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

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

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

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

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

Gjør det til en god vane!

Lær mer på 
kjennliv.no

Bli kjent 
med babyens 
bevegelses mønster 
i magen

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

Du er ikke alene
Jeg vet ikke hvor mange timer jeg brukte på å lese om 
andre som også hadde opplevd å miste barnet sitt, da vi 
mistet vår Aileen i 2008. 

Når jeg skriver dette har jeg akkurat hørt to nye episoder av Sorgpodden, der 
LUB-medlemmer deler fra sine erfaringer. I dette magasinet kan vi lese his-
torien om et barnebarn på lånt tid, den har vært delt i sosiale medier og har 
engasjert og berørt mange. Av erfaring vet jeg det bidrar til gjenkjennelse og 
normalisering, og kanskje til at noen føler seg litt mindre alene i sorgen. Tusen 
takk for at dere deler!

Aileen var vårt tredje barn og det var stor lykke i familien da hun ble født. Jeg 
husker enda at jeg følte meg heldig som hadde fått tre friske barn. Få dager senere 
ble Aileen veldig dårlig, det viste seg at hun hadde en alvorlig medfødt hjertefeil. 
Aileen ble 14 dager gammel, i åtte av disse visste vi at vi skulle miste henne.

LUB ble raskt viktig for oss. Vi deltok på seminaret for nylig rammede foreldre 
få måneder etter at Aileen døde og hadde en kontaktperson som besøkte oss. 
Dette var til uvurderlig hjelp.

Mitt engasjement i LUB handler i stor grad om at de som kommer etter oss ikke 
skal stå alene. At foreldre, søsken, besteforeldre og andre pårørende skal ha et 
sted å høre til, der de kan oppleve et fellesskap med andre som virkelig forstår. 
Etter to år med begrenset mulighet for å arrangere fysiske møteplasser og 
arrangementer kunne vi i januar endelig arrangere seminar for nylig rammede 
foreldre, og landsmøtet i Kristiansand ble avholdt som planlagt i april. Det var 
så godt å kunne møtes og kjenne på fellesskapet igjen.

Jeg gleder meg til å være med videre på reisen til LUB ut av pandemien, som 
nyvalgt leder av landsstyret. Tusen takk for tilliten!

KINE-ANNETT RYDNINGEN SCHART
Styreleder
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Kommende 
arrangementer
10.–12. juni:
Kurs i frivillig sorgstøttearbeid 
Lillestrøm

August
Oppstart skrivekurs for fedre

8. september:
Webinar  
«Sinne og sorg – hvordan kan jeg 
forstå og håndtere det?»

Oktober:
Webinar  
«Hva trenger kvinner med vonde 
erfaringer fra tidligere graviditeter 
og fødsler i nytt svangerskap?»

28.–30. oktober:
Seminar for nylig rammede 
foreldre, Soria Moria Hotell i Oslo

13.–15. januar 2023:
Kurs i frivillig sorgstøttearbeid  
Soria Moria hotell i Oslo

Nytt fra LUB

Forskningsartikkel om erfaringene fra skrivekursene 
Med støtte fra Stiftelsen Dam og 
forsknings midler fra LUBs forskningfond 
arrangerte LUB i 2020 og 2021 digitale 
terapeutiske skrivekurs for etterlatte 
foreldre. Erfaringene fra dette prosjektet 
ble publisert i det internasjonale 
forsknings tidsskriftet Frontiers in 

Psychology i januar 2022: «Experiences 
of Norwegian Mothers Attending an 
Online Course of Therapeutic Writing 
Following the Unexpected Death of 
a Child». Artikkelen er skrevet av 
O.V. Lehmann, R.A. Neimeyer, J. Thimm, 
A. Hjeltnes, R. Lengelle og T.G. Kalstad. 

K ortfilmen Psyklisten som ble produsert for LUB i 2019, vant Ildfluge prisen for beste 
kort dokumentar under Den Norske Dokumentar film festivalen i april 2022. Filmen er 
produsert av Martin Walther / Walther Bros med støtte fra Stiftelsen Dam.

Gratulerer og tusen takk til alle som har vært med på å lage filmen, ikke minst filmens 
hoved person: LUB-medlem Per Hellevik Carlsson og hans familie! Se filmen på lub.no og 
LUBs YouTube-kanal.

Skrivekurs for fedre som har mistet barn
I august starter vi opp 
et online terapeutisk 
skrivekurs for bare menn.

Kurset ledes av psykolog-
ene Olga Lehmann og 
Jens Thimm, og vil gå over 
seks kvelder à to timer. 
I 2020 og 2021 hadde LUB 
flere online terapeutiske 
skrivekurs der etterlatte 
mødre deltok. Kurset er 
støttet av Stiftelsen Dam.

Mer informasjon og 
påmelding på lub.no

Helgesamling på 
Fagerheim fjellstugu

Helgen 2.–4. september inviterer LUB 
deltakere i våre digitale sorggrupper 

til fysisk treff på Haugastøl, med LUB-
medlemmene Kristin og AK Glück-Teigland 

som vertskap. Det er fortsatt noen 
ledige plasser. Samlingen er støttet 

av Stiftelsen Dam.

Les mer og meld deg på på lub.no.

Psyklisten kåret 
til beste kort -
dokumentar
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LUB 
FORELDREFORUM

- et lukket nettforum for deg
som har mistet barn

Les mer på lub.no/foreldreforum

Nytt fra LUB

Se fotoutstillingen  
«Sorg i farger» på lub.no
I september 2021 ble LUBs fotoutstilling «Sorg i farger» sett av tusenvis av 
mennesker da den sto utendørs på Vulkan, midt i hjertet av Oslo, i tre uker. Flere 
etterlatte foreldre og familier er portrettert i denne utstillingen som gir et innblikk 
i hvordan det er å leve med sorg etter tap av barn. Nå kan du endelig oppleve 
utstillingen på lub.no.

Webinarer høsten 2022
8. september
Sinne og Sorg – hvordan kan jeg forstå og håndtere det? 
Med psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen, daglig leder  
& psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning. 

Det er lov å være sint når du sørger! Sinne dekker gjerne 
over andre følelser som tristhet og fortvilelse og er en vanlig 
sorgreaksjon. Sinne kan være til nytte og til hjelp, men det å 
være sint kan også føre til uønsket adferd, bitterhet eller vansker 
i forhold til andre mennesker. Lær mer om sinne og sorg på dette webinaret.

Høsten 
Hva trenger kvinner med vonde erfaringer fra tidligere graviditeter og  
fødsler i nytt svangerskap? 
Med Thorbjørn Brook Steen, overlege på fødeavdelingen på OUS og Elin Mortensen, 
mamma som har mistet sitt andre barn og fått ett barn til etterpå. 

Mange kvinner som blir gravide igjen kjenner på sterk bekymring, sorgen er fortsatt 
der. Kanskje har hun fått fødselsangst eller har hun med seg traumer fra forrige 
fødsel som kompliserer svangerskapet? Hvordan oppleves det å være gravide igjen 
og hva trenger kvinner som bærer på angst, bekymring og kanskje traumer fra 
tidligere fødselserfaringer? 

Denne siden opp-bodyen 
på Frivillighetens museum
I forbindelse med Frivillighetens år 2022, blir 
LUBs viktigste forebyggende tiltak mot plutselig 
spedbarnsdød (krybbedød), Denne siden 
opp-bodyen, stilt ut på Frivillighetens museum. 
Dette er en digital utstilling hvor spesielle 
gjenstander som forteller en helt unik historie 
om innsats, belønning, omsorg og kjærlighet 
vises frem – for å synliggjøre hvor viktig frivillig 
arbeid er i samfunnet.

Se utstillingen på  
www.frivillighetensmuseum.no.



7

Å lære å leve med sorgen
Helgen 28.-30. oktober arrangerer LUB 
ny seminarhelg for foreldre som har 
mistet et lite barn de siste par årene. 

Seminaret finner sted på Soria Moria 
hotell i Oslo. Les om 
forrige seminarhelg på 
side 24.

