
– Det
gjør kjempevondt
når denne tanken
Mona. Det begynte med at hun ble overtalt til å
man skal dø, konstaterer Mona.
andre som møter barselkvinner som har mistet
stikker innom. Da føler jeg meg som en dårlig
holde en gravferd for et par år siden. Hun hadde
barn, våger å gjennomført
snakke om den
mor.
Det hadde
hjulpet
en hastevigsel
en måned
tidligere
fordiom noen kunne bekrefte
Kristen minnestøtte ble et nytt slag
komplekse
sorgen
og
om
at
dette
er
vanlige
tanker
for etterlatte mødre. Jeg
brudgommen var alvorlig syk, og han døde av
Ved en tilfeldighet fikk Mona for tre år siden høre
det kan være kort
å tid etter.
tror at hadde jeg fått mer plass til å snakke om
komplikasjoner
at det skulle settes opp en minnestøtte over hvor
barnavanskelig
Enkautville
skulle hadde
holde begravelsen,
som ble født døde på Ahus fram til 1985. En
mor
engasjere
seg–fullt
i sittabsolutt
nye at jeg
sorgen,
jeg også kunne frigjort mer plass
noe jeg
tillatelse til fra
forteller
Mona. Det
hadde tatt initiativ til dette i kjølvannet av et
stortHun frykter
barn.
atfikk
en del
ogHEF,
energi
til forventing
og glede. Sorg kan ikke og
ble
en
personlig
tale
og
en
flott
begravelse,
og
Mona
mediefokus på den uretten som var begått mot
disse
helsepersonell for raskt tenker
skal ikke behandles bort, det må gis oppmerk
fikk flere henvendelser etterpå. Til slutt meldte hun
barna og familiene deres. Mona tok kontakt med
fødselsdepresjon når mor sliter
somhet, tid og tas på alvor, sier Pia. Hun råder
initiativtakeren. Hun ønsket sterkt å bidra i prosessen. seg på et kurs for gravferdstaler for å se om dette
med
disse
følelsene.
helsesykepleiere til å ha mer tålmodighet med
likevel kunne være noe for henne. Etter å ha holdt ti
– Jeg så fram til å få et sted å gå til for å minnes
–
Mange
av
oss
som
har
gravide
ogåbarselkvinner
som har mistet barn.
gravferder så langt, er hun
glad for
kunne bidra som
datteren min. Endelig skulle vi få en bitte liten
litt forbeholdne.
Også Engelsen i Landsforeningen 1001 dager
gravferdstaler.
oppreisning, sier Mona. Kirkelig fellesråd i mistet barn, er
Vi stå
strikker
et–hentesett
understreker
behovet
for at helsepersonell tar
Jeg får lovog
til å gi av meg
selv. Jeg får lov
til å være
Skedsmo ba om innspill til teksten som skulle
på
til samtidig
stede somsom
medmenneske
og støtteperson.
Her er
minnestøtten. Sammen med
Human-Etisk
Forbund
tenker
at dette er
fint på babyen
gravide
eller barselkvinner
med psykiske helse
det
å vise at du har følelser.
Det erpågodt
å kunne
(HEF), som Mona var aktivt
engasjert
i, liten
sendtebarnekiste.
hun
det er
fint i en
Vilov
er forberedt
problemer
alvor.
gjøre
dette, synes
inn flere forslag til en tekst
kunne
inkluderebegravelse
påsom
å skulle
planlegge
istedenfor
dåp,Mona.
– De fleste trenger bare litt ekstra oppmerk
– Som gravferdstaler trekker jeg fram de som er
alle. Hun hørte ingen ting før hun en dag fikk vite at
sier Pia som understreker at hun er glad for at
somhet til å bearbeide og snakke ut om det
der og prøver å få fram gode minner. Det blir en
steinen var klar, med en kristen tekst av Eivind Skeie:
fødselsdepresjon
harhud.
fåttIstørre
oppmerksomhet.
de strever
Vi må ha et helsepersonell
personlig
seremoni. Det hjelper
ikke med.
med tomme
"Aldri fikk vi se ditt ansikt.
Aldri røre ved din
Symptomene
kanavvære
de samme
sorg, det
som
å stå
med kvinnen i de vonde
ord. ved
Jeg bruker
godertid. Jeg
måtør
være
tilsammen
stede, være
et lukket rom du levde. Skjult
for alle. Sett
Gud."
og vanskelige
tingene,
dette kan forebygge
medmenneske.for
Dede
pårørende
synes det er
veldig godt,
Dette var et hardt slag forderfor
Mona.viktig å vite noe om utgangspunktet
forteller
– Det ble helt feil. Jeg følte
det som
en hån. Mitt
barn
vonde
og vanskelige
følelsene.
Først daMona.
opplever
utviklingen av alvorlig fødselsdepresjon, sier hun
– Jeg tror det er en fordelog
med
ballasten
jeg har.Pias budskap om viktigheten
ble ikke inkludert. Det erdu
så deg
mange
og
settreligioner
og forstått.
støtter
oppunder
Jeg kan ikke fortelle hva av
jegåselv
har opplevd,
men
livssyn som ikke ble hørt! sier Mona, som ikke orket
anerkjenne
«barselsorg».
kanskje erfaringene mine gjør at jeg klarer å gi mer av
å delta i avdukningsseremonien. Og hun som hadde
«Dette er feil baby»
– Jeg opplever at en del er så redde for at
meg selv.
gledet seg til å møte andre der.
–
Når
samtalen
stadig
vekk
skal
dreies
mot
det
nybakte
mødre skal gli inn i en depresjon dersom
– Jeg hadde håpet vi kunne få til en liten gruppe av
nyelignende.
barnet enten
de snakker om sorgen over barnet som døde. Men
oss som hadde opplevd noe
Noen det
somer under graviditeten eller i
barseltiden,
manog
samtidig at det ikke er rom
det er ikke farlig å snakke om det, snarere tvert
kunne forstå. Jeg tror vi alle
sliter medsier
fortielse
mangel på anerkjennelse.for å snakke om sorgen over det man går glipp
imot. Økt åpenhet og anerkjennelse av «barsel

«Sorg kan ikke og
skal ikke behandles
bort, det må gis
oppmerksomhet, tid
og tas på alvor.»

I forrige nummer av Oss foreldre imellom ble prest
av. Det er et tydelig signal på at dette burde du nå
sorg» vil være forebyggende, avslutter Pia.
Odd Jarle Eidner intervjuet. Les Presten som mistet to
Får gi av meg selv som gravferdstaler
barn og troen på Gud på www.lub.no
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♥ La babyen sove på ryggen
♥ La babyen sove på ryggen
♥ La barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom
♥ La babyen
sove ipå
ryggen
barnet
sove
seng påsamsoving
foreldrenes soverom
eller sørg
foregen
forsvarlig
eller sørg for forsvarlig samsoving
♥ La barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom
♥ Unngå røyking i svangerskapet og i barnets nærmiljø
sørg
for forsvarlig
samsoving
♥ eller
Unngå
røyking
i svangerskapet
og i barnets nærmiljø
♥ Unngå for varmt og tett sovemiljø
♥ Unngå røyking
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♥ La ikke babyen få hodet tildekket når den sover
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La ikkefor
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Unngå å dekke til barnevognåpningen med tepper
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dekke til
medsover
tepper
♥ La gjerne babyen bruk smokk når det legges for å sove.
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♥ Unngå
La gjerne
smokk
når det med
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for å sove.
Vent babyen
med å gi smokk
til amming
er
vel etablert
Vent med å gi smokk til amming er vel etablert
♥ La gjerne babyen bruk smokk når det legges for å sove.
♥ Amming er bra for barnets helse
meder
å gi
til amming
♥ Vent
Amming
brasmokk
for barnets
helse er vel etablert
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TEMA: Å FÅ BARN IGJEN

Nytt svangerskap
etter tap av barn
Det å miste et barn påvirker neste svangerskap enten barnet døde
i mors mage eller etter å ha levd en stund. Mange opplever en veksling
mellom glede og sorg, frykt og håp.
Foreldrene er ofte engstelige for at det neste barnet heller ikke får leve
opp. Opplevelse av uro og frykt for hva fremtiden vil bringe, forsterkes
gjerne i et nytt svangerskap. Slike følelser kan virke inn på tilknytningen
til det nye barnet.

Informasjonshefte med råd til gravide og helsepersonell

I heftet «Nytt svangerskap etter tap av barn» kan foreldre og helsepersonell
lære om kliniske og emosjonelle behov knyttet til nytt svangerskap etter tap
av barn. Heftet kan leses på lub.no og bestilles i papirversjon (gratis, kun
porto belastes).

Mer informasjon på lub.no under «Mistet barn»:

•	«Å få barn igjen». Her står det om både det å tørre, ville, prøve å bli gravid
igjen, om tiden som gravid og barseltid og tilknytning.
•	Veiledning i rettigheter i nytt svangerskap, se «Foreldres rettigheter når
et barn dør».
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MIN HISTORIE

Blir du sterkere av sorg?
– Av motgang blir du sterk. Jeg fikk denne kommentaren og hadde lyst
til å skrike høyt. Hyle av full hals og løpe langt, langt bort. Jeg hadde
bare noen få uker tidligere mistet barnet mitt. Hun døde i magen min
og jeg følte meg ikke sterk.
Tekst: Janicke Kittilsen

Vår lille Molly døde i uke 20. Hun kom ut med
navlestrengen rundt halsen. Strengen som gir
næring og oksygen ble en fiende. Den tok hennes
liv. Den tok henne fra oss lenge før vi ble kjent
med henne. Jeg følte meg liten, redd og hjelpeløs.
Skrekkslagen gikk det opp for meg at jeg måtte
føde henne. Hun måtte ut. Det var ingen vei
tilbake. Jeg var så redd for at jeg måtte se henne
etter fødsel, at hele kroppen låste seg og holdt igjen
under fødselen. Hvorfor døde hun? Slike spørsmål
gikk som en loop i hodet mitt. Under fødselen
måtte jeg ha en haug med smertestillende. I mine
øyne gjorde det meg svak og hjelpeløs. Fødselen
var så vond. Ikke bare I kroppen min, men også
mentalt. Det føltes som om noen klorte seg inn i
brystet og rev ut hjertet mitt.

Mislykket

På sykehuset følte meg veldig liten og var redd.
Mislykket som kvinne. En kvinne som ikke klarte
å bære fram barnet sitt. Jeg trodde jeg hadde
drept barnet mitt fordi jeg hadde spist en brød
skive med saltpølse noen dager før. Jeg visste ikke
da at det var navlestrengen som var grunnen til
at hjertet hennes stoppet. Gråten var konstant.
De salte tårene gjorde huden min sår og rød. Jeg
trodde jeg aldri skulle bli glad igjen. At døden
hadde inntatt hjernen min og bosatt seg der for
alltid.

