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Åtte spennende prosjekter finansiert av LUBs forskningsfond eller med LUB som
søkerorganisasjon har pågått i 2016. Som tidligere år er det temaene sorg, dødfødsler og
krybbedød som går igjen.
Forskning er en viktig grunnpilar i
LUBs arbeid og virke. Syv prosjekter
fikk innvilget støtte fra LUBs eget
forskningsfond i 2015/2016. I tillegg
fikk Johanna M. Eidahl og hennes kol
leger ved Folkehelseinstituttet midler
til et nytt doktorgradsprosjekt som
skal se på hjerneødem (unormalt mye
væske i hjernevevet) ved plutselig død
hos barn. Dette prosjektet er støttet av
ExtraStiftelsen med LUB som søker
organisasjon.

Foto: Lillian Andersen
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For øvrig har både LUB og
ExtraStiftelsen endret sine rutiner
for utlysning, søknader og tildeling
av prosjektmidler. Blant annet er
det nå flere frister for å søke om
midler til helseprosjekter gjennom
ExtraStiftelsen, og søknadsfrist for
LUBs forskningsfond er flyttet til 1.
juni hver år. Les mer på lub.no og
extrastiftelsen.no om hvordan du kan
søke prosjektmidler.
Avslutningsvis presenteres tildelin
gen for 2016/2017 fra LUBs forsknings

fond som nylig ble offentliggjort. Fem
prosjektledere fikk en gledelig start på
oktober med ferske prosjektmidler.
Tusen takk til vårt flotte fondsutvalg
som også i år har gjort en strålende
jobb med å vurdere søknadene!
Tusen takk til alle givere som gjennom
sine bidrag har gjort det mulig for LUB
å dele ut penger til forskning.
Kristiane M. Hansson
Prosjektkoordinator
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Hjerneødem ved plutselig
død hos barn
Krybbedød er fortsatt en uløst gåte. Ved Avdeling for
rettsmedisinske undersøkelser av barn på Folkehelseinstituttet
forskes det iherdig for å tilføre ny kunnskap om temaet. Det
finnes mange hypoteser, blant annet flere som omhandler
hjernen og hjernens vannbalanse.
Flere studier viser økt hjernevekt og
økt vanninnhold (hjerneødem) hos
barn som dør i krybbedød. Den økte
hjernevekten kan skyldes en unormal
utvikling av hjernen, enten i fosterlivet
eller de første levemånedene. Den
kan også være en konsekvens av en
overreaksjon på en ellers ufarlig infek
sjon, eller alvorlig oksygenmangel,
siden dette vil kunne gi hjerneødem
og dermed en tyngre hjerne. I dette
prosjektet vil man prøve å relatere det
observerte hjerneødemet til funn som
allerede er gjort i løpet av flere tiår
med forskning på krybbedød.

40 prosent har hjerneødem

I tilfellene av krybbedød som under
søkes ved vår avdeling sees det
hjerneødem hos omtrent 40 prosent
av barna. Målet med doktorgrads
prosjektet «Hjerneødem ved plutselig
død hos barn» er blant annet å bedre
forståelsen av hvordan dette oppstår.
En av hypotesene våre er at det er en
konsekvens av spesifikke varianter av
genet for akvaporin 4 (AQP4), som er
en viktig vannkanal i hjernen. Et annet
viktig protein i denne sammenhengen
er apolipoprotein E (ApoE). I hjernen
er dette proteinet blant annet involvert
i transporten av fettstoffer og i immun
forsvaret. En spesifikk variant av genet
for ApoE er vist forbundet med økt

risiko for ødem og hjerneskade hos
barn.
Vi skal se nærmere på sammenhengen
mellom spesifikke varianter av genene
for både AQP4 og ApoE og hjernens
væskestatus. Dette skal vi gjøre ved
å sammenholde genanalyser med
målinger av mengde vann i hjernen og
mikroskopiske undersøkelser av vevs
snitt.