Meld deg på og  
les mer på lub.no

Disputerte for doktorgrad 
i krybbedød
Johanna Eidahl disputerte 6. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med 
avhandlingen «Postmortem evaluation of brain edema: Possible significance for 
the study of sudden unexplained death in infants and small children». Prosjektet er 
støttet av Stiftelsen Dam og LUBs forskningsfond.

Plutselig uventet spedbarnsdød (sudden infant death syndrome, SIDS), vanligvis omtalt 
som krybbedød, er fortsatt en av de viktigste årsakene til barnedødelighet i Norge. 
I dette prosjektet undersøkes hvorvidt utviklingen av hjerneødem er en del av årsaks-
bildet når et barn dør i SIDS. Forholdet mellom hjernevekt og skallens omkrets ble 
brukt som et objektivt mål, og studien viste at denne ratioen var forhøyet i saker med 
kjent hjerneødem. Det ble ikke påvist noen forskjell i hjernevekt/skalleomkrets-ratio 
mellom SIDS og kontroller. Derimot ble det vist en dramatisk reduksjon i hjernens 
vanninnhold det første leveåret, og også en tett korrelasjon mellom vanninnhold og 
hjernevekt/hodeomkrets-ratio. Det kan dermed tenkes at denne ratioen er et bedre mål 
for hjernens utvikling og vekst enn den mer tradisjonelle hjernevekt/kroppsvekt-ratio. 
Fallet i vanninnhold korrelerer også med reduksjonen mengden aquaporin-4 (AQP4) 
i hippocampus i løpet av første leveår. AQP4 er den viktigste vannkanalen i hjernen. 

Det er tidligere vist at en spesifikk variant i genet for AQP4 forekommer hyppigere 
hos SIDS enn hos kontroller, og man har spekulert i om denne genvarianten bidrar til 
forstyrret vannhomeostase hos SIDS. Den aktuelle genvarianten ble ikke assosiert med 
hjerneødem i denne studien, men det ble vist at barn med CT/TT har lavere nivåer 

av AQP4 i hippocampus. 
Samlet sett forsterker 
funnene i denne avhand-
lingen hypotesen om at 
barn som dør i SIDS har 
en medfødt sårbarhet 
i hjernen.

Vi gratulerer med vel 
gjennomført doktorgrad!

Bli kontakt - 
person i LUB!

Ved å ta kurs i frivillig sorgstøtte-
arbeid kan du bli kontaktperson i LUB.

Neste kurs er i Lillestrøm helgen 
10.–12. juni 2022. Nytt kurs arrangeres 

helgen 13.–15. januar 2023 på 
Soria Moria hotell i Oslo.

Meld deg på og les mer på lub.no

Johanna (nr. 2 f.h.) med 
veilederne: F.v. Professor 
emeritus Torleiv O. Rognum, 
hovedveileder dr. philos. Siri 
Hauge Opdal og professor dr. 
med. Arne Stray-Pedersen.

LUB-medlemmer 
deltar i forskning 

Newborn Time er et stort forskningspro-
sjekt ved Stavanger universitetssykehus. 
Målet er at helsearbeidere skal bli bedre 

på gjenopplivning av nyfødte. Lars Korsbakken 
og Hanne Stenshorne mistet sin nyfødte datter 
Ida i 2015. 6. mai 2022 deltok de på et nyfødt-
seminar for helsearbeidere ved Stavanger 
Universitetssykehus, der de fortalte de om sine 
opplevelser og erfaringer rundt det å miste et 
nyfødt barn. 

«Vi synes det er veldig fint at Ida sin historie 
kan bidra til at andre nyfødte kan overleve. Det 
er godt å få dele hennes historie med noen 
som er interessert i å lære mer. Vi er veldig 
stolte over datteren vår», sier Hanne og Lars.

Hanne og Lars måtte delta digitalt og satt i bilen 
da de delte sine erfaringer på oppstartsmøtet i 
NewbornTime-prosjektet via Teams! 

Nytt fra LUB



bekymret; det mangler folk og de opplever stort 
arbeidspress. Også Riksrevisjonen konkluderte, i 
2019, med at bemanningsutfordringen går utover 
sikkerheten til kvinnene. 

– Vi har advart mot dette over flere år. Jordmø-
dre er opptatt av å gi god og trygg omsorg, men de er 
helt avhengige av at vi har nok mennesker på jobb 
og nok kollegaer til å få det til, sier Kristin Holanger 
Bodenstein, nestleder i Jordmorforbundet NSF til 
NRK. 

Over tid har det vært fokus på utfordrin-
ger i føde- og barselomsorgen i Norge. 
Under pandemien har det blitt enda 
tydeligere hvordan mangel på jordmø-

dre og fødselsleger kan få alvorlige konsekvenser 
for fødekvinnen. Statistikken viser at en av tre 
kvinner har tegn på depresjon etter fødsel. Flere 
kvinner velger heller å reise hjem fra barsel enn 
å bli liggende grunnet mangelfull oppfølging. 
Og jordmødre og andre fagpersoner er alvorlig 

Barselopprøret 2022

Fødsel- og barselomsorgen 
på livet løs? 

– Vi kan ikke lenger si at vi er verdens beste land å få barn i, runget det fra scenen under 
demonstrasjonen for svangerskaps-, fødsel-, og barselomsorgen foran Stortinget 27. april 2022. 

Helseministeren fikk overrakt sju krav for bedret tilbud til gravide og fødende kvinner i Norge av 
arrangørene Barselopprøret, Femihelse og Bunadsgeriljan.

Tekst og foto  TRINE GIVING KALSTAD
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Kvinner som mister barn skal sikres 
oppfølging på lik linje med andre 

barselkvinner.

 – Dette er et engasjement regjeringen deler. Vi 
har allerede begynt på dette arbeidet og jeg vil ta 
med meg deres viktige innspill videre, svarte helse-
ministeren da hun fikk overrakt kravene. 

INKLUDERER ETTERLATTE FORELDRE
LUB har bidratt i utformingen av kravene og stiller 
seg bak formålet med demonstrasjonen. LUB bidro 
til at kravene tydelig inkluderer foreldre som mis-
ter sitt barn: Kvinner som mister barn skal sikres 
oppfølging på lik linje med andre barselkvinner, og 
etterlatte foreldre skal få et systematisk og proaktivt 
tilbud om støtte og oppfølging.

– Selv om ikke LUB har signert de sju kravene, 
deler vi engasjementet og støtter helhjertet opp om 
initiativet. Fødselsomsorgen må ikke reduseres til 
en minimumstjeneste, vi må ta på alvor at det heter 
fødselsOMSORG. Nå er mye av omsorgen borte 
fordi det ikke er tid til det. Slik kan det ikke fortsette, 
sier fagsjef Trine Giving Kalstad i LUB. •

Denne situasjonen har ført til mobilisering med 
tre initiativtagere: Barselopprøret er en organi-
sasjon som jobber for bedring av svangerskaps-, 
føde- og barselomsorgen i Norge, Femihelse er en 
podkast om kvinnehelse, og Bunadsgerilijan er en 
interesseorganisasjon for fødekvinner med særlig 
fokus på lokalt tilbud. Sammen med fag- og bru-
kerorganisasjoner har de utarbeidet sju krav til en 
god svangerskaps-, fødsel-, og barselomsorg. Under 
demonstrasjonen fikk helseminister Ingvil Kjerkol 
overlevert deres sju krav. 