Du er sterk

– Husk du er sterk, var det en som sa til meg da vi
skulle hjem. De ordene tenkte jeg masse på.
– Er jeg virkelig så sterk? Blir man sterk av å
oppleve en så stor sorg, spurte jeg meg selv. Da
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vi kom hjem hadde jeg mest lyst til å krype
under dyna og sove. Sove bort det vonde eller
bare forsvinne. Sorgen forsvant når jeg sov. Jeg
glemte hva som hadde skjedd. Jeg hadde ikke lyst
til å våkne. Når jeg slo opp øynene etter en natts
søvn, skvatt jeg til når jeg oppdaget at magen
var borte. Jeg gjenopplevde marerittet. Jeg ville
pakke meg inn i sorgen og være et offer.

Tanker

Vi tenker tusenvis av tanker hver dag. Visstnok
over 10 000 og alle mine tanker disse dagene
handlet om at datteren min var død. Følelsene
er koblet sammen med tankene og jeg var et
følelsesmessig vrak. Heldigvis var det ting å
ordne og jeg måtte stå opp hver dag. Vi måtte
ordne med begravelsen. Det siste vi kunne gjøre
for den bitte lille jenta vår. Det var møter med
begravelsesbyrå og prest. Jeg sto opp selv om jeg
bare ville sove. Det var bare noe jeg måtte gjøre.

En boble av sorg

De første dagene var alt vanskelig. Det var
vanskelig å gå ut. Kroppen skalv som et aspeløv
når jeg måtte i butikken. Det å møte andre
mennesker var en kraftanstrengelse. Det var noe
jeg måtte. Jeg fikk så mange spørsmål, for den
store magen min var jo borte. Det var slitsomt
å fortelle alle hva som hadde skjedd. Det tok all
energien min. Det føltes som om jeg hadde løpt
maraton selv etter en liten tur ut. Jeg følte vi satt
inne i en kjempestor såpeboble med lite luft. En
boble av sorg, og jeg kom ikke ut.
– Jeg er for faen ikke sterk, tenkte jeg. Hvorfor
skal jeg være så sterk?

Janicke Kittilsen (43 år), bor på Tjøme i
Vestfold og jobber som frilansoversetter.
Gift med Snorre. Sammen har de tre barn:
Sander (21 år), Mia (16 år) og lille Molly
(2016) - og en chiahuahua som heter Tarzan.
Jannicke er sekretær i LUB Vestfolds
fylkeslag og frivillig kontaktperson i LUB.

Å leve med sorgen

Kjærlighetens pris

Alle fremtidsplanene gikk i vasken. Planene våre
ble skylt ut i kloakken som oppvaskvann. Vi sitter
igjen uten Molly og med veldig få minner. Vi fikk
ikke engang bli kjent med henne. Hjertet mitt ble
knust den dagen de ikke fant hjertelyden. Det er
kjærlighetens pris. Min store kjærlighet til mitt
bittelille barn har gjort at jeg kjenner på en av de
største sorgene en kan ha. Sorgen over å miste et
barn.
Kommer jeg styrket ut av dette? Kommer det
lys etter total mørke?

Nå tre år senere tenker jeg fremdeles på Molly
hver dag og savnet sitter i kroppen, men jeg gråter
ikke hele dager og uker lenger. Livet har gått
videre og jeg har lært å leve med sorgen. Sorgen
er ikke borte, men har mistet litt kraft. Den
er ikke altoppslukende lenger. Blir vi sterkere
av motgang eller er det en styrke som ligger i
oss? Kanskje har vi mennesker et instinkt om å
komme oss opp på beina igjen og fortsette jak
ten på lykken? Det er kanskje noe i ordtaket:
Du vet aldri hvor sterk du er, før å være
sterk er det eneste valget du har.

Farvel til
lille Molly.

Opp på beina igjen

Jeg leste et sted at bevisste tanker som gjør deg
godt kan gjøre gull av tunge stunder.
– Det er det dummeste jeg har hørt, tenkte jeg
de første dagene etter fødselen. Det er bare men
nesker som ikke har opplevd sorg som kan si noe
sånt. Men etter noen uker kunne jeg puste friere.
Jeg kunne le av TV-serier og kunne kose meg med
god mat. Noen dager og hele uker ble jeg slått
i bakken av sorgen og hadde problemer med å
komme meg opp på beina igjen. Men jeg kom opp.
Mye takket være all hjelpen vi fikk av LUB. Det var
så godt å kunne prate om Molly med likepersoner
som forstod sorgen vår. Som ikke ble lei av at
vi pratet om henne ingen andre ble kjent med.
Foreldre som vi kunne dele våre erfaringer med.
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FORSKNINGSNYTT

«Her visste alle at
jeg hadde et barn»
Foreldres erfaringer med fellesskapsorientert sorgstøtte
etter å ha mistet et spedbarn1
Tekst: Ester Holte Kofod, psykolog, ph.d., postdoc i forskningsprosjektet Sorgens kultur,
Aalborg Universitet, Danmark.

Ester H. Kofod

I ph.d.-avhandlingen min har jeg undersøkt
hvordan foreldre som har mistet et barn i
graviditeten eller kort etter fødselen opplever
møtet med omverdens reaksjoner og forvent
ninger. I intervjuene med foreldrene har jeg
også undersøkt hvordan de har opplevd og
gjort bruk av likepersonstøtte og fellesskap
med andre i sorgen over å ha mistet barn.
Deltakerne ble rekruttert gjennom LUBs danske
søsterorganisasjon – min tidligere arbeidsplass
Landsforeningen Spædbarnsdød (heretter for
kortet Landsforeningen) – som også har bidratt
med finansiell støtte til prosjektet.

Foreldreidentitet gjennom fellesskap

Landsforeningen
Spædbarnsdød
arrangerte en
omdiskutert foto
utstilling om minnes
tatoveringer i 2015.

Foreldrene jeg har intervjuet opplevde forskjel
lige reaksjoner fra omgivelsene. På den ene
siden blir det å miste et barn ansett som det ver
ste man kan oppleve, men samtidig har mange
opplevd å bli møtt med en forestilling om at det
er mindre forferdelig hvis barnet dør før man
har «rukket å bli kjent med det».
Flere av deltakerne beskriver sorgen som på
mange måter en usynlig og oversett sorg, hvor
omgivelsene har vanskeligheter med å sette seg
inn i hva man opplever. Nettopp derfor under
streker flere også at det å møte andre etterlatte
har vært viktig for å finne en plass til sorgen,
hvor det er synlig og akseptert at man har det
døde barnet med seg. Som Diana2 uttrykker det,
«Da jeg kom til årsmøtet [i Landsforeningen]
første gang var det som om alle kunne se at jeg

hadde William med meg. Jeg mener, her visste
alle at jeg var mor. At jeg hadde en sønn. Fordi
når du kommer dit, så har du mistet noen, og
alle bare visste det. De visste selvfølgelig ikke
at jeg hadde en sønn, men... Det betød mye for
meg. Det var som om det var første gang jeg
hadde William med ut og kunne vise ham til
verden.»

Dele erfaringer og føle seg normal

Å miste et barn i en tid med historisk lav
spedbarnsdødelighet innebærer også å miste i
en kultur hvor vi har lite kulturell og personlig
erfaring å trekke på. Derfor er møtet med andre
i samme situasjon ofte en verdifull sjanse for å
dele erfaringer og bli bekreftet i at man ikke er
alene om å ha det som man har det. Som Paul
formulerer det,
«Jeg kan godt gå med frustrasjoner og tanker,
og så sitter det noen som har det på akkurat
samme måten. Så tenker man, ’så er det nok
okay å ha det sånn!’… Ikke fordi det er noe mål i
seg selv være normal, men bare det at man ikke
tenker at man er… helt alene i verden.»
Samtidig er det selvfølgelig også forskjellig
hvordan etterlatte foreldre opplever sorgen.
Derfor fremhever flere av deltakerne også
betydningen av å «lære å akseptere at vi sørger
forskjellig». Det kan være en utfordring både i
parforholdet, i familien og i møtet med andre
etterlatte foreldre. Et av parene jeg intervjuet
beskrev for eksempel hvordan den til tider
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tunge stemningen på møtene i Landsforeningen
kunne prege hva de selv synes de kunne dele.
Anna uttrykker det på denne måten,
«Det som er vanskelig nå er når de andre
deltakerne – det er helt okay, men det er noen...
jeg kan overhode ikke høre hva de sier fordi de
gråter så mye. Og så når det blir min tur, så føler
jeg sånn litt... så kan jeg jo ikke bare snakke
sånn normalt om... Tenker de ‘hva er det med
henne?’, eller... Burde jeg la være å fortelle noen
av de positive tingene og så snakke litt mer om de
vanskelige, sørgelige, tunge tingene?»
Dette illustrerer noen av de normative dilem
maer som er involvert i beslutninger omkring
hvilke tilbud eller aktiviteter organisasjoner som
Landsforeningen og LUB tilrettelegger for, og
hvordan disse beslutningene uunngåelig både
kommer til å muliggjøre og begrense bestemte
normative praksisser (handlinger) og fortolknin
ger knyttet til spædbarnsdød, sorg og identitet.

«Flere av deltakerne
beskriver sorgen som
på mange måter en
usynlig og oversett
sorg, hvor omgivelsene
har vanskeligheter med
å sette seg inn i hva
man opplever.»

En annen illustrasion
av hvordan foreningens
tilbud og aktiviteter
uunngåelig er normativt
ladet, er en fotoutstil
ling Landsforeningen
Spædbarnsdød arrangerte
i 2015 med bilder av
etterlatte foreldres minne
statoveringer.3 På den ene
siden kan utstillingen være
en svært effektiv måte å
synliggøre foreldrenes sorg
på. På den andre siden kan
det kanskje være med til å
legge press på foreldrene om å forstå og agere på
en bestemt måte i forhold til deres tap.
Overraskende ofte ser de mest presserende
normative dilemmaer ut til å være forbundet med
svært hverdagslige og tilsyneladende banale ting,
som for eksempel om man skal legge et lys i min
neboksen på sykehuset eller vise frem bilder av en
mye pyntet barnegrav i medlemsbladet. Selv om

det kan fremstå som ubetydelige detaljer, er disse
beslutningene ikke desto mindre ladet med etiske
dilemmaer: Er det å gi et lys en måte å signalisere
annerkjennelse av foreldrenes tap og sorg? Sender
et bilde av en pyntet barnegrav et signal om at
dette er den riktige måten å sørge på?
Det er ingen lette løsninger på slike dilem
maer. Det er derfor viktig at de ansvarlige for
utarbeidelsen av fellesskapsbaserte sorgtilbud
er oppmerksomme på å gi plass til og sette ord på
forskjellige verdier.
Når det lykkes, kan det skape grobunn for
større aksept av både egen sorg og andres sorg.