Hjerneødem og nikotineksponering

Hjerneødem kan også relateres til
røyking og nikotineksponering. Det
er et etablert faktum at små barn som
samsover med røykende foreldre har
høyere risiko for å dø i krybbedød.
Noen direkte forklaring på dette
finnes ikke, men ved dyreforsøk har
man sett at nikotin bidrar til utvikling
av hjerneødem. Dette er også en av
problemstillingene vi ønsker å se
nærmere på i prosjektet.
Prosjektet startet for fullt 1. august
2016. Det foreligger allerede en del
resultater både fra genetiske analyser
og målinger av vanninnhold, og
arbeidet med å sette opp vevsfarging til
mikroskopiske undersøkelser er godt
i gang. Etter hvert som analysene blir
ferdige håper vi å finne sammenhenger
som kan være med på å forklare hvor
for noen barn dør plutselig og uventet.

Hjerneødem ved plutselig
død hos barn
Prosjektleder

Ph. d. stipendiat Johanna
Marie Lundesgaard
Eidahl

Telefon

21 07 76 95

E-post

Jmei@fhi.no

Institusjon der
prosjektet er
tilknyttet

Folkehelseinstituttet

Veileder/
faglig ansvarlig

Siri Hauge Opdal, Arne
Stray-Pedersen og
Torleiv Ole Rognum

Tildelt beløp
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Metabolsk analyse av krybbedød
Omtrent halvparten av barn som dør i krybbedød har en lett
infeksjon. Dette prosjektet forsøker å påvise infeksjoner i tidlig
fase ved hjelp av en metode kalt metabolomikk.

Metabolsk analyse av
krybbedød
Veileder/faglig
ansvarlig
Telefon
E-post
Institusjon der
prosjektet er
tilknyttet
Prosjektleder
Tildelt beløp
Prosjektets
varighet

Siri Hauge Opdal
21 07 76 79
siri.hauge.opdal
@fhi.no
Folkehelseinstituttet

Cond. scient. Pål Skage
Dahlberg
95 000
2016 - 2018

Midler tildelt fra
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Rundt 15-20 barn under 3 år dør plut
selig og uforklarlig hvert år, og mye
tyder på at lette infeksjoner kan være
en sentral faktor i disse dødsfallene.
Det er mange studier som har påvist et
aktivert immunforsvar hos barn som
dør i krybbedød (SIDS – sudden infant
death syndrome). Det er funnet at SIDS
har forhøyede nivåer av interleukin-6
i spinalvæsken, og flere studier har
funnet assosiasjoner mellom ulike
varianter av gener som er involvert i
immunforsvaret og SIDS. Ved å gjøre
RNA- studier har vi nylig funnet flere
gener som er nedregulert i forbindelse
med krybbedød, de fleste av disse
er involvert i immunresponsen. Til
sammen kan disse funnene tyde på at
et svekket immunforsvar står sentralt i
en del av disse dødsfallene.

Infeksjon den reelle dødsårsaken?

Dette prosjektet ønsker å påvise infek
sjoner i en svært tidlig fase, for på den
måten å prøve å kartlegge de under
liggende dødsmekanismene. En måte å
gjøre dette på er å benytte seg av meta
bolomikk, som er en samlet analyse av
svært mange små molekyler involvert i
ulike biokjemiske prosesser i kroppen.
En organismes respons på infeksjoner
innebærer tidlige endringer i meta
bolismen (det som skjer når kroppen
omsetter luft, mat og andre materialer
til stoffer som kroppen behøver for å
kunne fungere), og signifikante for
skjeller kan påvises allerede etter en
time. Det er vist at omtrent halvparten
av barna som dør i krybbedød har en
lett infeksjon forut for eller i forbin
delse med dødsfallet, og vi ønsker å
forstå mer av hvilken betydning dette

har for det fatale forløpet.
Vi ønsker å gjøre både en bred global
og målrettet metabolomikk. Ved å gjøre
en bred metabolsk screening håper vi
å kaste nytt lys over plutselig uventet
spedbarnsdød gjennom å påvise at
mønsteret av metabolitter hos barn
som dør i krybbedød ligner mønsteret
hos barn som dør av en kjent infeksjon.
I den målrettede metabolomikken vil
vi se spesifikt etter stoffer som kan
indikere en lett infeksjon. Vår hypotese
er at noen barn som dør i SIDS i virke
ligheten dør av en infeksjon de ikke er
i stand til å respondere på, og som ikke
lett lar seg påvise med tradisjonelle
metoder.