 Helseministeren 
får overlevert de sju 

kravene for en bedre 
svangerskaps-, fødsels- 

og barselomsorg.
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Min historie

Det er en mandag i mars 2018, fortsatt vinter, fortsatt 
kaldt. Snøen ligger over landskapet, og på Bodø luft-
havn er de parat til å rydde rullebanen om det kommer 
nye snøfall. Mange reiser sydover på denne tiden, og 
det er stadig inn- og utflyvninger i luftrommet over 
Hunstad kirke. Nede på bakken, på parkeringsplassen 
foran kirken, smeller det i bildører som blir lukket. Det 
er mange som har tatt seg fri denne formiddagen for 
å delta. I dynejakker og ullfrakker trer begravelses-
gjestene inn i kirkerommet, noen alene, andre i små 
grupper eller som par. Stille finner de plassene sine. 
Det sedvanlige, dempede orgelspillet er ikke å høre. 
I stedet sitter organisten ved klaveret. Han spiller 
barnesanger, søndagsskolesanger. Den lille kisten 

har en bårebukett av perleblomster, hvite peoner og 
gerbera i lillatoner på et dekke av mose. Ved siden av 
står en gul lekebil i plast. 

Kistelokket er nylig lagt på. Familien har hatt sin 
egen avskjedsstund med Kristoffer før de andre gjest-
ene kom. De har bøyd seg over kistekanten, noen har 
sagt farvel inni seg, andre har sagt det høyt, en mor 
har bøyd seg over minstegutten sin for siste gang og 
kysset ham.

Nå sitter familien på første benk. Den kvinnelige 
presten tar hver og en av de pårørende i hånden. Det 
er en mor, det er en far, det er to brødre og to sett beste-
foreldre. Dette er historien til Kristoffers mormor og 
morfar.

Et barnebarn på lånt tid
Karin og Gunnar er besteforeldre til lille Kristoffer som fikk leve i bare fire måneder.

Av  GUNNAR SJØVOLD HANSEN OG KARIN ALICE BILLINGTON SANDBERG  Foto PRIVAT
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Underveis i fødselen blir det problemer, hodet 
til barnet er stort og Maria klarer ikke å presse 
det ut. Det ender med at Maria blir hentet med 
ambulanse og kjørt til Nordlandssykehuset 
mens Amund følger etter i egen bil.

Selv står vi og guttene i kjøkkenvinduet og vinker 
når sykebilen forsvinner. Vi er selvsagt litt bekymret 
for hvordan dette skal gå.

Hjemme sitter vi spent og venter på melding fra 
sykehuset om at lillebror er født, og etter noen timer 
kommer gladmeldingen om at alt er overstått. Det 
er likevel en liten usikkerhet, alt er visst ikke slik det 
skal være med den lille gutten.

Etter noen timer får vi komme på besøk, Maria og 
Amund er da med den lille i et undersøkelsesrom, 
og vi får komme inn. Vi ser tydelig at han har et stort 
hode, så det var ikke rart Maria ikke klarte å føde 
uten hjelp.

Det er en stille ettermiddag i februar, vi sitter og 
koser oss med ettermiddagskaffen og ser utover Salt-
straumen da telefonen ringer. Vi, er jeg Gunnar og 
kona Karin Alice, begge er vi pensjonister og rundt 
70 år. Vi bor landlig til i et gammelt nordlandshus 
med utsikt over Saltstraumen og Børvasstindene. 
Den som ringer er vår datter Maria, som bor cirka 
tre mil unna oss i Bodø.

Det er en gledelig nyhet som blir overbragt, Maria 
kan fortelle at hun er gravid og at vi skal bli bestefor-
eldre for tredje gang, i slutten av oktober.

Fra før har hun og ektefellen Amund to gutter, en 
på syv år og en på fire.

Selv har vi fire barn, tre gutter og en jente. Gleden 
er derfor stor over å skulle få vårt tredje barnebarn.

Ut over våren og sommeren er vi mye sammen og får 
tett følge hvordan graviditeten utvikler seg. Magen 
vokser og vi får kjenne gutten sparke og bevege seg. 
At det er en gutt, har vi fått vite etter at Maria har 
vært til ultralyd for å sjekke at alt står bra til med 
fosteret.

Vi har fra før en gutt med medfødt hjertefeil, vi 
var derfor veldig spent på om alt var bra, og tilbake-
meldingen fra undersøkelsen var at de ikke fant noe 
unormalt.

Sammen med foreldrene og de to barnebarna 
er vi ute på turer, fisker, plukker bær og koser oss 
i påvente av den nye lillebroren som skal komme.

Fødselen er nøye planlagt, det skal være hjemme-
fødsel med alt det krever av forberedelser. Brødrene 
er delaktig i det hele og skal være hjemme, de også.

Selv skal vi være med i bakgrunnen i tilfelle noe 
skulle skje og vi må passe barna.

I stuen blir det rigget opp basseng da Maria 
ønsker å føde i vann.

Dagen kommer, bassenget er fylt, stearinlys tent, 
det er fyr i peisen, og to jordmødre er klare til å ta 
imot den lille. Vuggen står klar med tepper og skinn-
fell i bunnen. På badet står stellebordet.

Jordmødrene har fortalt guttene at de skal få 
klippe navlestrengen, noe de venter spent på å få 
gjøre. •

 
Hele tiden skifter det mellom sorg og glede.  

Glede over å se brødrene ha det fint og leke med Kristoffer,  
sorg over at vi vet vi ikke får se ham vokse opp.

Maria og Amund var bevisste 
på å vise fram Kristoffer 
slik han var. Foto: Marthe 
Mølstre.
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Min historie

det med foreldrene, hvordan skal vi forklare dette 
for brødrene?

Vi gjenopplever noe av det vi selv har gått 
igjennom med vår sønn med hjertefeil, som ble 
overført til Rikshospitalet for livsnødvendig 
behandling like etter fødselen. Det er ingen god 
kveld eller natt.

Dagen etter venter vi i spenning på å høre fra 
Tromsø. Utpå dagen ringer Maria og forteller at 
undersøkelsene nå er gjennomført og at de alle tre 
kommer hjem med fly senere på ettermiddagen. 
Hun sier ikke noe om resultatet, vil vente til vi er 
samlet hjemme.

Vel hjemme på kvelden kan Maria og Amund 
komme med den utrolig triste beskjeden om 
at lillegutt er født med en hjerne som ikke har 
utviklet seg normalt. Store deler av hjernen 
mangler, det er usikkert om han kan se eller 
høre, diagnosen er Alobar Holoprosencefali. De 
har fått oppgitt at levetiden vil være fra noen 
måneder til fire år, og at det ikke er håp om at 
han skal bli bedre.

De har allerede gitt ham navn, han skal hete Kris-
toffer, etter sagnet om mannen som bar Jesusbarnet 
over en elv.

Dette er et fryktelig sjokk. Her har vi alle gått under 
et helt svangerskap og gledet oss til å få et nytt lite, 
vidunderlig barnebarn, har fulgt utviklingen og sett 
foreldrenes og brødrenes glede over å skulle få et 
medlem til i familien.

Nå blir fremtiden en helt annen.
Jeg, Gunnar, husker at jeg får holde den lille og 

bære ham en runde i stuen. Det er en usigelig følel-
sesladd opplevelse for meg. Tenk å bære en nyfødt, 
nydelig gutt, som ikke skal få lov å vokse opp.

Det første som slår oss nå, er hvordan vi skal klare 
å hjelpe familien i tiden som kommer.

Vi har som tidligere nevnt, selv et barn med alvorlig 
sykdom. De første ni månedene før han ble operert, 
var vi hver morgen usikre på om vi hadde to eller 
tre barn. Etter operasjon rettet alt seg heldigvis opp, 
men vi vet av smertelig egenerfaring hva familien nå 
skal igjennom.

Vi får være med på barneavdelingen på sykehuset, 
på undersøkelser og informasjonsmøter. Vi må 
berømme barneavdelingen ved Nordlandssykehuset 
for den måten både vi besteforeldre og familien er 
blitt ivaretatt. Det er smil og alvor og et uttrykt ønske 

Vi får holde barnebarnet vårt, og han er en 
nydelig liten skapning, men med stort hode og 
litt skjeve øyne.

Jordmødrene som var med hjemme, er også til 
stede her. Den nyfødte ligger i mammas fang, og de 
ber brødrene komme og hjelpe. De er jo blitt lovet 
å få klippe navlesnoren og nå skal de få klippe av en 
bit hver. Dette er stor stas for dem midt i all usik-
kerheten.