Å se seg selv i fremtiden

Videre fremhever flere av deltakerne at felles
skapet med de andre foreldrene kan gi ideer til
hvordan man kan leve med sitt døde barn – både
på kort sikt og i et livsperspektiv. Som Erik
uttrykker det,
«Vi søkte kanskje en forestilling om hvordan
fremtiden kan komme til å se ut – i virkeligheten,
ikke sant?»
På denne måten kan de andre deltakerne og
de frivillige i de fellesskapsorienterte tilbudene
gi håp og inspirasjon til hvordan man kan leve et
godt liv med sorgen.

Avsluttende kommentar

Sorg er ikke bare er noe som «skjer med oss»,
men noe som uttrykkes i konkrete situasjoner
og normative handlinger. Dette innebærer også
at det uunngåelig er normative dilemmaer for
bundet med tilrettelegging for ulike aktiviteter
og sorgstøttetilbud og formidling av råd for sorg
mestring. De valgene som gjøres av eksempelvis
Landsforeningen og LUB skaper mulighets
betingelser som både fremmer og begrenser
bestemte handlemåter og forståelser av sorg og
tap. Dette normative aspektet er det avgjørende
av organisasjonene er seg bevisst slik at det kan
skapes både aksept og rom for stor variasjon i
sorgreaksjoner og sorguttrykk, så den enkelte
støttes i å finne sin egen vei i sorgen.

1 Artikkelen er en sterkt forkortet versjon av et kapittel fra forfatterens ph.d.-avhandling Parental grief after infant loss:
Grief as a normative practice som kan lastes ned på http://vbn.aau.dk/files/272524051/PHD_Ester_Holte_Kofod_E_pdf.pdf.
Den utkommer også i en videreutviklet versjon på dansk i tidsskriftet Psyke & Logos, nr. 1, 2019.
2 Deltakernes navn er endret av anonymitetshensyn.
3 Se mediedekning i Kristeligt Dagblad, 25. august 2015: «Tatoveringer hjælper forældre i sorgen over deres døde børn»,
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/tatoveringer-hjaelper-foraeldre-i-sorgen-over-deres-doede-barn.
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Bedre rettigheter
etter dødfødsel
Nå kan mødre få støtte fra NAV ved dødfødsel helt fra 22. svangerskapsuke.
– Dette er en kjempegod nyhet! Det var provoserende at dødfødsel før 27. uke
ble regnet som abort, sier etterlatt mamma Amalie Kongssund.
Tekst og foto: Line Schrader
Amalie var lettet over at lille Frøya ble født
akkurat innenfor grensen da datteren
kom stille til verden i 27. svangerskaps
uke i 2017. Hadde hun kommet to
dager tidligere, hadde NAV regnet
fødselen som abort. At datteren
kom til å dø, fikk Amalie og
samboeren vite med sikkerhet
2 uker tidligere. Veksten hadde
stoppet opp, morkaken hadde
sviktet, og barnet kunne ikke
reddes. Foreldrene måtte bare
vente til hjertet sluttet å slå.
I denne tøffe ventetiden saum
farte Amalie nettsidene til LUB for
å forberede seg.
– Det var fryktelig provoserende
å lese at NAV ville regne fødselen som
abort dersom barnet ble født død før 27.
svangerskapsuke. Det er jo ikke noe lettere å
miste et barn om det dør før fødselen enn like
etterpå, mener Amalie, som i fjor ba LUB arbeide
for å få endret regelverket.

Rett til foreldrepenger eller engangsstønad

Fra 1. mars ble rettighetene ved dødfødsel endret.
Mor har nå rett til foreldrepenger i seks uker eller
engangsstønad om barnet fødes dødt etter 22.

svangerskapsuke. Grensen var tidligere full
gåtte 26 svangerskapsuker, og følgende
sto skrevet i regelverket: «Dødfødsel
før 27. svangerskapsuke regnes
ikke som fødsel, men som abort».
Helsevesenets definisjon av
dødfødsel har imidlertid lenge
vært fra 22. svangerskapsuke.
Mange etterlatte foreldre har
vært skuffet og overrasket over
at NAV ikke har fulgt samme
grense.

Viktig likestilling

– Det viktigste er at
å miste et barn etter
uke 22 nå er likestilt
uavhengig av om
barnet er født død
eller levende, mener
Amalie Kongssund.

Amalie var «heldig», som student
fikk hun engangsstønad som var
verdifull i en tid da det var umulig
å gjennomføre studiene som planlagt.
Hun er glad for at foreldre som dessverre vil
oppleve å miste barnet sitt i framtiden, nå slipper
den ekstra belastningen det er at NAV avskriver
fødselen som abort.
– Det viktigste er at å miste et barn etter uke
22 nå er likestilt uavhengig av om barnet er født
død eller levende.
Les mer om foreldres rettigheter etter tap av barn
på lub.no
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Ga ut personlig fagbok om sorg

Helt liv – å gi plass til både
det gode og vonde i livet
Utad var alt i skjønneste orden, på innsiden var det kaos og smerte. Kristiane Myckland Hansson
måtte gå en lang vei før hun klarte å ta innover seg sorgen over moren. Med boken «Å sørge»
formidler hun innsikter hun så inderlig gjerne skulle hatt som nyrammet.
Tekst og foto: Line Schrader
Kristiane møter smilende og energisk
opp på LUBs kontor. For halvannet år
siden var hun en av oss i staben. Nå er
hun forfatteren, doktorgradsstipendiaten
og fagpersonen vi skal intervjue. Vi har
fulgt henne gjennom den lange prosessen
– fra ung nyansatt, da tilsynelatende alt
var bra, gjennom en lengre vanskelig
periode, frem til en posttraumatisk vekst
som har kulminert med realisering av
bokdrømmen.

– En viktig motivasjon for å skrive
boken var å vise at man kan leve et helt
liv, at man kan oppleve mye glede og
lykke samtidig som man har det vondt
og vanskelig. Hvis man ikke klarer å
akseptere det vonde, lever man et dobbelt
liv. Jeg gjorde det lenge selv, sier hun.
Kristiane var 24 år da moren tok
sitt eget liv, men sorgen over moren har
egentlig vært der så lenge hun kan huske
– som noe udefinerbart og skamfullt. For
moren var syk, hun led av både anoreksi
og en revmatisk sykdom, og hun klarte
ikke å være en tilstedeværende mor. Da
moren døde, stengte Kristiane ubevisst
alt det vanskelige helt av, det ble for
krevende å forholde seg til.

Nær og personlig fagbok

«Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og
håp» er både en fagbok og en personlig
beretning. Kristianes tapshistorie går
som en rød tråd gjennom boken som
ellers behandler sentrale temaer innen
sorg, sorgarbeid og konsekvenser av sorg med
et faglig blikk. Hun forteller brutalt ærlig om
egne vonde erfaringer, følelser og tanker som det
nesten har vært umulig å vedkjenne seg.
– Dette er min måte å fortelle min historie
på. Jeg måtte være ærlig. Jeg ønsket å bidra til
folkeopplysning om sorg. Om jeg skulle være et
forbilde for åpenhet, så ville jeg også være åpen
selv. Jeg har lært mye om at det å vise sårbarhet
ikke er farlig, sier Kristiane. Men det tok henne
mange år å komme fram til denne innsikten.
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Å sørge
Cappelen Damm
2019

Fortrengning og følelser

I boken har Kristiane viet et eget kapittel til følel
ser og fortrengning, gjennom en samtale med
psykolog og «følelsesaksjonist» Cecilie Benneche.
– Jeg levde lenge i den fella som det å skyve
bort, å fortrenge det smertefulle, er. Det er
mange som ubevisst skyver vekk vonde ting. Hvis
man kan erkjenne at noe er vanskelig for en selv,
er det så mye lettere å gjøre noe med det og få et
bedre liv, sier Kristiane. Benneche snakker om
at følelser ikke er farlig, men at det er signaler til

– Det er viktig å kunne si til noen som
har det vanskelig, at kanskje en gang der
framme er det stor mulighet for at du
kan bruke det til noe. Det må ikke være
noen forventning om det eller fremstå
som en lettvint løsning, men vi er mange
som opplever dette, sier Kristiane (39).
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oss. Vi må forsøke å lytte til hva følelsene forteller
oss, og bruke dem som veivisere.

Sorg, skam, selvhjelp, håp, digital sorg,
selvmord, prestisje – temaene er mange

– Det er like mange måter å sørge på som det fins
tapserfaringer, så det er viktig å ikke gå i den fella
å tro at dersom du ikke gråter eller ikke snakker
om det, så sørger du ikke. Noe av poenget med
boken er å vise at sorg kan komme til uttrykk
på så ulike måter: ikke bare som tristhet, men
også for eksempel som sinne og fornektelse, at
man kan sitte fast i komplisert sorg. Sorg kan få
så store konsekvenser for alt, som for eksempel
følelsen av identitet, sier Kristiane.
I det møysommelige arbeidet med
boken har Kristiane oppsøkt flere
kunnskapsrike fagpersoner.
– Når jeg skulle skrive en bok om
sorg, ønsket jeg å få inn folk med ulike
erfaringer og kunnskap, forteller hun.
I tillegg til nevnte psykolog Benneche
har seks andre fagpersoner bidratt
gjennom samtaler med Kristiane i
hver sine kapitler. Samtalene er med
psykolog og professor Atle Dyregrov
om komplisert sorg, psykiater
Finn Skårderud om sorg og skam,
leder av Oslo LEVE Monica Smith om sorg etter
selvmord, pedagogisk psykologisk rådgiver Eline
Grelland Røkholt om barn og sorg, allmennlege
og professor Edvin Schei om de profesjonelle
hjelperne og fagsjef i LUB og sorgterapeut Trine
Giving Kalstad om selvhjelp ved sorg. Dette sikrer
et bredt og variert perspektiv på sorg, tap og
mestring.

«Når jeg skulle
skrive en bok om
sorg, ønsket jeg
å få inn folk med
ulike erfaringer
og kunnskap.»