Håper å identifisere sårbare barn

Vi håper at denne studien vil kunne gi
ny innsikt i bruk av metabolomikk som
verktøy for å påvise en begynnende
infeksjon hos små barn. Dersom vi
finner nye markører som kan identi
fisere sårbare barn vil man kunne sette
inn tiltak for å forhindre de fatale
forløpene.
I tillegg vil vi lete etter arvelige fakto
rer for tilstander som kan gi plutselig
død. Målet er å finne flere tilstan
der som det kan testes for gjennom
nyfødt-undersøkelsesprogrammet
(nyfødtscreeningen), slik at tilstander
med risiko for plutselig død kan oppda
ges og død forebygges. Vi har allerede
bekreftet at fettnedbrytningsdefekten
MCAD har forårsaket plutselig død i 1
prosent av de barna vi har undersøkt.
Denne enzymmangelen er nå med i
nyfødtscreeningen og ingen barn bør
heretter dø av denne tilstanden, da den
er lett å behandle.
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Forstyrrelser i fostersirkulasjon
hos vektshemmede barn
I dette prosjektet forsøker forsker Lisa Bjarkø og hennes
kolleger å få økt forståelse for utvikling av senkomplikasjoner
hos veksthemmede barn
For at barnet i magen skal vokse nor
malt er det helt avhengig av at blod
forsyningen fra morkaken fungerer
tilfredsstillende. Variasjonen i og regu
leringen av denne blodforsyningen
betegnes ofte som fostersirkulasjonen.
Forstyrrelser i fostersirkulasjonen vil
føre til forsinket vekst hos fosteret,
såkalt intrauterin vekstrestriksjon
(veksthemming). Dette er en alvorlig
svangerskapskomplikasjon som øker
risikoen for intrauterin fosterdød, for
tidlig fødsel og alvorlig sykelighet hos
barnet i nyfødtperioden. Risikoen for
alvorlige langtidsfølger i form av tidlig
hjerte-karsykdom og sykdommer som
for eksempel diabetes øker også. Det
er uvisst om det er intrauterin vekst
restriksjon eller for tidlig fødsel som er
årsaken til slike komplikasjoner. Vår
hypotese er at endret hjertefunksjon
og endrede sirkulasjonsforhold kan
påvises allerede i nyfødtperioden hos
barn som har hatt slike forstyrrelser i
fostersirkulasjonen.
Der man finner forstyrret foster
sirkulasjon følges gravide tett av foster
medisinere for å vurdere hvordan
fosteret vokser og for eventuelt å finne
riktig tidspunkt for forløsning hvis det
må skje tidlig. Ved hjelp av moderne
ultralydteknikker vil vi undersøke
barn som blir født mellom uke 30 og
uke 42 der barna har vekstrestriksjon
pga. forstyrret fostersirkulasjon. Vi
planlegger å undersøke sirkulasjons
forholdene i hjernen, leveren og hjertet
med ultralyd de første dagene i nyfødt
perioden.

Resultatene vil sammenliknes med
samme type undersøkelser hos til
svarende nyfødte med normal foster
sirkulasjon. Dette vil kunne gi en
bedre forståelse for utviklingen av sen
komplikasjonene nevnt ovenfor som
ses hos barn med vekstrestriksjon.
Denne kunnskapen kan bidra til å
finne de pasientgrupper som har
behov for tettere oppfølging i barne
årene for om mulig å forebygge slike
senfølger.
Vår hovedhypotese er at omstillingen
fra foster til etablert nyfødtsirkulasjon
vil arte seg forskjellig hos nyfødte med
intrauterin vekstrestriksjon sammen
liknet med nyfødte som har hatt nor
mal tilvekst i fosterlivet, og at endrede
sirkulasjonsforhold vil særlig kunne
påvises i hjerne, lever og hjertets
muskelfunksjon. Ved å studere sirku
lasjonsforholdene før og etter fødsel
vil vi kunne få en dypere og bedre
forståelse av hjertefunksjonen, samt
blodstrømsforholdene ved intrauterin
vekstrestriksjon. Dette vil bidra til
bedre innsikt i hvordan hjertemuskel
cellene arbeider hos disse pasientene
og hjelpe oss til å forstå de metabolske
prosessene senere i livet.