Legene er ikke sikre på diagnosen og ønsker at det 
skal bli gjort videre undersøkelser ved universitets-
sykehuset i Tromsø ganske umiddelbart.

Ambulansefly blir rekvirert og lillegutt sendes 
av gårde i kuvøse sammen med en sykepleier. Det 
er ikke plass til Maria og Amund, som må ta vanlig 
rutefly samme kveld.

Selv reiser vi hjem med brødrene til tomt hus og 
fullt basseng. Det er en usikker kveld med mange 
følelser. Hvordan går det med lillegutt, hvordan går 

«Jeg, Gunnar, husker at jeg 
får holde den lille og bære 
ham en runde i stuen. Det 
er en usigelig følelsesladd 
opplevelse for meg. Tenk å 
bære en nyfødt, nydelig gutt, 
som ikke skal få lov å vokse 
opp.»
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til stede for mye? Er det slitsomt for dem at vi 
er der?

Vi prøver så godt vi kan også å være med brødrene 
på deres fritidstilbud. 

Karin skifter bleier og stryker Kristoffer på kin-
net og synger «Lykkeliten» og andre sanger for han.

Brødrene må vi ikke glemme i dette, de leker med 
Kristoffer så godt de kan og er hele tiden delaktig i 
det som foregår. Når de kommer hjem fra skolen og 
barnehagen, løper de bort til Kristoffer og gir ham 
en god klem.

Når julen kommer skal familien feire julaften hos 
Maria og Amund. Vi er samlet ved middagsbordet og 
Karin holder Kristoffer under hele måltidet slik at 
Maria og Amund får spise julemiddagen i ro og fred 
og vi alle kan være samlet rundt bordet.

Det er en fin kveld, vi er alle med og går rundt 
juletreet, med Kristoffer på armen, og gaver åpnes 
og det er latter og glede.

Det har heldigvis vært mange slike gode stunder 
gjennom denne tunge tiden.

Det er stort for oss å kjøpe klær til den lille gull-
skatten. Problemet er å finne luer, det er leit å stå i 
barnebutikken og ikke finne stor nok størrelse.

Karin sitter også hjemme i Saltstraumen og strik-
ker babyklær, genser og bukse.

om å ville vårt beste. Hele veien har også brødrene 
fått være med på det som skjer.

Vi er også uendelig takknemlige for at Maria og 
Amund lar oss få være med og delta i det som foregår.

Kristoffer skal nå få bo hjemme med såkalt åpen 
retur. Det vil si at dørene på sykehuset er åpne for 
dem når som helst noe skulle oppstå. Personale fra 
sykehuset skal komme og gi nødvendige medisiner. 
Maria er utdannet helsesykepleier, men skal få 
slippe å være sykepleier for eget barn. Dette har hele 
tiden vært en fantastisk trygghet for både foreldrene 
og oss. 

Dagene går og vi forbereder dåp. Tilbudet fra kirken 
om hjemmedåp tas imot med takk.

Den store dagen kommer, Amunds foreldre som 
bor 30 mil unna, og brødrene til Maria kommer 
sørfra for å feire dagen sammen med oss.

Dette er en gripende stund for oss alle, Kristoffer 
skal nå få navnet sitt i dåpen. Det er igjen en ubeskri-
velig både gledelig og trist dag.

Brødrene til Kristoffer deltar aktivt, storebror 
heller vannet i døpefonten og den mellomste tør-
ker hodet. Etterpå blir dåpslyset tent. Det er en fin, 
minnerik og viktig seremoni for oss alle.

I tiden etterpå får vi være mye sammen.
Maria og Amund er bevisst på at de ønsker å vise 

fram Kristoffer slik som han er. Barnevognen blir 
flittig brukt ute og det blir ofte turer på kjøpesen-
teret der vi også bærer Kristoffer på armen. Det er 
ikke alltid like lett å oppleve folks stirring på den lille 
gutten som ser litt annerledes ut.

Foreldrene er også med på babysang i regi av 
kirken, både for å komme seg ut, men også for å vise 
at man ikke skal låse seg hjemme med et barn som 
er sykt.

Hjemme hos Maria er vi ofte på besøk. Vi får være 
med å stelle Kristoffer og avlaster foreldrene med å 
holde og bære ham, synge og snakke med ham, det 
ser ut som han liker det!

For oss er det et problem med hvor mye vi skal 
være på besøk. Tråkker vi over grenser, er vi 

 
Det skal ikke være slik at foreldre skal oppleve slike ting,  

vi har en sorg over at vi ikke kan avhjelpe dem med dette.

Maria med Kristoffer. 
Foto: Marthe Mølstre.

•
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Min historie

Det er også vanskelig når vi er ute blant folk og 
ser nye, friske babyer som trilles rundt. Det er 
naturlig at man skal ha friske barn, og vi håper de 
unge parene som sitter ved nabobordene på kafeen 
virkelig setter pris på at de har fått et velskapt barn.

Heldigvis er familien flink til å gå ut, vi får også ofte 
besøk hjemme hos oss i Saltstraumen. Da er vi ute 
og leker og går tur med brødrene, og inne får vi kose 
oss med Kristoffer. Dette er uvurderlige minner nå 
i ettertid!

I vinterferien dro Amund og brødrene hjem til hans 
foreldre på Evenskjer ca. 30 mil og en fergetid på 
en time unna.

Vi var en av dagene barnevakt for Kristoffer mens 
Maria var ute på en handletur for å kjøpe klær til 
den fremtidige begravelsen, da hun følte at noe 
var i ferd med å skje. Som vanlig sitter Karin med 
Kristoffer på fanget og synger for ham mens hun 
støtter opp hodet og nakken, og han følger med på 
det som skjer. Plutselig kjenner hun at noe skjer i 
nakken, det kjennes ut som det renner noe under 
huden fra hodet og ned i kroppen.

Maria kommer hjem like etter og ser øyeblik-
kelig at noe alvorlig har skjedd. Ambulanse blir 
tilkalt, og vi prøver å få kontakt med Amund. Det er 
sent på kvelden, guttene har lagt seg hos bestemor 
og bestefar på Evenskjer.

Maria ber dem om å komme hjem umiddelbart 
da hun føler at nå dør Kristoffer.

Amund vekker guttene og setter seg i bilen for å 
kjøre i snøværet den timen det tar for å rekke siste 
fergen. De har en firetimers kjøretur og en lang 
fergetur foran seg.

Imens kommer vi til sykehuset, der Kristoffer 
blir undersøkt. Maria og Karin får kontakt med 
sykehuspresten, og de får sammen en stille stund 
og noen trøstens ord fra ham i denne vanskelige 
stunden.

Det vi da ikke vet, er at sykehuset ringer Amund 
som er på vei til fergen, og sier at de sender et 
ambulansefly for å hente ham og guttene på Evenes 
lufthavn. Litt senere får jeg hentet dem på flyplas-
sen i Bodø og hele familien samles på sykehuset. 

Det viser seg at situasjonen stabiliserer seg noe, 
og de får reise hjem.

Den neste uken er Kristoffer svært dårlig, og vi 
klarer stort sett ikke å få kontakt med ham. Han 
ligger i en døs med halvlukkede øyne.

Hele tiden skifter det mellom sorg og glede. Glede 
over å se brødrene ha det fint og leke med Kristoffer, 
sorg over at vi vet vi ikke får se ham vokse opp. Glede 
over at vi merker at Kristoffer både hører og ser, noe 
som ikke var en selvfølge.

Mormor pleier å si: «her kommer mormor til gull-
skatten sin», og da hender det at han snur hodet mot 
henne og smiler. Det er noen store øyeblikk!

Oppi det hele sørger vi også over at Maria og 
Amund og brødrene skal oppleve dette. Det skal 
ikke være slik at foreldre skal oppleve slike ting, 
vi har en sorg over at vi ikke kan avhjelpe dem 
med dette. Det snakkes om den doble sorgen, det 
har vi til gangs fått oppleve. Dette gjelder også for 
«ventesorgen», vi vet at tiden vi får være sammen 
er begrenset.