Tre viktige innsikter Kristiane trekker fram

tre viktige innsikter hun har fått i arbeidet med
boken, innsikter hun gjerne skulle hatt da hun
selv ble rammet:

Følg Kristiane videre
Instagram: @kristianemycklandhansson
Facebook: Kristiane Myckland Hansson
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– For det første at når vi rammes av en
livskrise, så må vi selv ta et ansvar for å
mobilisere støtte, selv om det kan være vanskelig.
Andre er ikke tankelesere, folk rundt meg visste
jo ikke hva de skulle si eller gjøre.
– For det andre at det er ting du kan gjøre for
å hjelpe deg selv, som å bruke naturen og bruke
kroppen. Dette er gratis og tilgjengelig for alle.
Det er ikke mye som skal til, begynn i det stille og
i det små.
– Den tredje innsikten er betydningen av
hvordan man møter seg selv når sorgen herjer,
sier hun og utdyper:
– Vær bevisst på hvordan du snakker til deg
selv. Møt deg selv som en god venn. Ha tålmodig
het og medfølelse med deg selv, og minn deg
selv på at ingen følelser er feil. Så lenge du ikke
skader andre, kan du tillate deg alle følelser, også
«stygge» følelser som sjalusi og sinne.

Godt mottatt

Kristiane er overveldet og glad over den gode
mottakelsen boken har fått så langt. Hun har
blitt intervjuet på God morgen Norge i TV2, av
Trond Viggo Torgersen i Nitimen og i Dagbladet
Magasinet, og boken er omtalt i A-magasinet (Se
Facebooksiden Kristiane Myckland Hansson for
linker).
– Det er et tema som angår veldig mange, sier
hun og håper boka også kan være til hjelp og nytte
for mange.
– Jeg har skrevet den boken jeg så gjerne
skulle fått selv da jeg ble rammet. Da ville jeg vært
litt mer rustet.
Dette er i hvert fall en bok vi i LUB varmt kan
anbefale til alle som ønsker å lære mer om egen
eller andres sorg, hvordan de kan møte seg selv og
andre, og hvordan finne fram til et helt og godt liv
der det er plass til både det vonde og det gode. For
det å sørge handler nettopp om tap og sorg, kraft
og håp.

Kristiane var også
prosjektleder for
LUBs bok:
«Å endres gjennom
smerte. Historier om
posttraumatisk vekst».

Det gode testament
Sammen med 35 medlemsorganisasjoner i Norges Innsamlingsråd er LUB med på Det gode
testament, et initiativ der målet er å fremme åpenhet rundt temaet arv og testament.

I filmer og annonser møter vi mennesker som
snakker åpent om de ulike aspektene ved arv,
og viktigheten av å inkludere sine nærmeste i
denne praten.
Da LUB nylig delte en av filmene på
vår Facebook-side tok det ikke lang tid før
Øystein Lie, tidligere styreleder i LUB, la
ut denne kommentaren: «Vi skal jo alle dø
en gang og kunne ikke tenke meg en bedre sak
enn LUB å etterlate en del av en arv til. Dette vil jeg
gjerne gjøre selv – selv om jeg håper/tror/sannsynlig
det er lenge til det skal leses opp et testamente. Mine
etterlatte kan godt gi 5-10% av det banken ikke tar
synes jeg. Tror Amalie ville likt det – hennes lille del
av en arv?». Da vi spurte Øystein om vi kunne dele
dette i «Oss foreldre imellom», tilføyde han: – Det
ble til en fin samtale i huset - der vi snakket med
barna om at dette er det vi vil. Så vil vi leve lenge
og håpe det blir noe igjen til LUB når banken har
forsynt seg.

Noen ting er viktige
å snakke om
– og viktige å skrive ned.

Øystein Lie

– Øystein og hans familie har gjort nettopp det
som er budskapet i informasjonskampanjen,
kommenterer generalsekretær Trond
Mathiesen. De har tatt praten og involvert
barna i hvilke ønsker de har.
– Mange er nok redd for hvilke reaksjoner
som kan komme, men mer enn å skape vonde
følelser tror jeg dette er med på å forebygge
konflikter. Det er bedre å involvere barn og andre
arvinger i hva din vilje er, enn at dette kommer som
en overraskelse for dem, sier Mathiesen, som legger
til at arbeidet med kampanjen har fått han til å
tenke i de samme baner:
– Jeg vil gjerne at en andel av det jeg etterlater
meg skal gå til en hjertesak. Vi har begynt å snakke
om dette i familien, og det har bare vært positivt. Vi
er ikke i mål ennå, men når vi er det, skal vi sørge
for at det også blir skrevet ned i vårt testament.
Les mer om arv og testament på
www.detgodetestament.no

Karen Aardal har gjort det som stadig flere
av oss gjør, skrevet testament.
Et testament sikrer at dine eiendeler og
midler fordeles slik du ønsker, og det er derfor
mange gode grunner til å skrive testament.
Å gi en gave til en veldedig organisasjon, kan
være én av dem. Karen har valgt å gi en slik
gave. Hun har også valgt å snakke åpent med
sine nærmeste om arv, noe som har bidratt
til å skape forståelse, og luket bort kilder til
uenighet. Nå og i fremtiden.
Les mer på detgodetestament.no
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Den lille sorgboka
– en håndbok for foreldre
som har mistet barn
Kan livet noen gang bli godt igjen etter å ha mistet barn? «Den lille sorgboka»
anerkjenner sorgen og gir konkret veiledning om hvordan du kan hjelpe deg selv.
Tekst: Vilde von Krogh

Forfattere av Den
lille sorgboka er
psykologspesialist
Elin Fjerstad og
fagsjef i LUB Trine
G. Kalstad. Foto Elin:
Nicolas Tourrenc/
Diakonhjemmet
Sykehus
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– Gjennom mine mange møter med sør
gende har jeg blitt fascinert av hvilke
krefter som ligger i sorg. Jeg har sett de
destruktive kreftene som nesten kan
ødelegge et menneske, men jeg har også
sett hvilke ressurser som faktisk ligger
der hos den enkelte – når man må, sier
Trine og får støtte av Elin:
– Det har vært meningsfylt å
skrive denne boka. Verktøyene
vi beskriver vet vi har hjulpet
mange som strever med å
finne glede og trygghet i
livet igjen, sier den erfarne
psykologen. Hun har vært med
LUB i arbeidet med å forankre
vårt sorgstøttearbeid i en faglig
tradisjon med veiledet selvhjelp.
– Det finnes motstandskraft i alle
mennesker og det er denne kraften vi ønsker å
mobilisere når krisen rammer. Da kan du i større
grad ta i bruk ressursene som finnes både i deg og
rundt deg. Men man trenger verktøy for å hjelpe
seg selv, og det er hva vi ønsker å gi i denne boka,
sier Elin.

Å miste et barn er svært smertefullt. Det å
sørge tar mye krefter. I begynnelsen er sorgen
altoppslukende, og det kan være vanskelig å
håndtere sine egne reaksjoner – for eksempel
at man kanskje ikke føler noen ting og får dårlig
samvittighet for det. Noen strever med destruktiv
grubling omkring urettferdighet og skyld, eller en
sterk bekymring for at andre i familien skal dø.
– Mange opplever at disse følelsene kan ta
overhånd, og konsekvensen kan være at man
ikke fungerer i dagliglivet. Boka handler om å
ta vare på seg selv i alle de konsekvensene sorg
kan ha på ulike plan. Vi erfarer at det å få en
bedre forståelse av hvordan sorgen påvirker en
og hva man kan gjøre for å håndtere reaksjonene
sine, bidrar til gradvis bedre kontroll over eget
hverdagsliv, forteller Trine.

Å bli sin viktigste støttespiller

I boka skriver de om konkrete verktøy som kan
være til hjelp for sørgende, som for eksempel å
lære seg metoder for å håndtere uro i kroppen,
ta regi over oppmerksomheten sin, gjenkjenne
og håndtere grubling og bekymring og verktøy
for gradvis klare å ta del i hverdagslige og sosiale

aktiviteter. Metodene er basert på kognitiv
adferdsterapi, en tilnærming som blir brukt i
mange sammenhenger der det gjelder å mestre
vanskeligheter.
– Målet er å bidra konkret til hvordan du som
sørgende kan bli en støttespiller til deg selv, sier
Trine, og fortsetter:
– Vi ønsker å bidra til at etterlatte kan benytte
seg av de ressursene og muligheten som ligger
både i seg selv og i sine relasjoner. Da kan de
gradvis oppleve at de får til noe i hverdagen.
Det å kjenne på litt mestring midt i sorgen er
viktig. Gjennom boka håper vi at sørgende kan
få hjelp til å øve seg på å i større grad kunne
veksle mellom å være til stede i det vanlige livets
oppgaver og være i sorgen og savnet når de bare
må det eller trenger det. Sorgen over et barn som
dør omdefinerer både fremtid og identitet. Dette
er et vondt og krevende, men avgjørende arbeid
som må gjøres for å skape nytt fotfeste i livet,
sier Trine.

Sorg er kjærlighet

LUB har i flere år hatt fokus på selvhjelps
metoder. Men er det mulig å hjelpe seg selv i

sorg, må den ikke bare «gå sin gang»? Forfatterne
er opptatt av at sorg må sørges, i motsetning til
depresjon som må behandles. I denne prosessen
er det viktig å støtte seg selv, fordi det er du som
må gjøre jobben. Men hvordan kan man hjelpe
seg selv og bli sin viktigste støttespiller når selv
det å sette på oppvaskmaskinen kan kjennes i
overkant mye ut?
– Sorgen har både den dypeste smerte og den
ubeskrivelige lengselen i seg, men den har også
en varm og omsorgsfull kjærlighet i seg. Du ville
faktisk ikke ha vært barnet som døde foruten,
dette barnet har gjort noe med deg – enda så
vondt sorg er! Så det er disse kreftene og følels
ene vi må snakke om, hente frem og aktivt ta i
bruk slik at den enkelte finner sin måte å støtte
seg selv når man skal finne sin måte å leve livet
sitt på uten den døde.