Unormal perinatalsirkulasjon
Prosjektleder
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E-post
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Tildelt beløp
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Universitetet i Oslo,
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Prosjektet er i startfasen og godkjen
ning fra Regionale komiteer for medi
sinsk og helsefaglig forskningsetikk
(REK) foreligger nå. Vi planlegger å
starte inkludering av pasienter i løpet
av høsten 2016 og gleder oss til etter
hvert å kunne presentere analyser og
resultater.
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Forandring i morkaken som årsak
til svangerskapskomplikasjoner
Dødfødsler er et globalt problem med mer enn 6,4 millioner
dødsfall årlig. Forskere har lenge konsentrert seg om
årsaksforhold hos mor og barn, uten at morkaken (placenta) har
vært viet særlig interesse. Nyere studier har imidlertid vist at
forandringer i morkaken kan forklare årsak til dødfødsler i en
rekke tilfeller.

Morfologisk forandring
i morkaken som årsak
til svangerskaps
komplikasjoner
Prosjektleder
Telefon
E-post
Institusjon der
prosjektet er
tilknyttet
Veileder/
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Tildelt beløp
Prosjektets
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Overlege Elisabeth
Berge Budal
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Elisabeth.berge.budal
@helse-bergen.no
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universitetssykehus
Førsteamanuensis,
overlege Karin Collett
45 000
2016 - 2017
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Under svangerskapet er morkaken
bindeleddet mellom mor og barn.
Gjennom den foregår utveksling av
surstoff (oksygen), næringsstoffer, hor
moner og avfallsstoffer mellom de to
individene. For å tilfredstille det ufødte
barnets økende behov, spesielt for
oksygen og næring, må morkaken for
andre oppbygning og struktur i løpet
av graviditeten. Ved normal utvikling
vil det ved termin foreligge en morkake
der avstanden mellom fosterets og
mors blodsirkulasjon er så liten som
mulig. Betingelsene for overføring av
oksygen til fosteret er da optimalisert.
Ved kompliserte svangerskap blir ofte
morkaken sendt til undersøkelse ved
avdeling for patologi etter forløsnin
gen. Det har vist seg at det ofte kan
foreligge stukturelle, karakteristiske
forandringer i morkaken som tegn på
at modningen er forsinket. Ved denne
tilstanden er avstanden mellom foste
rets og mors blod økt. Dette øker risi
koen for akutt surstoffmangel rundt
fullgått svangerskap eller under selve
fødselen. Per i dag er det dessverre
ingen undersøkelser, som f.eks. ultra
lydundersøkelser eller andre tester,
som kan fange opp om denne tilstan
den foreligger i morkaken.

Hva vet vi?

Diabetes (type 1, type 2 og svangerskap
diabetes) er foreløpig den eneste kjente
risikofaktoren for utvikling av forsinket
modning av morkaken. Erfaring viser
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imidlertid at tilstanden rammer en
større gruppe av gravide. Paradoksalt
nok har det vist seg at kvinner med
svangerskapsdiabetes og kun lett for
høyete blodsukkerverdier kan ha mer
alvorlige modningsavvik enn kvinner
med dårlig regulert type 1 diabetes.
Kvinner med høy BMI er en gruppe som
har økt risiko for lett forhøyete blod
sukkerverdier, uten at nivået tilfred
stiller kravet til en diabetesdiagnose.