Vi sørger over Kristoffer og vi ser den sorgen 
foreldrene og brødrene har og som vi ikke kan 
skåne dem for.

Mormor pleier å si: «her 
kommer mormor til gull-
skatten sin», og da hender 
det at han snur hodet mot 
henne og smiler.
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Alle er nede hos ham minst hver morgen og kveld 
og hilser på. Brødrene lager tegninger som de legger 
i kisten, og ved kinnet har Kristoffer kosebamsen.

Nordlandsgenser og bukse som mormor har 
strikket og som han aldri ble stor nok til, får han også 
med seg i kisten, vår lille Nordlandsgutt.

Den dagen han skal begraves, er vi tidlig i kirken. 
Den er nydelig pyntet med blomster og kranser fra 
familie, venner og bekjente.

Maria og Amund har vært tidlig ute med kisten, 
som er åpen. Det er sterkt å få knele ved kisten og 
gi Kristoffer den siste klemmen og stryke ham over 
kinnet. Og ikke minst å se brødrene gi avskjedsklem 
til lillebror.

Under seremonien sitter Amund og Maria på 
første benk med den eldste broren mellom seg, han 
holder dem i hendene og trøster dem. Det var rart å 
se den omtanken sjuåringen hadde for mamma og 
pappa.

Mamma Maria er sterk og klarer å holde en fin 
minnetale ved den lille kisten.

Minstebror går fram og tilbake rundt kisten og gir 
den en klem, og når jeg skal holde minnetale, kom-
mer han bort til meg og vil opp på armen min. Han 
vil trøste morfar som er så lei seg. Det er godt å ha 
ham på armen når jeg avslutter minneordene med 
diktet «Ikke en spurv til jorden uten at Gud det vet».

Det blir nå opprettet såkalt hjemmesykehus, 
det vil si at det er en sykepleier hjemme hos 
familien 24 timer i døgnet. Det er også ofte lege-
besøk. De pleier Kristoffer og leker og spiller 
spill med brødrene.

De tar til og med et tak over gulvene med 
moppen.

Igjen, all ære til Nordlandssykehuset og persona-
let ved barneavdelingen.

Kristoffer fortsetter stort sett å ligge i en døs, og han 
klarer ikke lenger å ta til seg mat. Så langt har Maria 
ammet ham, men nå er kreftene slutt hos Kristoffer.

Maria sitter med ham på fanget og følger med på 
pust og hjerteslag. Ofte stopper pusten, men kom-
mer så i gang igjen. Hjertet slår kraftig og vil ikke 
gi opp.

Det er ikke lett å være på besøk i denne siste 
perioden.

Det går nok en uke. Så, søndag formiddag får vi 
telefon om at Kristoffer er gått bort. Han er sovnet 
stille inn i sengen til foreldrene med mamma, pappa 
og brødrene rundt seg. Maria åpnet vinduet, solen 
sendte en lysstråle inn over Kristoffer, og utenfor 
var det en fugl som kvitret.

Det er et sterkt øyeblikk for dem - og for oss når 
vi senere får høre historien og se bildet av gutten i 
solskinnet med brødrene rundt seg.

Maria tar med seg Kristoffer på badet, fyller bade-
karet, setter seg i badet sammen med ham og vasker 
ham for siste gang.

Da vi ankommer noen timer senere, ligger han nys-
telt og vakker i vognen. Familien står rundt ham, 
og et stearinlys er tent. Det blir en stemningsfull 
ettermiddag, nå har altså vår lille skatt dradd hjem 
til Gud!

Maria og Amund har bestemt at Kristoffer skal være 
hjemme hele tiden. Her var han laget, her skulle han 
få sovne inn og her skulle han få være til begravel-
sen. De har et kjølerom i kjelleren, der han de første 
dagene ligger i vognen. Etter hvert får de hjem en 
kiste, hvor han ligger pyntet og fin sammen med 
kosekluten sin. 

•

 
Det er vanskelig å skulle takle egen sorg samtidig som vi skal være støttespillere 

for den lille familien som sitter midt oppe i alt som skjer.

Minstebror går fram og 
tilbake rundt kisten og gir 
den en klem.

•

15



Min historie

flere år etter. Så får vi håpe at de omkring oss ikke 
blir lei av at vi ikke helt klarer å gi slipp.

Noe vi kanskje har savnet i denne perioden, både 
mens Kristoffer levde og nå etterpå, er et forum der 
vi som besteforeldre kan snakke sammen med andre 
som har opplevd å miste et barnebarn. Der vi kan 
snakke med noen som forstår hva vi går igjennom, 
både med tanke på vår egen sorg og våre opplevelser 
ved å måtte se sorgen til eget barn, svigersønn og 
barnebarn. Der vi kan støtte hverandre og lytte til 
hverandre.

Det gjelder ikke minst å få råd om hvordan vi kan 
være til støtte for den familien som har mistet det 
mest dyrebare de hadde. Hvordan snakker vi med 
barnebarna, hvordan takler vi best de reaksjonene, 
ofte uventede, vi ser de har. Hvordan takler vi best 
våre egne, uventede reaksjoner? Vi håper derfor 
LUB på sikt kan få til lokalt tilbud for besteforeldre. 

Det har vært både trist og godt å få skrive ned disse 
minnene om tiden med Kristoffer. Heldigvis har vi 
en grav å gå til for å minnes alle de gode stundene 
vi hadde med ham, både alene og sammen med 
familien. 

Vår kjære Kristoffer fikk sin tilmålte tid på jor-
den. Den var på fire måneder og har lært oss mye 
om hva livet betyr, hvor skjørt livet er, og hvor takk-
nemlige vi skal være for hver dag vi får være sammen 
med våre kjære.

En dag vi var på kirkegården, sa minstebroren: 
«Kristoffer er heldig, nå kan han jo ligge og se på alle 
flyene som lander.» 

På en gravstein av larvikitt, er Kristoffer avbildet. De 
blå øynene har et skråblikk, som kan gi assosiasjoner 
til både humor og dyp visdom. Små barn fremtrer 
ofte som små engler, som kommer til jorden for å gi 
og motta kjærlighet. Noen blir lenge og blir til hver-
dagsnære krabater, småbarn, skolebarn, ungdom, 
voksne. Mens andre blir kun en kort tid for å berøre 
og berike sine nærmeste før de flyr bort og etterlater 
seg et etterskjelv av sorg, men også en lysstrime av 
takknemlighet. Perleblomster og peoner visner, livet 
er forgjengelig, og spor tråkket i norsk vintersnø 
smelter og forsvinner. Men på gravlunden, rett under 
innflyvningen til Bodø lufthavn, i all slags vær, helt 
uavhengig av årstid, fortelles det om et liv som ble levd 
fullt og helt den tiden det varte. 

Kristoffer Sandberg Johnsen, 30. oktober 2017 – 
4. mars 2018. •

Kirken er fullsatt av familie, venner og bekjente, 
og det er ikke et tørt øye når pappa Amund bærer 
den lille kisten ut. Etter en kort kjøretur til grav-
lund en, senkes kisten i jorden, og vi må ta et endelig 
farvel med vår lille skatt.

Dette er ikke slutten for vårt forhold til Kristoffer, 
men begynnelsen på en ny form for sorg. Denne 
sorgen viser seg å bli langvarig.

Når man mister foreldre eller voksne venner, 
kan sorgprosessen være relativt kort fordi det 
er naturens gang. Med Kristoffer er det helt 
annerledes. Det føles ikke riktig at små barn 
dør før foreldre og besteforeldre.

Vi har opplevd gleden og forventningen gjennom 
et svangerskap. Vi har vært gjennom fire intense 
måneder der vi sammen har fått følge Kristoffer og 
familiens kamp for å gi ham det beste i den tiden han 
skulle få leve sammen med oss, og ikke minst glede 
oss over alle de gode stundene han gav oss.