Vær raus med deg selv

I boka vil du også lese om hvordan sorg konkret
kan oppleves og du kan få økt kunnskap om sorg.
Forfatterne har tro på at kunnskap er viktig for
å forstå sine egne reaksjoner og for å kunne gi
seg selv god støtte. Du vil også kunne lese små
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historier om andres erfaringer med å
miste barn, og du vil finne tips til å øve
på strategiene beskrevet i boken.
– Vi skriver om hvordan du rett og
slett kan bli mer raus og vennlig med
deg selv – når vi er triste og slitne,
trenger vi ikke bare gode støttespillere
rundt oss, men vi trenger å bli bevisst
på hvor avgjørende det er at vi er litt
greiere med oss selv! Vi er vanligvis
mest strenge med oss selv, og kanskje
stiller vi for store krav til oss selv? Jeg
håper boka er både anerkjennende
nok og samtidig motiverende nok til
å gjøre det du selv kjenner at du vil og
må gjøre for å gradvis bygge opp et liv
som er godt og meningsfylt for deg,
avslutter Trine

Kristine Aaberg Ruud er en
av foreldrene som bidrar i
boka. Hun mistet datteren
Tomine i dødfødsel i 2014.
Da Kristine var nyram
met hadde hun et stort
behov for informasjon og leste
alt hun kom over. Ikke minst
forsøkte hun å dra nytte av og finne
Denne boka tror jeg
håp i erfaringer andre hadde gjort
kan være til stor nytte
før henne.
for mange, sier Kristine
– Det jeg egentlig ønsket meg
Aaberg Ruud som selv
var
at noen kunne hjelpe meg eller
har bidratt i boka.
«fikse» meg, men erkjente at jobben
måtte jeg gjøre selv. Jeg samlet derfor ulike tips og tek
nikker både fra faglitteratur, i behandling hos psykolog
og fra andre i samme situasjon som jeg iverksatte. At LUB
lager en slik sorgbok tror jeg kan være til stor nytte for
mange. Jeg ønsket å dele av mine erfaringer i håp om å
kunne hjelpe andre, sier Kristine.

Utdrag fra boken:
Nå kommer jeg også til å dø!
Helseangsten min økte etter at datteren min døde.
Jeg feiltolket ulike fysiske symptomer og fryktet
en rekke alvorlige og dødelige sykdommer. Det ble
mye tankespinneri. Det første tiltaket var å innføre
google-forbud! Gjennom kognitiv terapi lærte jeg et
viktig poeng som jeg ofte gjentar for meg selv: «Du kan
ikke stole på tankene dine, tanker er ikke fakta eller
sannhet». Det som også har vært viktig for meg er å
trene, kjenne at kroppen fungerer og sannsynligvis
er frisk. Yoga og meditasjon har gjort det lettere å
slappe av, gi slipp på spenninger og ikke minst klare
å identifisere og stoppe unyttig tankespinneri og
kreative sykdomstanker.
Mamma Kristine

Workshop om selvhjelp ved sorg
LUB arrangerer workshopper om selvhjelp ved sorg flere steder i landet høsten 2019.
Følg med på lub.no/kurs. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.
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SORGVETTREGLENE
1	Meld fra om hvordan du har det - til dem du vil involvere.

Vær ærlig med deg selv, både når du har det vondt og når
du har det litt bedre.

2	Tilpass hverdagen etter evne og forhold - oppretthold noen
hverdagsrutiner og hold kontakt med arbeidsplassen.

3	Ta hensyn til deg selv – gi deg selv omsorg og støtte.
4	Vær forberedt på ukjente reaksjoner i kropp, tanker og
følelser – søk kunnskap om sorg.

5	Ta trygge og støttende veivalg- Lær deg nødvendige
ferdigheter for å håndtere grubling, bekymring,
påtrengende minner, dårlig søvn, energitap etc.

6	Ta pauser i tide - det er ingen skam å le selv om du er i sorg.
7	Søk hjelp fra venner, kjente, likepersoner eller fagpersoner
– de fyller ulike behov.

8	Spar på kreftene – juster forventingen til deg selv og andre.
9	Kom deg ut en halvtime i dagslys. Bruk kroppen.
10	Ha tro på at det vil bli bedre!
Trine Giving Kalstad, fagsjef i LUB
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– Sov gjerne på siden
Internasjonale studier tyder på at gravide som legger seg til å sove på siden har lavere risiko
for dødfødsel enn om de som sover på ryggen. I Storbritannia anbefaler helsemyndighetene
gravide å sove på siden. Bør Norge følger etter?
Tekst: Line Schrader
I mars i år ble en oversiktsstudie om
sovestilling og dødfødsel publisert i
det anerkjente tidsskriftet The Lancet.
Forskerne har vurdert seks forsknings
studier og konkluderer med at det er
tryggest for kvinner å legge seg til å sove
på siden mot slutten av svangerskapet,
fra svangerskapsuke 28. Stillingen
den gravide legger seg i er viktigst
fordi dette er stillingen man pleier å
bli liggende i mesteparten av natten.
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Forskerne antar at dersom alle følger
denne anbefalingen kan sen dødfødsel
reduseres med ca. seks prosent.
Britiske helsemyndigheter (NHS)
gir nå anbefalinger om liggestilling for
å bidra til å redusere antallet dødføds
ler. I Storbritannia er det fire til fem
dødfødsler etter 28. svangerskapsuke
per tusen fødsler. I Norge har tilsva
rende tall de siste årene vært mellom
to og tre av tusen fødsler*.

Like trygt å sove på høyre og
venstre side

En antakelse som ble tilbakevist i den
nye studien, er at det å legge seg til å
sove på høyre side er forbundet med
økt dødfødselrisiko. Det var ingen for
skjell i risiko mellom å sove på høyre og
venstre side.
Studien viste også at ryggleie er en
selvstendig risikofaktor, det er ikke
slik at det for eksempel er farligere for

enkelte grupper gravide, som svært
overvektige, å sove på ryggen.

Uvanlig å sove på ryggen

Det er uvanlig at gravide sover på
ryggen etter 28. uke. I studien gjaldt
det 7,9 prosent av kvinnene som hadde
opplevd dødfødsel (851 kvinner),
mens det kun var 3.2 prosent i
kontrollgruppen (2257 kvinner) som
sov på ryggen.
Den økte risikoen ved å sove på
ryggen kan skyldes at blodtilførselen
til barnet påvirkes av mors sovestilling
fordi livmoren presser på venen som
fører blodet fra kroppen tilbake til
hjertet (vena cava).

Bør norske gravide få råd om
sovestilling?

– De nasjonale retningslinjene vi har
i dag inneholder ingen anbefalinger
knyttet til sovestilling under graviditet,
sier Ellen Margrethe Carlsen ved
Helsedirektoratet til nrk.no.
De nye forskningsfunnene kan
imidlertid føre til endringer også her
i Norge.

– Vi vil nå gå grundig igjennom og
vurdere funnene. Vi vil også se nøye på
de nylig oppdaterte rådene fra de brit
iske helsemyndighetene, sier Carlsen.
LUBs fagråd diskuterte de nye
forskningsfunnene nå i mai. Det
ble fremhevet at det er naturlig og
komfortabelt for både kvinnen og
barnet i magen at den gravide sover
på siden. Det er få gravide som sover
på ryggen, de fleste synes det er en
ubehagelig liggestilling.
– Det er en god vane å legge seg ned
på siden når man skal sove. Samtidig
er det viktig å understreke at det ikke
er forbundet med fare dersom man
våkner på ryggen, da er det bare å
snu seg til siden og sove videre, sier
fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad,
som er glad for at Helsedirektoratet
nå skal vurdere forskningsfunnene.
Fagrådet er bevisste på at det alltid er
et dilemma at noen kan bli mer redde
av å få vite om flere risikofaktorer.
– Samtidig vet vi at mange av dem
som får barn igjen etter å ha mistet,
lenge har kjent til denne kunnskapen.
De oppsøker ofte alt som finnes av

relevant informasjon, for de tør ikke
lenger stole på rådene de får fra andre.
De må ha kontroll selv, sier Kalstad,
som forstår godt dette behovet.
– Å sove på siden er et råd det
både er enkelt og naturlig å følge, sier
Kalstad. Hun understreker at det
viktigste er at gravide blir kjent med
sin babys bevegelsesmønster, slik LUB
gir råd om på kjennliv.no.
* I Norge regnes dødfødsler fra 22.
svangerskapsuke, med en forekomst av
dødfødsler på mellom 3 og 4 per 1000
fødte de siste årene.

Forskningsstudien:

Cronin, R. et. al.: An Individual
Participant Data Meta-analysis of
Maternal Going-to-Sleep Position,
Interactions with Fetal Vulnerability,
and the Risk of Late Stillbirth. The
Lancet, april 2019.

Bli kjent med sparkene
Å kjenne spark og bevegelser i magen er tegn på at barnet trives.
Alle barn har forskjellig bevegelsesmønster. Bli kjent med ditt barn.
Sett av litt tid hver dag til å kjenne etter hvordan ditt barn beveger seg når det er
våkent. Begynn fra uke 28, da har bevegelsesmønsteret blitt regelmessig.
Bevegelsene kjennes annerledes nær termin, men skal aldri bli færre eller svakere.
Kjenner du endring og er bekymret, kontakt fødeavdelingen med en gang.
Stol på deg selv, du kjenner barnet ditt best.
De aller fleste som opplever en episode med lite liv, føder friske barn.
Lær mer på kjennliv.no
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Å lappe sammen livet etter at døden har
revet en stor flenge i det
Som små barn ble vi så overveldet av døden at vi kunne ikke være alene. Ikke sove, ikke dusje, vi kunne tenke
på døden i mange timer, døden gikk rundt i hodet. Jeg tror vi var redde, Nils ville ikke ta heisen alene fordi
Pesta kunne dukke opp i glasset på døra. Da bestefar døde, sa vi at Pesta hadde kommet og tatt ham.

«Bok om sorg
(fortellinger om Nils i
skogen»
av Maria Navarro
Skaranger (2018).
Forlaget Oktober.
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Skaranger debuterte med et språklig smell i «Alle utlendin
ger har lukka gardiner» i 2015. Hun hadde et nytt blikk på
vårt komplekse og multikulturelle samfunn sett fra blok
kene på Romsås i Oslo.
I denne korte andreromanen viser Skaranger sin solide
litterære kvalitet om tema hun behandler med en språklig
presis selvfølgelighet. Vi møter en jeg-person som prøver å
finne ut av tilværelsen etter at broren Nils dør i selvmord.
Hun jobber som barneskolelærer og skal være den som gir
støtte, veiledning og kunnskap om livet til sine elever. Nå må
hun lappe sammen livet på nytt etter at døden har revet en
stor flenge i det. Nils har slitt med alvorlige psykiske lidelser
og ensomhet. Dette har selvsagt påvirket ham selv og hans
familie, i livet før og livet etter at han velger å hoppe fra bal
kongen i sin kommunale blokkleilighet.
Jeg bråvåkner. Ligger lenge. Blir usikker på hvem Nils
egentlig var, om han hørte stemmer hele tida, for eksempel.
(…) Med troverdighet og varme har Skaranger skrevet et
lappeteppe av en bok som tar for seg oppveksten, familie
konfliktene og forholdet mellom familiemedlemmene i
fortid og nåtid. Sorgen binder dem sammen, men det gjorde
også Nils og hans sykdom. Det er ensomt og belastende for
mennesker både å være psykisk syk og å sørge. Her veves
disse perspektivene inn i hverandre på en realistisk, seriøs
og språklig forfriskende måte.
Det er 240 nummererte avsnitt i boka. Vi kan lese
dette som at bitene speiler det fragmenterte kaoset som
oppstår når et menneske går ut av tiden. Å ha noe konkret
og håndfast å gripe tak i når meningstapet er komplett, er
viktig. Jeg-personen går inn i sorgen og kaoset, som preger
tre gjenlevende generasjoner. Jeg har prikkinger i hendene
om natta, det stikker nesten, små støt, som om man er borti en
rulletrapp. (…) Mamma har det, hun også. Det kan kjennes litt
ut som om neglene er i ferd med å falle av, har hun sagt. Som
om de er i ferd med å sprette ut.
Å skrive en roman om sorg over liv som ikke ble som
ønsket og sorg over liv som tar slutt, er ikke for alle å
beherske. Skaranger har vist at hun gjør nettopp dette til
tross for sin unge alder.