Nyopprettet morkakeregister for å
redusere dødfødsler

Vi har med hjelp av midler fra LUB
fått igangsatt en anonymisert studie
for å se nærmere på disse tilstandene.
Vi har opprettet et kvalitetsregister
(morkakeregisteret) der standardiserte
undersøkelser av morkaken (utført
ved avdeling for patologi etter forløs
ning) kobles til data om den fødende,
barnet og eventuelle komplikasjoner
rundt fødselen. Ca. 1100 samtykke
erklæringer er sendt ut, og vi vil etter
hvert utføre statistiske analyser. Vi vil
da se nærmere på om andre faktorer
ved mors tilstand og helse enn diabetes
er assosiert med forsinket modning.
Klarer vi å identifisere hvilken gruppe
kvinner som er i høyrisikosonen for å
ha modningsforstyrrelse i morkaken,
kan disse tilbys en tettere svanger
skapsovervåking og eventuelt tidli
gere forløsning. Målet er å redusere
antall dødfødsler og barn som utvikler
hjerneskade grunnet akutt surstoff
mangel rundt fødsel.
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Risikofaktorer for
hjertekarsykdommer
før graviditet og
senere dødfødsel
Hovedformålet med prosjektet “Risikofaktorer dødfødsel” er
å analysere sammenhengen mellom hjertekar risikofaktorer
målt før graviditet og senere dødfødsel, med tanke på mulige
forebyggende tiltak.
Dødfødsel er en tragisk hendelse når
det inntreffer. En rekke faktorer er
vist å ha sammenheng med økt risiko
for dødfødsel, blant annet høy alder
hos mor, det å ha fått et dødfødt barn
tidligere, flerlingesvangerskap, noen
sykdommer hos mor som diabetes
og enkelte bindevevssykdommer,
enkelte infeksjoner i svangerskapet
og svangerskapskomplikasjoner som
svangerskapsforgiftning og morkake
løsning.
Enkelte studier har funnet sammen
heng mellom dødfødsel og mødres
senere hjertekarsykdom. Dette kan
indikere at dødfødsel og hjertekar
sykdom hos mor kan ha felles under
liggende risikofaktorer. CONOR
(Cohort Norge) er en viktig datakilde
for risikofaktorer for hjertekarsyk
dommer i Norge. Vi koblet data fra
CONOR helseundersøkelsene fra
1994 til 2003 med data fra Medisinsk

fødselsregister (MFR) for informasjon
om senere svangerskap og fødsler i
1995-2012. Data fra CONOR inkluderer
informasjon fra ti regionale helse
undersøkelser, men de fleste kvinnene
i reproduktiv alder kommer fra tre
regioner: (24.3% fra Oslo, 49.7% fra
Nord-Trøndelag, og 21.3% fra Tromsø
og Finnmark). Kvinner som deltok i
CONOR uten å være gravide og uten å
ha født siste år og som senere føder et
enkeltfødt barn (svangerskapsvarighet
minst 22 uker) registrert i MFR, var
inkludert i analysene.
De foreløpige analysene viser at de
sterkeste risikofaktorene for dødfødsel
er høy alder hos mor ved fødsel, høyt
blodtrykk og fedme målt før graviditet,
samt hjerneslag i familien (CONOR
data). I videre analyser vil vi også inklu
dere andre mulige risikofaktorer som
fysisk aktivitet og alkoholbruk.

Risikofaktorer dødfødsler
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Akutt fødselshjelp
Hvilken rolle spiller oppbyggingen av fødselsomsorgen for
hvordan det går med mor og barn?

Akutt fødselshjelp i Norge
Prosjektleder
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Ph.d. stipendiat Hilde
Marie Engjom
98 87 39 72
hilde.engjom@uib.no

Institusjon der
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Tidligere i vårt forskningsprosjekt
har vi vist hvordan Norge i perioden
mellom 2000 og 2009 fikk færre
fødeinstitusjoner med akuttfunk
sjon enn det som i følge Verdens
Helseorganisasjon er behovet i forhold
til folketallet. Fra slutten av 70-tallet
til 2009 gikk antallet fødeinstitusjoner
ned fra 95 til 51, og risikoen for å føde
ikke-planlagt utenfor fødeinstitusjo
ner økte både i byene og distriktene.
Mellom 2000 og 2009 økte andelen
kvinner i fruktbar alder som bodde
mer enn én time fra en fødeinstitusjon.
I FNs arbeid med helse som en
menneskerett definerer man fire
grunnleggende elementer for å opp
fylle denne retten: det må finnes
institusjoner og det må være mulig å
komme seg dit med tanke på geografi,
økonomi, diskriminering og andre bar
rierer (tilgjengelighet). Helsetjenestene
må også være akseptable og yte
tjenester med tilstrekkelig medisinsk
og vitenskapelig kvalitet.

Tilgjengelighet og reiseavstand

I den neste delen av prosjektet vårt
bygger vi på dette internasjonale ram
meverket. Vi undersøker om tilgjenge
lighet til fødeinstitusjoner, nærmere
bestemt mors reiseavstand til nærmeste
fødeinstitusjon, påvirker fødestedet. Vi
har også klassifisert fødeinstitusjonene
etter funksjon: fødestuene tilbyr jord
mor-ledet omsorg for normale fødsler
og akuttinstitusjonene kan behandle
de vanligste akutte tilstander under
fødselen. Akuttinstitusjonene har vi
gruppert etter antallet fødsler per år. Vi
undersøker også om fødestedet påvirker
barnets risiko for å dø under eller like
etter fødselen.