Det har vært mange vanskelige følelser, som vi 
har hatt problemer med å dele med andre.

Heldigvis har vi hatt hverandre, det har vært 
mange triste, men også gode samtaler på kveldstid 
etter at vi har lagt oss.

Det er vanskelig å skulle takle egen sorg samtidig 
som vi skal være støttespillere for den lille familien 
som sitter midt oppe i alt som skjer.

Nå, fire år etter at Kristoffer gikk bort, er vi fremde-
les sterkt berørt av det vi har vært igjennom. Dagene 
går selvsagt som normalt, men det er svært lite som 
skal til før tårene kommer. Det kan være en sang, et 
bilde, så er følelsene der for fullt.

Det er godt å få snakke med andre om det som 
har skjedd, våre minner og opplevelser, selv nå 

Historier som 
beveger
Gjennom pro-
sjektet «Historier 
som beveger» har 
LUB-medlemmer 
fått veiledning fra 
forfatter Kjersti 
Wold i å skrive sin 
historie. Prosjektet 
startet med støtte 
fra Stiftelsen Dam. 

Les alle historiene 
på lub.no
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VI KAN BISTÅ MEDLEMMENE MED:
• Gi råd og veiledning 
• Bistand med krav/søknad til NPE og forsikringsselskap
•  Bistand med søknad eller klage ovenfor NAV, Statsforvalter, 

Helsetilsyn
• Fremme konkrete erstatningskrav overfor ansvarlige parter
• Forhandlinger med motpart
• Ta ut søksmål og føre sak for domstolene

ØVRIGE OMRÅDER VI KAN BISTÅ MED:
• Barn- og familierett
• Arbeidsrett
• Arv- og skifterett
• Testament
•  Økonomisk oppgjør mellom samboere
• Bistandsoppdrag

Tilbyr juridisk bistand 
til LUBs medlemmer
Advokatfirma Solberg Sandtrø er spesialister i forsikring- og erstatningsrett, inkludert 
pasient skader. Nå tilbyr de LUBs medlemmer inntil én times gratis råd og veiledning. 

Vi er tre advokater som har lang erfaring med personskadeerstatning og helserett. Vi bistår klienter over hele 
landet. Kontoret har erfaring både fra offentlig forvaltning, herunder Norsk Pasientskade erstatning (NPE) og 
privat virksomhet.

Vår hjemmeside: solbergsandtro.no
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Kronikk

Juni 2020 skjedde det utenkelige. I slutten av 
svangerskapsuke 37 døde Victor i magen, helt 
uventet. En allerede høyt elsket lillebror, som 
skulle gjøre familien komplett. 

Sånn ble det dessverre ikke. 

Mens livet gikk i tusen knas og jeg var i barsel uten 
baby, tenkte jeg mye på den fysiske belastningen 
kroppen min sto i. Jeg hadde akkurat vært gjen-

nom mitt tredje fullgåtte svangerskap, etterfulgt 
av en intens fødsel. Men uten premien til slutt. Jeg 
hadde ingen bevis for alt kroppen min hadde vært 
gjennom. Samtidig var jeg barselkvinne med alt det 
innebærer av hormoner, blødning, sting, melke-
spreng, vondter, ekstra kilo og en berg- og dalbane 
med følelser. 

Og ikke minst den største sorgen jeg noensinne har 
kjent på.

Barsel uten baby
Det er ikke uvanlig med fysiske komplikasjoner etter et svangerskap og fødsel. 

Disse plagene er ikke mindre for kvinner som reiser tomhendte hjem fra sykehuset, 
kanskje tvert imot. Får de den oppfølgingen de trenger?

Av  STACEY HAUKELAND-PARKER
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født et barn. Sånn skal det ikke være. Barselopprøret 
vil forhåpentligvis føre til at det blir bedre i fremtiden. 
Det kan være tilfeldig hvilke barselkvinner som får 
oppfølging for plager etter svangerskap og fødsel når 
barnet lever. Jeg mistenker at de fysiske plagene blir 
litt glemt for barselkvinner uten baby. 

Etter at vi mistet Victor tenkte jeg mye på hvor tungt 
det var å være en barselkvinne med en annerledes 
kropp, men uten baby. Det gjorde noe med hvordan jeg 
forholdt meg til kroppen min. Det var vanskelig å prøve 
å like kroppen min igjen når den hadde «sviktet» meg. 
Lysten til å prøve å få barn igjen meldte seg fort, men 
hvordan skulle jeg klare å stole på kroppen igjen ved et 
eventuelt nytt svangerskap? Samtidig hadde kroppen 
akkurat fått til noe fantastisk, den hadde skapt et helt 
perfekt barn, til tross for at han ikke levde. 

I tillegg til å ha få fysiske plager etter fødselen var 
jeg også utrolig heldig som hadde fantastisk oppføl-
ging i barseltiden og månedene etter Victor døde 
av jordmoren i kommunen som hadde fulgt meg 
gjennom alle svangerskapene. Jeg var heldig, men 
kvaliteten på oppfølging etter dødfødsel bør ikke 
være avhengig av hvilken kommune du bor i eller 
hvilken jordmor du treffer.

I likhet med mange som har mistet barn, hadde 
jeg ikke fokus på egen kropp og behov i tiden 
etter fødselen. Fokuset var på vår psykiske helse 
og sorgen, og på barna våre som hadde mistet en 
lillebror. Vi måtte finne en måte å overleve på og 
komme oss gjennom dagene og alle de umenneskelige 
praktiske oppgavene, som å planlegge en begravelse, 
velge gravplass og vente på obduksjonsrapporten. Det 
var lite rom for kropp og egenomsorg.

Selv brukte jeg trening som terapi etter hvert – på 
godt og vondt. Jeg befant meg i et slags limbo med 
lite annet å tenke på enn sorgen. På dagen seks uker 
etter fødselen tok jeg min første joggetur til tross for 
at jeg visste at det var tidligere enn anbefalt. Sorgen 
gjorde det nesten litt manisk, jeg ville trene for å 
komme meg unna de vonde tankene og følelsene. 

Tross alt følte jeg meg heldig som hadde det relativt 
bra fysisk sett etter fødselen. Tankene mine gikk til 
dem som ikke har vært like «heldige». Det må være 
enda tyngre for dem som er plaget av store smerter, 
lekkasje, fødselsskader, keisersnittsår og andre store 
plager. Som fysioterapeut begynte jeg å lure på om 
disse kvinnene får noe form for hjelp og oppfølging 
for sine plager, som også må være vonde påminnel-
ser om alt som ikke ble.

Det finnes foreløpig ingen forskning på hvor 
mange kvinner som sliter med fysiske plager 
etter dødfødsel eller hva slags oppfølging de 
eventuelt mottar. Prosedyrene for oppfølging etter 
dødfødsel tar hensyn til foreldrenes psykiske helse 
og sorgprosess, men inkluderer lite om mors fysiske 
helse. En studie fant at 91 prosent av kvinnene mot-
tar en form for oppfølging etter dødfødsel, men det 
gjelder kun de psykososiale utfordringene (1). 

25–40 prosent av den kvinnelige populasjonen er 
plaget av urininkontinens der svangerskap og fødsel 
er den største risikofaktoren. I tillegg får cirka 1,5 
prosent av alle fødende i Norge alvorlige fødsels-
skader med behov for oppfølging. Disse plagene 
påvirke kvinnene negativt psykisk, sosialt og øko-
nomisk. Det er sannsynlig at like mange kvinner som 
gjennomgår dødfødsel har lignende plager, hvis ikke 
flere på grunn av den ekstra fysiske belastningen en 
dødfødsel innebærer når barnet ikke kan «hjelpe til» 
på veien ned fødselskanalen. Eller når mor mangler 
evnen til å samarbeide under fødselen på grunn av 
traumet hun står i. Det hadde vært interessant å 
undersøke hvor mange kvinner som opplever plager 
etter dødfødsel og – enda viktigere – hvor mange av 
disse kvinnene som mottar hjelp. 