Tidløst om eksistensielle spørsmål
og tap av barn
Så dyrt et liv! Så dyrt et liv!
-Alfred Allmers

Drøye 60 år etter at Ibsen skrev stykket «Lille
Eyolf», mistet Jackie og Robert Kennedy sin
førstefødte datter i en dødfødsel. Ett av Robert
Kennedys berømte sitater var «This country can
not afford to be materially rich and spiritually
poor.» Der stopper nok likhetene, men koblingene
mellom Kennedy og Ibsens Alfred Allmers var
påfallende mens jeg leste dette stykket. Konflikter
i relasjonen mellom mor Rita og far Alfred, drif
ter, drømmer og et avsluttende behov om å gjøre
noe for samfunnets fattige, er noen tema som
kommer frem i dette teaterstykket fra 1894.
Ibsen kunne ordlegge, gjennom antydningens
kunst, ulike komplekse og eksistensielle mellom
menneskelige problemstillinger. «Lille Eyolf» er
ikke et unntak. I dag er vi opptatt av å opprett
holde familiefasaden, men mange strever med
eksistensielle problemstillinger. Barna er ofte det
sterkeste bindeleddet mellom foreldrene i deres
ønske om å holde sammen i gode og vonde dager.
Hvem er vi uten barna våre og hvem er vi i møtet
med livet selv?
Det skjøre barnet med krykken, grunnet
skade etter fall fra stellebord som baby, er et kort
møte for oss lesere. Eyolf og hans drukningsdød
i 1. akt er katalysatoren som sørger for den eksis
tensielle krisen, men også endringsvilje hos forel
drene og Alfred sin søster, Asta. Konflikten rundt
at Eyolf ikke ble sett før det var for sent, er en
insisterende nerve i dette stykket som utfordrer
hans nærmeste tillitspersoner og relasjonene
dem imellom.
Slutten i 3. akt indikerer at personlig vekst er
innen rekkevidde når det kommer til å ta grep
om fattigdommen i samfunnet for mor Rita og
far Alfred. De må aktivt drøfte sin foreldrerolle
nå som de ikke har barnet som binder dem
sammen og det er særlig sterkt når de har en
dialog om kjærligheten mellom dem og til Eyolf.
Her blir morskjærligheten satt i et kritisk søkelys.
Forholdet mellom Alfred og halvsøsteren Asta blir

heller ikke uberørt av det litterære kritikkblikket.
Søsknene viser seg å ha en litt annen relasjon enn
først forventet, og det gir en tankevekkende vri på
det hele. Kjærlighetens konfliktsoner løftes frem
i scenelyset.
Den rådende livsfilosofien i dag om at alle må
gripe dagen, fylle hodet med livslykkelige tanker
og at barna er våre fremste trofeer, er tidløs tema
tikk. Lille Eyolf har ingen forløsende avslutning,
men det er kanskje slik livet er at vi må holde fast
på at (…) litt bortenfor i dag og i morgen ligger
kanskje hele livslykken og venter på oss. For livet
er mer enn materiell velstand; har vi ikke en viss
sjelelig vekst så er vi vel fattigfolk alle sammen?
Personlig mener jeg at alle bør lese Ibsen,
også «Lille Eyolf». Tekstene er klassiske og gir oss
perspektiver på at enkelte eksistensielle spørs
mål som blir fremtredende ved livsomveltende
hendelser, er felles for alle, uavhengig av sosial,
kulturell og økonomisk kapital.

Lille Eyolf
av Henrik Ibsen
(1894).
Bildet er av Rita og
Alfred Allmers fra
Nationaltheatrets
forestilling våren
2019. Foto: Øyvind
Eide.

Bøkene er anmeldt av LUB-medlem
Mari-Ann Nergård Johansen
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Historier som beveger
– et skriveprosjekt
LUBs medlemmer bærer på sterke livserfaringer. Gjennom prosjektet «Historier som beveger»
vil åtte medlemmer få veiledning i å skrive sin historie - både for å hjelpe seg selv og for å gi trøst,
innsikter og gjenkjennelse til andre.
Tekst: Line Schrader
Tanken bak prosjektet, som er støttet av Extra
Stiftelsen, er at selvopplevde historier om store
tap, beveger både den som leser og den som
skriver.
– Jeg ser frem til å samarbeide med deltakerne
på en måte som tjener både historiene de har
å fortelle og den personlige prosessen som kan
utløses av å berette om smertelige opplevelser fra
eget liv, sier forfatter Kjersti Wold som er faglig og
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kunstnerisk ansvarlig for prosjektet. Historiene
skal formidles på LUBs nettside lub.no og i
medlemsbladet «Oss foreldre imellom» og spres
via sosiale medier og andre aktuelle kanaler.
Kjersti Wold har lang erfaring med å holde
skrivekurs og hun har jobbet mye med skriving
innen psykisk helse. Hun har samarbeidet med
LUB flere ganger tidligere, blant annet var hun
medredaktør for LUBs bok «Å endres gjennom

smerte - Historier om posttraumatisk vekst»
som kom ut i 2017. Nylig ga hun ut boken «Helse
fremmende skriving» der blant annet narrativ
terapi og historiefortelling er sentrale temaer.
– De siste årene har jeg hatt mye fokus på
hvordan eksistensielle utfordringer kan bli møtt
gjennom det å skrive. Det gjelder både for kriser
og tap av ulik art, forteller Kjersti som selv har
opplevd å miste et barn, i igangsatt dødfødsel i
1992. Nylig var hun også igjennom et krevende
kreftforløp der hun følte at hun fikk god hjelp av
det å skrive underveis.

Terapeutisk skriving

Kjersti er i gang med å veilede tre prosjekt
deltakere i skriveprosessen. Veiledningen foregår
individuelt. Hun arbeider etter J. Pennebakers
metoder med skriving som behandling av
traumer. Det har lenge vært anerkjent at skriving
kan ha terapeutisk virkning.
– Når man skriver ned den vonde erfaringen
sin, jobber man med å få en utvidet forståelse av
det som har skjedd. Man kan oppdage aspekter
man kanskje har utelatt og ikke hatt fokus på,
forklarer Kjersti. Samtidig gjør historiene noe
med den som leser. De kan berøre noe man selv

har opplevd, og sette i gang prosesser
og kanskje lede til nye innsikter eller
en form for bearbeidelse.
– Å få historien fortalt kan
skape perspektiver, forståelse og
speilinger. Vi kan hjelpe hverandre
ved å dele historiene våre.

Vil du være med
i prosjektet?
Er du interessert i å skrive og har lyst til å jobbe
med hvordan din tapshistorie best kan fortelles?
Det er fortsatt plass til fire deltakere i skriveprosjektet. Meld gjerne din interesse til LUB
ved prosjektleder Line Schrader, line@lub.no /
22 54 52 07.
Vi ønsker at deltakerne skal representere en
bredde i type tap, tematikk, alder, kjønn etc.,
og er nå spesielt på utkikk etter en pappa, noen
som har mistet barn som har levd en stund og
gjerne en besteforelder og et søsken (over 18 år).
Deltakerne som er med så langt, er alle mødre
som har opplevd dødfødsel eller tap ved fødselen.

Forfatter Kjersti
Wold veileder i
skriveprosessen.
Foto: Trond Jonassen

En podkastserie om sorg

I SORGpodden møter du mennesker som har mistet barn, foreldre, søsken eller venner, som har sørget, og
som fortsatt sørger, som allikevel har klart å finne en vei videre. Og som kan le og glede seg over livet igjen.
Du møter også mennesker som gjennom sine yrker har hjulpet, trøstet, båret og lindret.
Vi leter etter ordene som gjør sorg lettere å bære. Du finner den på lub.no/sorgpodden
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På kurs for å ta vare på
parforholdet
Å miste et barn kan være en påkjenning for parforholdet. På kurset «Hva med oss nå? Et samlivs
kurs for etterlatte foreldre» får parene tid og hjelp til å ta vare på forholdet midt i sterk sorg.
Tekst: Sissel Brusdal Solhaug Foto: Martine Isdahl - LUB Hordaland

Kjærlighetens fem språk

Bjørk og Eiel introduserte «kjærlighetens fem
språk» og ba oss om å være bevisst på hva er
viktig for deg? Og hva er viktig for din kjære?
• Gode ord
• Praktisk oppmerksomhet
• Tid for hverandre
• Gaver
• Fysisk nærhet
Disse ulike «språkene» har ulik plass hos par og
man skal være bevisst hvilke som betyr mest for
en selv og sin partner for lettere å forstå hveran
dre.
Deltakerne og
kursholderne (Bjørk
i blomstrete kjole,
Eiel nr. 2 til høyre for
henne) på samlivskurset.

Helgen 12. -13. januar 2019
ble kurset arrangert av LUB
Hordaland fylkeslag på Panorama
Hotell og Resort på Sotra.
Christina og Fredrik
Eiel Holten og Bjørk
synes det var godt å få
Matheasdatter er kursholdere
bruke tid på forholdet
denne regntunge helgen langt
sitt denne helgen.
vest mot havet på Sotra utenfor
Bergen. De er begge utdannet parterapeuter og
har lang erfaring i å holde samlivskurs.
Temaene for helgen er «vårt parforhold:
1 + 1 = 3», «er du der for meg?» og «å være nær hver
andre. Mening, drømmer og håp for oss». 7 spente
par deltok, og forholdene lå til rette for at dette
skulle bli innholdsrike dager for de deltakende
parene som velger å ha fokus på hva de har sammen
og ta vare på dette etter å ha mistet et barn.

Respekter hverandres ulikhet
Samlivskurset
ble også holdt i
Trondheim
23.-24. mars.
Det kommer til
Oslo høsten 2019.
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Eiel og Bjørk startet med å si at sorg er kjærlighet
– for å kjenne sorg må man ha kjent på kjærlighet.
Sorgen kommer i ulike faser og viser seg ulikt i
parforhold, man må respektere hverandres ulik
het. Man må skape rom i vårt «vi». Det er mange
som har utfordringer med å finne plass til «vi»
i en hverdag hvor «jeg» tar mer plass.