Ny teknologi

Datainnsamlingen innebærer at
vi benytter innbyggernes adresse
koordinater fra Folkeregisteret og
Statistisk Sentralbyrå. Disse er til
gjengelige fra 1999 og dermed kan vi
beregne mors reiseavstand til nær
meste fødeinstitusjon for kvinner som
fødte i Norge mellom 1999 og 2009.
Slik bruk av geografisk informasjon
har ikke vært vanlig innen folkehelse
forskning (epidemiologi), og det krevde
tid, arbeid og ressurser før alt var klart
våren 2015. LUB har bevilget støtte til
disse avstandsberegningene.

Dødsfall under eller like etter fødsel

Dødsfall hos barnet under eller like
etter fødselen er heldigvis sjelden i
Norge sammenlignet med andre deler
av verden. Samtidig har tidligere forsk
ning både i Norge og andre land ofte
utelatt barn som blir født ikke-planlagt
utenfor institusjon. Flere av studiene
har også bare undersøkt risikoen for
å dø i nyfødt-perioden og utelatt barn
som døde under fødselen. Studiene har
dermed ikke hatt informasjon om barn
der manglende tilgang til overvåkning
eller tiltak under fødselen kan ha
bidratt til at barnet ble dødfødt.

Unikt kunnskapsgrunnlag

Kombinasjonen av registerdata og
individuell beregning av reiseavstand
gjør denne studien unik, det er ikke
mange som har mulighet til å gjøre
slike studier. Resultatene vil derfor
være internasjonalt relevante, og ikke
minst gi viktig kunnskap for utforming
av norsk fødselsomsorg og drøfting av
fordeler og ulemper ved sentralisering.
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Svangerskapet etter dødfødsel
Denne studien tyder på at forekomsten av angst og depresjon i
svangerskapet er høy blant kvinner som har opplevd dødfødsel
sammenlignet med andre gravide.
Det er velkjent at en dødfødsel påvirker
kvinners psykiske helse på kort sikt
og medfører økt risiko for angst og
depresjon, spesielt det første året etter
hendelsen. I en tidligere studie fant vi
at 5-18 år etter dødfødsel var det ikke
signifikante forskjeller i selvrapportert
livskvalitet og depresjon sammenlik
net med kontrollgruppen. Imidlertid
fant vi at en tredjedel av kvinnene
hadde vesentlige symptomer på post
traumatisk stress.

Nytt svangerskap kan reaktivere
psykiske plager

Tidligere forskning tyder på at
svangerskapet etter en dødfødsel kan
reaktivere psykiske plager. Generelt er
det høyere forekomst av symptomer
på depresjon, angst og posttraumatisk
stress i det neste svangerskapet, men
vi vet mindre om hvor mange som har
så høye symptomnivåer at det er av
klinisk betydning eller kan tilsvare en
diagnose. Noen forskere har foreslått
en generell anbefaling om å vente i tolv
måneder med neste graviditet for å
redusere psykisk stress, men effekten
av dette er usikker.
Forholdet mellom kvinnen og hennes
partner kan også påvirkes av en død
fødsel, men det finnes lite kunnskap
om hvordan dette innvirker på parfor
holdet i neste svangerskap. I Norge har
vi ingen statistiske studier som ser på
bruk av helsetjenester og forekomst
av indusert fødsel eller keisersnitt i
svangerskapet etter dødfødsel og det er
få studier på dette internasjonalt.

Metode

Studien er basert på spørreskjemadata
fra Den norske mor og barn-under
søkelsen (MoBa, Folkehelseinstituttet)

og data fra Medisinsk fødselsregister.
Vi har materiale fra 174 kvinner med
dødfødsel i forrige svangerskap (etter
22 fullgåtte svangerskapsuker eller
fødselsvekt minst 500 gram), samt 362
kvinner med tidligere levende fødte
barn og 365 førstegangsfødende
kvinner. Hovedmålet med studien har
vært å estimere forekomsten av angst
og depresjon i svangerskapet etter død
fødsel og etter at kvinnene har født et
levende barn. Vi ser også på om de som
ble gravide innen 12 måneder etter
dødfødselen eller med dødfødsel etter
30 fullgåtte svangerskapsuker har mer
angst og depresjon. I tillegg studerer vi
kvinners tilfredshet med sitt partner
forhold, bruk av helsetjenester og fore
komst av indusert fødsel og keisersnitt
i neste svangerskap.