For tiden er det mye fokus i media på barselomsorgen 
i Norge. Selv om vi bor i et land med et velfungerende 
helsevesen, er det alltid rom for forbedring. Kvinne-
helse og barselomsorg er et av områdene som ofte er 
nedprioritert. Muligens fordi vi ikke har vært flinke 
nok til å rope høyt og kreve mer, siden kvinner ofte 
aksepterer mye som «vanlige» bivirkninger etter å ha •

 
Jeg hadde ingen bevis for alt kroppen min hadde vært gjennom. Samtidig var  

jeg barselkvinne med alt det innebærer av hormoner, blødning, sting, melkespreng, 
vondter, ekstra kilo og en berg- og dalbane med følelser.

19



Kronikk

Å bli mor er en stor belastning for kroppen og det 
er ikke uvanlig med fysiske komplikasjoner etter et 
svangerskap og fødsel. Disse plagene er ikke min-
dre for de kvinnene som reiser tomhendte hjem 
fra sykehuset, kanskje tvert imot. Jeg har et ønske 
om mer åpenhet rundt temaet og at oppfølging 
skal bli standardisert også etter en dødfødsel - slik 
at disse kvinnene får den omsorgen og hjelpen de 
fortjener! • 

Skribenten er fysioterapeut og doktorgradsstipendiat. 
Hun mistet Victor i 2020 og Stella i uke 20 i 2017. 
Victor og Stella har tre søsken på åtte år, fire år og 
fire måneder.

Referanser:
1. Gravensteen IK, Helgadottir LB, Jacobsen EM, Rådestad I, 
Sandset PM and Ekeberg Ø. Women’s experiences in relation 
to stillbirth and risk factors for long-term post-traumatic stress 
symptoms: a retrospective study. BMJ Open. 2013; 3(10)

Heldigvis gikk det greit med meg, jeg fikk ingen varig 
mén. Jeg hadde kunnskap om trening og kropp slik 
at jeg kunne tilpasse treningen. I ettertid ser jeg at 
det likevel var en stor belastning for kroppen, som 
prøvde å komme seg etter ni slitsomme måneder. 
Hadde jeg hatt større fysiske plager etter fødselen, 
kunne treningen påvirket disse negativt. Jeg hadde 
ingen å diskutere dette med. Tenk om sykehuset 
kunne henvist meg til en fysioterapeut eller person-
lig trener med ekstra kompetanse og forståelse for 
min situasjon? Når man opplever en så dyp sorg, er 
det ikke lett å oppsøke hjelp selv. Det er fort gjort at 
disse plagene blir akseptert og oversett.

Mange som opplever dødfødsel, prøver å bli gravid 
igjen, ofte kort tid etter fødselen. Det vil si at mange 
er gravide igjen før kroppen har hatt tid til å null-
stille seg, tette svangerskap blir en stor belastning 
for kroppen. Dersom kvinnen har store plager som 
smerter eller inkontinens, blir disse sannsynligvis 
verre ved et nytt svangerskap på grunn av ny belast-
ning på bekkenet og bekkenbunnen. 

 
Mange blir 

gravide igjen 
før kroppen 

har hatt tid til 
å nullstille seg, 
tette svanger-
skap blir en 

stor belastning 
for kroppen.

Stacey, kona Elisabeth og barna på tur tre dager før Victor døde i magen. 
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- Gi sorggruppe eller en likeperson en sjans, her er det rom 
for tårer og latter, smerte og savn samtidig som samtalene 
åpner opp for nye perspektiver, sier Philip og Charlotte. De 
mistet Emily i krybbedød for fem år siden. I samtale med 
sorggruppeleder i LUB Mari Skjerden, forteller de om hva 
som gjorde sorggruppa så viktig for dem.

Men hva er egentlig en sorggruppe og likepersonstøtte? Dette 
svarer fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad på mot slutten av 
episoden.

Kristján Kjartanson og samboerens datter Leane kom stille 
til verden for åtte år siden. Hva skjer når den vanligvis så 
handlekraftige og løsningsorienterte mannen mister kon-
troll? Hvordan klarte han etter hvert å ta tak i egne behov i 
sorgprosessen når han opplever å sørge i et kvinnedominert 
landskap?

Hør Kristjan i samtale med psykolog Aksel Inge Sinding om 
menn, sorg og følelser, og om det å lete etter det som hjelper.

LUB står bak Sorgpodden, en podkastserie for deg som har mistet noen.  
Nå er det kommet to nye episoder!

I 2018 laget LUB Norges første podkast om sorg. Her møter du 
mennesker som har mistet barn, foreldre, søsken og venner, som 
har sørget og som fortsatt sørger, og som har klart å finne en vei 
videre. Du møter også mennesker som gjennom sine yrker har 
hjulpet og lindret.

Kjersti Kanestrøm Lie er programleder for serien.  

Hør Sorgpodden på lub.no eller  
der du lytter til podkaster.

Nye episoder 
i Sorgpodden

Kan man le i en sorggruppe?  
En samtale om likepersonstøtte etter tap av barn

Var det greit at Kristján gikk i utdriknings lag dagen etter sitt barns begravelse?  
En samtale om menn og sorg

F.v. Kristjàn (foto: André Clemetsen) og Aksel.

F.v. Charlotte og Philip, og Mari.
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Øysteins historie i LUB startet i 
2004. 10. januar var det 10 cm 
med sørlandsk våt nysnø – 
perfekt for en alene-hjemme -

pappa med tre barn i huset. 
«Når mor kommer hjem i ettermid-

dag skal det stå en stor snømann på 
plenen!» Det gjorde det aldri.

Når Øystein kommer inn på sove-
rommet til yngstebarnet, Amalie, 
skjønner han raskt at noe er alvorlig 
galt. Amalie er død. 

– I det øyeblikket endrer livet seg 
totalt for vår familie, sier Øystein.

Frykten for å miste et barn er noe 
alle foreldre kjenner på. Noen få 
foreldre opplever det også som en 
realitet, slik det var for Øystein og 
kona Kristine som mistet Amalie i 
krybbedød.

– Amalie ble to år, én måned og én 
dag. Vi fikk oppleve to bursdager og 
tre julaftener med den skjønneste 
jenta du kan tenke deg. 

UVURDERLIG STØTTE FØRTE 
TIL ENGASJEMENT
I tiden som kom fikk familien god 
hjelp og støtte fra Landsforeningen 
til støtte ved krybbedød, forløperen 
til LUB. 

– Vi møtte andre foreldre lokalt og etter hvert 
nasjonalt og følte oss ikke så alene i verden lenger. 

Denne opplevelsen tente et ønske om å bidra 
for andre. Først engasjerte Øystein seg lokalt i 
styrearbeid og arrangementer. Etter hvert ble han 
likeperson og sorggruppeleder. Han har også sittet 

flere år i landsstyret, hvorav fire år 
som leder. 

«Det som skjedde med oss, må 
ikke skje med deg. Men, om det skjer 
med deg, så skal du ikke oppleve å stå 
alene i sorgen». Disse setningene ble 
viktige for Øystein.

VIL GI NOE TILBAKE 
Øystein og kona Kristine har i dag tre 
barn, i tillegg til lille Amalie. 

– En dag skal Kristine og jeg dø. 
Livet har lært oss at når og hvordan 
det skjer, det vet man aldri. Vi er en 
familie med helt gjennomsnittlig 
økonomi. Et dødsbo skal nok likevel 
gå i pluss for livsarving ene våre, sier 
Øystein. Det var helt naturlig for dem 
å ha en prat med barna om arv. 

– Vi har sagt at når de skal dele ver-
diene mellom seg, da er det naturlig 
at Amalie er med i regnestykket. Hun 
skal ikke ha en fjerdedel av arven, for 
våre andre barn trenger midlene mer, 
forteller Øystein. De har ikke tallfestet 
summen skriftlig ennå. 

Kristine og Øystein opplevde at 
barna har stor forståelse for og deler 
dette ønsket. 