Verktøy til å arbeide med forholdet

Kursdeltakerne fikk gode og praktiske øvelser
og verktøy til videre arbeid med forholdet og
til å fylle verktøykassen sin med. Vi ble servert
mange kloke sitater som vi tar med oss videre på
veien, som blant annet: «man kan som par tåle
tyngden, men ikke lettheten» og «se det store i
det lille».

Hvordan var det å delta?

Christina og Fredrik synes det var godt å få bruke
tid på forholdet sitt denne helgen. Vi spurte ett
av parene, Christina og Fredrik, om hvordan de
opplevde disse dagene.
- Det har vært godt å treffe andre med samme
opplevelser og savn som oss, og det har vært godt
å være sammen som par og få litt fritid sammen –
dette har vært påfyll i «banken». Vi har fått tid til
faktisk å bruke tid på forholdet vårt, forteller de.
- Vi synes at delen om å fylle på av det som
er positivt, har vært viktig, og dette med å
kommunisere. Hele kurset vier tid til å ta vare på
forholdet og hverdagene sammen. Det er veldig
fint her på Sotra og det har vært godt å komme ut
fra hjemmet. Fasilitetene er gode og vi finner her
ro og balanse.
Tusen takk til parene som stilte opp denne helgen!

NORGE RUNDT

Aktiviteter for store og små
I LUB Vestfold hadde vi julemøte/medlemsmøte i desember på Sandefjord Motorhotell. Vi
hadde en fin minnestund for barna vi har mistet
og avsluttet kvelden med å spise julemat.
Linda Aasen

I april 2019 hadde vi en koselig familiekveld på
Pizzanini i Horten. Familiene som deltok spiste
pizza og hadde fine samtaler. Barna tegnet
påskemotiver og koste seg sammen.

Møteplassen

Janicke Kittilsen, LUB Vestfold

Hva skjer i fylkeslagene?
Her er oversikten over noe av det som skal skje i LUB lokalt i 2019.
Alle fylkeslagene markerer «Wave of Light» 15. oktober –
den internasjonale minnedagen for barna vi har mistet.

HEDMARK OG OPPLAND
1.-2. juni: Sommertreff med overnatting på
Klækken Hotell på Bondegården i Råde
HORDALAND
5. juni: Møteplassen nyrammet,
Dankert Krohns kulturhus kl. 19-21
25. august: Familiedag, Strutsefarmen
Fyllingsdalen, kl. 12-15
September: Førstehjelpskurs,
(mer info kommer)
15. oktober: Wave of Light-arrangement,
Dankert Krohns kulturhus, kl. 18.30-21.00,
November: Pappatreff (mer info kommer)
Desember: Kransebinding
ØSTFOLD
16. juni: Sommeravslutning på Bondegården
i Råde
24 .–25. august: Kanotur for fedre til Vansjø
15. oktober: Wave of Light-arrangement,
Jenseg bakeri og konditori, Sarpsborg,
kl. 17.30
28. november: Blomsterbinding,
Guttas blomster, kl. 18.30
November: Ølsmaking for fedre
(mer info kommer)
8. desember: Juletreff på Bøndenes hus,
Borge

VESTFOLD OG TELEMARK
25. august: Familiedag, Foldvik
Familiepark
21. september: Smurfedisko,
Porsgrunn
15. oktober: Wave of light-markering,
Tønsberg og Skien
(mer info kommer)
28. november: Kransebinding, Ulefoss
Desember: Juletreff, Sandefjord
Motorhotell, kl. 18.00-21.00

Første tirsdag hver måned arrangerer
vi en møteplass på Peppes Pizza i
Oslo. Vi holder av et eget rom til oss og
spiser pizza sammen og tar opp ulike
temaer. Til samlingen i april 2019 var
temaet «Gravid på nytt». Vi hadde med
oss jordmor Linda Aasen som til daglig
jobber på fødeavdelingen på Ahus.
Linda mistet sitt første barn i magen og
har i ettertid opplevd å få tre levende
barn. Hun delte generøst av sine
erfaringer, både som mor og jordmor. Vi
var 18 mødre og fedre samlet til en fin
kveld sammen med henne.
Kristina Hafredal,
LUB Oslo og Akershus

OSLO OG AKERSHUS
Hver første tirsdag i måneden (med
unntak av juli): Møteplassen i Oslo.
I juni flyttes møteplassen til onsdag 5.6.
2. juni: Sommeravslutning på klatreparken Høyt & Lavt på Tryvann
Oktober: Kransebindingskurs på
Blomsterhagen på Abildsø
(mer info kommer)
ROGALAND
16. juni: Familiedag på Rennesøy
Savner du informasjon fra ditt
fylkeslag? Se fylkeslagenes
facebooksider og lub.no

Line Christoffersen

Kontakt
persontreff
20. mars inviterte fylkeslaget til
kontaktpersontreff. Det nye styret
ønsket å bli bedre kjent med kontaktpersonene og samtidig gi litt faglig
påfyll. Vi spiste middag og hadde god
tid til å prate sammen og bli bedre
kjent. Line Christoffersen delte av sine
erfaringer som sorggruppeleder. Det
ble en hyggelig og lærerik kveld, med
godt oppmøte.
Kristina Hafredal,
LUB Oslo og Akershus
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TRE NYE FYLKESLAGSLEDERE

LUB Hedmark og Oppland:

LUB Oslo/Akershus:

LUB Troms:

Mie Steine

Kristina Hafredal

Trine-Lise Øwre

– LUB-tid er
dyrebar Bea-tid

– LUB skal være et
godt sted å være

– Ingen skal føle seg
alene i sorgen

Mie er 22 år og bor i Nordre Land
kommune. Hun studerer sykepleie og
er samboer med Fabio. De mistet Bea
i mars 2016. Hun døde i magen i uke
30, som følge av komplikasjoner med
navlesnoren. I 2017 fikk de lillesøster
Menine.
– Motivasjonen min for å være aktiv
i LUB er i hovedsak at jeg ønsker at
andre i samme eller liknende situasjon
som oss skal kunne få det samme gode
tilbudet vi hadde.
Mie ønsker som fylkeslagsleder å
være med på å opprettholde et tilbud
til de som rammes i hennes distrikt
og skape et støttende fellesskap for
rammede familier. Hun ønsker også å
bidra til å spre informasjon om sorg og
om forskning innen dette området.
– Tiden jeg bruker i LUB ser jeg på
som den dyrebare tiden jeg ville ha brukt
på Bea og er derfor utrolig viktig for meg.

Kristina er 32 år, bor i Son og jobber til
daglig som produktsjef. Hun er gift med
Stian, sammen har de Hilma og Henny
(1,5 år). Hilma døde i magen i november
2016, noen få uker før termin.
– LUB betydde utrolig mye for
meg det første året etter at vi mistet
vårt første barn, Hilma. Det var helt
uvurderlig å få støtte fra andre som
også har opplevd å miste et barn. Nå
som vi har fått et barn til og det har gått
litt tid, er det veldig fint å ha et sted å
sette av tid som bare er for Hilma.
Kristina ønsker at fylkeslaget skal
være et aktivt fylkeslag med et godt
og variert tilbud til sine medlemmer,
både nye og de som har vært med en
stund.
– Min største motivasjon er at andre
nyrammede skal oppleve at LUB er et god
sted å være, på samme måte som jeg opp
levde det da jeg selv nylig hadde mistet.

– Trine-Lise Øwre er 31 år, bor på
Finnsnes og jobber i helsevesenet. Hun
har fire barn, to gutter på 9 og 15 år,
en jente på 7 år og Sarah Linnea som
skulle ha vært 8 år.
– I 2011 ble min første lille prinsesse
født. Sarah Linnea ble født ekstremt
prematurt og levde dessverre bare i 5
dager - 5 dager jeg aldri ville ha vært
foruten. Hun er veldig høyt elsket og
dypt savnet.
Da Trine-Lise mistet Sarah-Linnea
følte hun seg alene i sorgen.
– Jeg savnet å ha noen jeg kunne
prate med og dele bekymringer med.
Da jeg senere hørte om LUB ble jeg
derfor veldig interessert i å jobbe for at
ikke andre skal ha det på samme måte.
– Jeg er opptatt av å opprettholde
LUBs tilbud også i Troms, og gleder
meg til å ta fatt på vervet som fylkes
lagsleder.

Vi ønsker de nye fylkeslagslederne lykke til med viktig frivillig verv!

Årsmøte i Dyreparken
Søndag 3. februar var det klart for årsmøte i LUB Agder på Noahs Ark i
Dyreparken. Sju familier var representert. Mens årsmøtet foregikk koste ungene
(og noen av de voksne) seg i lekerommet. Gøy for de små! Deretter var det klart
for kjempegod lunsj-buffet. Vi ser fram til flere koselige og meningsfulle treff i
2019. LUB Agder
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Anne-Grete
Dahl og Frida.

NORGE RUNDT

Søskentreff og
blomsterbindingskurs

Møte med jordmødrene i Østfold
Ideen om et arbeid rettet mot helsestasjonene startet i styret for flere år
siden. Vi søkte midler fra Helse Sør-Øst og fikk innvilget 10 000,- til å arbeide
med dette. Vi fikk ordnet det slik at vi i november 2018 fikk delta på et heldagsmøte for kommunejordmødrene i Østfold.
I forkant satt vi sammen en perm med informasjon fra foreningen. Vi samlet
sammen to eksemplarer av LUBS brosjyrer og lagde også et informasjonsskriv om LUB Østfold og om hva vi kan tilby. Vi kjøpte også inn ett eksemplar
av boken «Når livet slutter før det begynner», om tiden før, under og etter en
dødfødsel. Før møtet lagde vi en presentasjon med det vi mente var viktig å
fremheve.
På møtet fokuserte vi på viktigheten av lik oppfølging av alle, at dette ikke
burde variere ut ifra hvilken person man treffer på. Susan og jeg delte av egne
erfaringer og fikk belyst det de mente var viktig å ha fokus på i oppfølgingen
etter å ha mistet barn. Dette mener vi er noe som helsepersonell jevnlig må
minnes på, for på den måten å stadig kunne tilby bedre oppfølging.
Veronica Schmelck, LUB Østfold