Resultater

Våre funn tyder på en høy forekomst
av angst og depresjon i svangerskapet
etter dødfødsel sammenliknet med
kontrollene, mens forskjellene forsvin
ner seks måneder etter neste fødsel.
Varigheten fra dødfødsel til neste
svangerskap eller hvorvidt dødfødselen
skjedde etter svangerskapsuke 30
synes ikke å ha vesentlig betydning.
Kvinner med tidligere dødfødsel er
ikke mer utilfredse med forholdet til
partner enn kontrollene. Ikke uventet
har kvinnene med tidligere dødfødsel
langt flere svangerskapskontroller i
neste svangerskap. De har også høyere
forekomst av særlig indusert fødsel,
men også keisersnitt. For tiden jobber
vi med å se på om noe av forklaringen
på disse forskjellene kan skyldes angst
eller redsel knyttet til forestående
fødsel.
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Sorgbehandling via internett
Rundt 10 prosent av alle som mister noen utvikler “komplisert
sorg” og trenger profesjonell hjelp for å takle disse
utfordringene. Nå støtter LUB et forskningsprosjekt som vil
utvikle et terapitilbud over internett til de som sliter med
komplisert sorg.
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Å miste noen man er glad i kan være
noe av det vondeste man opplever i
løpet av livet. Hvordan man opplever,
viser og bearbeider sin sorg varierer
veldig fra person til person. Mange
klarer å håndtere tapet og gå videre i
livet selv om det kan ta flere måneder
og savnet etter den avdøde kan vare
livet ut. Imidlertid opplever ca. én av
ti at den intense og smertefulle sorgen
ikke går over og at lengselen etter den
avdøde er nesten altoppslukende.

Komplisert sorg er ikke depresjon
eller angst

Det er foreslått flere begrep for å
beskrive denne tilstanden, der de
vanligste er «komplisert sorg» eller
«forlenget sorg». Selv om mange som
opplever komplisert sorg også plages
med depresjon og angst, er det enighet
om at komplisert sorg er noe annet enn
depresjon eller angst. Alle kan utvikle
komplisert sorg etter et tap, men det
ser ut til at risikoen er spesielt stor når
man har mistet et barn, hvis dødsfallet
var uventet eller hvis det var en følge av
vold. Hvor mye sosial støtte man får og
hva man har «i bagasjen» fra før virker
også å ha betydning for sorgprosessen.
Fordi komplisert sorg er en psykisk
lidelse som kan skilles fra andre
psykiske lidelser, må også den psyko
logiske behandlingen være tilpasset de
plagene som er forbundet med kom
plisert sorg. I de siste årene har det
blitt utviklet behandlingsmetoder som

i vitenskapelige studier har vist god
effekt. Det finnes også noen første
erfaringer med å gi behandlingen via
internett i utlandet. Resultatene er
lovende. Fordelen med behandling
via internett er at flere vil få tilgang
til den hjelpen de har behov for og det
gir større fleksibilitet for terapeut og
klient. Mange sørgende bruker alle
rede nettet aktivt, f.eks. for å minnes
den avdøde eller utveksle tanker og
erfaringer med andre som er i samme
situasjon.

Skriving som terapi

Vi mener at et internett-basert tilbud
for folk med komplisert sorg bør fin
nes også i Norge, og i dette prosjektet
bruker vi et opplegg som er tilpasset
norske forhold. Behandlingen består
av totalt ti skriveoppgaver, og man har
kontakt med en terapeut via e-post.
Skriveoppgavene går ut på å skrive
om tapet, sin sorg og sin livssituasjon.
Deltagerne blir også oppfordret til å
reflektere over hva som har skjedd,
hvordan man kan ta vare på seg selv
og hvordan man kan leve med tapet
i dag og i framtiden. Terapeuten gir
tilbakemelding på det man har skre
vet og gir nye skriveoppgaver. I denne
pilotstudien ønsker vi å finne ut om
behandlingen virker og hvordan den
oppleves av brukerne. Studien pågår,
og det søkes fortsatt deltakere.
Resultatene forventes å foreligge i
utgangen av 2017.