Søskentreffet ble arrangert i aktivitetsparken «Klatring
på Grensen» og alle fikk prøvd seg både høyt og lavt.
Vi ønsker at barna skal kunne
komme sammen og gjøre
hyggelige aktiviteter
med andre som
også har opplevd
å ha miste søsken.
Aktivitetsdagen ble
første gang arrangert i fjor og er svært
populært.
Blomsterbindingskurset
ble arrangert på Guttas Blomster
– og temaet var 17. mai. Vi fikk opplæring i å sette opp
flotte dekorasjoner og hygget oss sammen mens vi lagde
noe til være kjære små.
Begge arrangementene var sponset av midler fra
Extrastiftelsen.
Lise Mette Lyshaugen, LUB Østfold

Pappakveld
I mars arrangerte LUB Østfold pappakveld. Gutta koste
seg med bowling og pizza. Dette ble en flott arena for å
treffe andre fedre som også har mistet et barn, utveksle
erfaringer, dele minner og hygge seg i hverandres selskap. Bowlingen var også en suksess og det var stemning
for å gjenta dette neste år.
Lise Mette Lyshaugen, LUB Østfold

Foreldrekveld på Egon
LUB Agder inviterte til foreldrekveld like før årets påske, 11. april, på Egon.
For å gjere det enklest for flest mogeleg å vere med, ville vi treffast ein
stad mellom Aust- og Vest-Agder, og bestemte oss for å spise på Egon på
Sørlandssenteret. Her fekk vi eit eige rom til dei 13 foreldra som blei med. Det
var både trangt og intimt, og som alltid god stemninga. Takk til alle som kom,
det var kjekt å treffast!
Tora Karoline Rundhovde, LUB Agder
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Hva har skjedd
i 2018?
•	Nærmere 1000 kurset
i mestring av sorg.
I samarbeid med Senter
for Krisepsykologi arrangerte vi åpne møter om
dette i 4 byer.
•	Gitt sorgoppfølging
til nær 300 etterlatte
foreldre.

Årsmøte med LUBs frivillige i fokus
Helgen 6.–7. april møttes tillitsvalgte og medlemmer i LUB fra hele landet
til representantskapets årsmøte på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Foredragsholder Rune Semundseth innledet helgen
med et inspirerende og tankevekkende foredrag om
kommunikasjon og livsmestring. Gjennom sine mange
historier, praktiske verktøy og øvelser skapte han stort
engasjement i salen.
Deretter var det tid for å se tilbake på fjoråret
da årsberetningen og årsregnskapet ble lagt frem.
2018 har vært et begivenhetsrikt år og LUB ser ut til
å opprettholde det samme høye aktivitetsnivået i år,
noe vi kunne se da mål- og tiltaksplan for 2019 ble lagt
frem. Sidsel Theisen fra LUB Hedmark/Oppland avsluttet
lørdagens program med slampoesi. I sitt sterke og ærlige
Rune Semundseth.
kunstneriske innslag brakte hun oss tett inn på tapet av
datteren Ingeborg, og etterlot ingen uberørt.
Foruten de faste programpostene var det satt av tid til gruppearbeid og
diskusjoner i plenum. Fokus var temaer som er til nytte i utøvelsen frivillige arbeid
i LUBs fylkeslag. Vi fikk presentert noe av det gode arbeidet som gjøres rundt om i
landet, da tre fylkeslag fortalte om utvalgte tiltak og aktiviteter. Deretter utvekslet
fylkeslagene idéer og erfaringer i grupper. Det var tydelig at mange hadde blitt
inspirert til nye og gode tiltak, da fylkeslagene til slutt presenterte i plenum hver sin
idé til et nytt arrangement eller tiltak som de skulle ta med hjem.
Tusen takk til dere som deltok for stort engasjement og for at dere gir av dere selv
for å hjelpe andre som mister barn!

Justert LUB-logo og farger
Nesten 15 år etter at LUB fikk nytt navn og visuelt uttrykk, har
vi sett behov for å endre logoen noe så den er enklere å bruke
i bl.a. sosiale medier. Sirkelen rundt treet er blitt hel og fonten
modernisert. LUBs fargemanual er samtidig noe justert og forenklet.
I forbindelse med utgivelsen av Den lille sorgboka, har vi fått laget
noen illustrasjoner av Sandra Blikås som også kan brukes i andre
sammenhenger. LUB skal fortsatt være gjenkjennelig etter disse
mindre endringene.
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•	Delt ut over 700 000 kr
til forskning.
•	Lansert vår egen podcast
serie: SORGpodden.
•	Gitt ut kortfilmer om
sorg og arbeidsliv.
•	Arrangert familie
samling med foreldrerådgivning på Modum
Bad. Les mer.
•	LUB foreldreforum
(tidligere Englesiden)
lansert på ny plattform
og med nytt navn.
•	Sendt ut kjølesengen
Cubitus baby til alle
fødeavdelinger, takket
være privat innsamlingsaksjon.
•	Publisert informasjons
filmen Kjenn liv og
forebyggingsinfo på
7 andre språk.
•	Gjennomført kartlegging
av spedbarns sovemiljø i
Norge – der nesten 5000
foreldre har svart!

INFORMASJON FRA LUB

Velkommen
som medlem!
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en medlems
organisasjon. Alle som mister sitt barn eller barnebarn, søsken, nevø
eller niese uventet i mors liv, ved fødselen eller i de første leveårene
kan melde seg inn i foreningen. Andre kan være støttemedlemmer.
Medlemskap koster kr. 500, og støttemedlemskap koster kr. 300.
Tegn medlemskap på www.lub.no.

LUB foreldre
forum

Fantastisk uttelling på
søknader til ExtraExpress!
Flere fylkeslag i LUB har søkt midler til lokale aktiviteter
gjennom tilskuddsordningen ExtraExpress. Med 70 prosent
innvilgelsesprosent har LUB lokalt fått støtte til 11 ulike
aktiviteter i vårens tildeling. Nå blir det familiesamlinger,
fluebindingskurs for pappaer, fotokurs og minnebokser for
utdeling til nyrammede på sykehus og barseltreff for etterlatte
mødre for å nevne noe. Følg med på tilbudet i ditt fylke!

– et lukket nettforum for
deg som har mistet barn
Noe for deg?
Les mer på
lubforeldreforum.no

Har du en prosjektide?

Støtt Landsforeningen
uventet barnedød!
•	Send sms «LUB» til 2490 og gi 100 kr til LUBs
støttearbeid overfor rammede familier.
•	Vipps din gave til LUB, vipps-nummer 10591.
•	Gi gave online: LUB har egen givertjeneste på lub.no.
Velg mellom gave øremerket forskning og gave til vår
generelle virksomhet.
• Bli LUB-giver og gi et fast månedlig beløp.

Du kan søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom
LUB. ExtraStiftelsen bidrar til å realisere helse- og
utviklingsprosjekter og forskning som fremmer fysisk og
psykisk helse, mestring og livskvalitet.
•	Mindre prosjekter kan søke støtte gjennom
ExtraExpress, med enklere søknadsprosess og kortere
behandlingstid. Maks søknadsbeløp kr. 30 000.
Søknadsfristene er også her 15. mars og 15. september.
•	Søknadsfrist for forskningsprosjekter er 1. mai til LUB,
mens fristen til ExtraStiftelsen er 1. juni.
•	Søknadsfrist for helseprosjekter er to ganger i året:
15. september og 15. mars.
•	Søknadsfrist for utviklingsprosjekter er 15. september.
Ønsker du å søke? Ta kontakt på
post@lub.no / 22 54 52 00
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Sentrale arrangementer i LUB
25.–27. oktober 2019:

Seminarhelg for nylig rammede foreldre og kontaktpersoner - Oslo

Høsten 2019:		

Workhop i selvhjelp - ulike steder

17.–19. januar 2020:

Kurs i frivillig sorgstøttearbeid – Oslo
Se også lub.no/kurs

Tusen takk for alle gaver
vi har mottatt både via
innsamlingsaksjoner
på Facebook og bidrag
gjennom andre kanaler!

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
Leila Tverå
Kaspersen

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Våland Mat a.s. - din nærbutikk
Armauer Hansens vei 11,
4011 Stavanger

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
Max Ebbesen

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
Magnus Burud
Johansen

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Mathias Leander
Vårli Torbjørnsen

Victoria
StrandhaugJahren Farstad

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om

Sunniva Semmen
Heistad

Sofie Zamfir
Berg Hagen

Tobias Andre
Larssen

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
My Ingels
Asmussen
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Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
Ludvig Vedås

Matheo Suhrke

Vi takker
hjerteligst for
gavene
til minne om
Ebba Bogstrand
Sørensen

Landsstyret
Landsstyret består av LUB-medlemmer som kommer fra forskjellige deler av landet.
Leder:

Snorre Kittilsen

Mie Steine (vara)

Marit Galta-Opheim

snorre.kittilsen@gmail.com

miesteine@gmail.com

marit.galta.opheim@

980 23 340

454 79 436

bkkfiber.no
952 57 537

Nestleder:

Mari Skjerden

Kine-Annett Rydningen

amskjerden@hotmail.com

Schart

472 93 908

krydningen@yahoo.no
907 93 986

Lise Falang-Petterson

Anders Schmelck (vara)

lise.petterson@gmail.com

schmelck@gmail.com

411 01 795

938 97 136

Fagrådet
LUBs fagråd har en rådgivende og kvalitetssikrende funksjon i organisasjonen og består
av forskere, fagpersoner og en representant fra landsstyret.
Førsteamanuensis dr. med.
Arne Stray-Pedersen (leder)
arne.stray-pedersen@fhi.no

Professor dr. med. Kari Klungsøyr
Medisinsk fødselsregister,
Folkehelseinstituttet, Bergen og
Institutt for global helse og
samfunnsmedisin, UIB
Kari.Klungsoyr@igs.uib.no

Psykolog Unni Heltne
Senter for Krisepsykologi i Bergen
ugulla@online.no

Overlege Sjur Klevberg
Barneklinikken
Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Førsteamanuensis
Line Christoffersen
Høyskolen i Oslo og Akershus,
fakultet for samfunnsfag,
institutt for økonomi og
administrasjon
line.christoffersen@gmail.com

Lise Falang-Petterson
lise.petterson@gmail.com

Kommunejordmor
Hilde Erlandsen
Moss kommune
hilde.erlandsen@online.no

Overlege PhD
Julie Victoria Holm Tveit
Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet
Fødeavdelingen, KVB,
Oslo universitetssykehus
julieholmtveit@hotmail.com
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Avsender: Landsforeningen uventet barnedød, Ole Fladagers gt. 1 A, 0353 Oslo

Som vi elsker dem
vi ikke fikk beholde
De legger seg som godværsdager
på hjertet
med lukkede øyne kan du høre minnene
treffe sjela som sommerdovne bølgeskvulp
Kristina Olsson Rogstadkjærnet
Mistet lillebror i krybbedød i 1998