– Barna våre har også vokst opp med 
LUB som sine støttespillere i forskjel-
lige faser av livet, og vil gjerne være med 

på å gi noe tilbake. 
– LUB sitt forebyggende arbeid og støtte til 

forskning kan føre til at flere foreldre slipper å opp-
leve det vi opplevde. Jeg kan ikke tenke meg mye 
annet som er viktigere, avslutter Øystein. •

Arven etter Amalie
– Vi mistet framtiden vår med Amalie, men kanskje arven hennes kan føre 

til at flere barn får leve opp? Jeg liker den tanken, sier Øystein Lie.

Nydelige Amalie ble 
bare to år.
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Det som 

skjedde med 
oss, må ikke 

skje med deg.

Øystein og Kristine ønsker 
å gi noe tilbake i Amalies 
navn. 

Ved å skrive testament, sikrer du at dine verdier 
fordeles slik du ønsker.  Se DetGodeTestament.no

Hvilke konsekvenser får 
ditt  uskrevne testament? 

Gjennom en serie på åtte kortfilmer kan 
du lære om hvordan sorg virker inn på 
arbeidsevnen, hvordan det er å begynne å 
jobbe igjen og hvordan ledere og sørgende 
kan gjøre det lettere å vende tilbake til jobb 
og bidra til trivsel og motivasjon. I filmene 
møter du psykolog Atle Dyregrov og to 
etterlatte foreldre.

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

Sorg og arbeidsliv
– veiledningsfilmer for etterlatte, 
arbeidsgivere og kollegaer
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ble alle koronarestriksjoner fjernet. Endelig kunne 
man omgås normalt, noe de rundt 50 deltakerne 
tydelig satte stor pris på.

NYTTIGE OG GODE SAMTALER
Kristine og Vetle fra Oslo er slitne, men fornøyde, 
når vi intervjuer dem rett etter at seminaret er 
avsluttet. De mistet sitt første barn, Lea Marie, 
i dødfødsel i mars 2021.

Helgen 11.–13. februar kunne LUB endelig 
ønske velkommen til seminarhelgen 
«Å lære å leve med sorgen» igjen, etter 
avlysning i både 2020 og 2021 på grunn 

av pandemien. Det spøkte for arrangementet også 
denne gangen da smittevernsreglene ble stadig 
strengere på nyåret. Vi krysset fingrene og valgte å 
gjennomføre som planlagt, på Soria Moria hotell i 
Oslo. Lykken sto oss bi, for lørdag 12. februar kl. 10 

På seminar om å 
lære å leve med sorgen

– Vi har fått bekreftet at tanker som er spinnville, er det andre som også tenker. Det har også 
vært godt å møte folk som har det bra igjen, sier Vetle Berge (28) og Kristine Ryen (28).

Tekst og foto  LINE SCHRADER OG VILDE VON KROGH

– Det var godt å komme hit, 
sier Kristine og Vetle.

24 | Landsforeningen uventet barnedød



Seminarhelg for nylig rammede foreldre

– Vi fikk helt bakoversveis av den første økta, da 
alle fortalte om tapet sitt. Det var fint, men overveld-
ende, sier de. 

– Jeg er mest overrasket over at det aller mest 
nyttige ikke har vært foredragene, men samtalene 
rundt bordene, forteller Vetle. 

– Vi gruet oss, men så ble det veldig fint. Det har 
vært godt å snakke om Lea og sorgen på en naturlig 
måte, fortsetter han. 

– Det har ikke vært skummelt, sier Kristine. 
Et viktig mål med seminaret er å skape en trygg 

møteplass for foreldre som har mistet barn nylig og 
for en tid tilbake, og å tilrettelegge for nettverksbygg-
ing. Deltakerne sitter på faste gruppebord og det er 
lagt inn godt med tid til samtaler i alle sesjonene. 
Også i pausene og under måltidene er det god anled-
ning til å knytte kontakter. Vetle og Kristine hadde 
det så hyggelig sammen med de andre foreldrene at 
de ble sittende til langt på kveld. 

– Det fungerte bra når de delte gruppene inn i 
mammaene og pappaene, framhever Kristine. Dette 
ble gjort i forbindelse med helgens første foredrag, 
der LUB-medlemmene Mikkel og Linnea holdt 
foredrag om å ta livet tilbake igjen etter at de mistet 
sitt første barn, Lavrans, i 2016. I grupper delte del-
takerne erfaringer fra hvordan det er å være mamma 
og pappa med et barn for lite. 

– Det var litt lettere å åpne seg når det bare er 
menn, sier Vetle.

GRAVIDE IGJEN
Kristine og Vetle har hatt utbytte av helgens faglige 
innhold. Kristine trekker spesielt fram foredraget 
om nytt svangerskap etter å ha mistet barn ved 
LUB-medlem og osteopat Silje Osa. De er gravide 
selv, og har kommet halvveis i svangerskapet. 

– Vi gruet oss til å være 
her som gravide, sier Vetle.

– Nå sitter jeg igjen med 
en følelse av at vi er skikkelig 
heldige som har blitt gravide 
så raskt igjen, sier Kristine. 

– Etter at Lea døde i 
magen var tanken på å bli 
gravid igjen det eneste som 
holdt oss oppe. Vi var jo så 
redde for at vi ikke kunne få 
flere barn, så prøveperioden føltes ut som en evighet, 
selv om det egentlig gikk ganske fort. Da vi fikk posi-
tiv test ble vi selvfølgelig glade, men først og fremst 
lettet. Dette gikk fort over i engstelse. 

•

– Det var utruleg fint å sjå 
korleis folk fann kvarandre

Kontaktperson Mia Svare var ressursperson på 
seminaret for første gang. 

Det var ei utruleg fin helg å vere med på. Eg 
visste ikkje kva eg gjekk til sidan eg ikkje 
hadde vore med på ei slik helg før, korkje som 
nyramma eller kontaktperson. Det var fint å 
vere med som kontaktperson, ein som har 
kome litt lengre enn mange av dei som nylig 
har mista barn.

Det som brant seg fast i hovudet, var då vi 
hadde ei minnestund på kvelden. Alle hadde 
med seg bilder av barna sine, vi tente lys, laste 
dikt og spelte musikk. Det var ei trist, men 
kjærleg stemning i rommet. Då vi var ferdige, 
gjekk vi og åt middag og det var skåling og fli-
ring og folk hadde det fint. Og eg tenkte: sånn 
er det! Vi må tillate oss sjølv å vere triste, og 
så må vi gå ut og byggje opp att livet. Pendling 
i praksis. 

Det var utruleg fint å sjå korleis folk fann 
kvarandre. Vi har jo alle noko til felles, og det 
er så lett å starte ein samtale. Kven har du 
mista, når mista du, korleis mista du? Det er 
tema ein ikkje så lett kan ta opp i kvardagen, 
men med LUB-folk er det så leikande lett. 
Og så godt, og så viktig. Eg fekk venner den 
helga eg ikkje ville vore forutan. Og det trur 
eg veldig mange andre fekk òg.

 
Vi gruet oss, men så ble 

det veldig fint. 
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når jeg tenker på det nå synes jeg det er veldig trist 
at nærmeste familie ikke fikk sett eller holdt Lea. Vi 
valgte å ha åpen kiste under begravelsen, men det var 
etter obduksjon, og da hadde hun forandret seg mye. 
Det er vondt å tenke på at de som var glad i henne 
ikke fikk sett henne slik hun egentlig så ut. 

Grunnet restriksjonene på sykehuset måtte 
Kristine gå inn på sykehuset alene. Vetle måtte vente 
utenfor da det var ultralydundersøkelser. 

– Jeg fikk beskjeden alene, sier Kristine. – Det 
gikk ikke helt opp for meg da, men først da jeg måtte 

KATASTROFETANKER
Foredraget om hvordan håndtere sterke følelser og 
vonde tanker i en sorgprosess, av Gyda Høgh, opp-
levde Kristine også som spesielt relevant. 

– Jeg kjente meg veldig igjen i det foredraget. 
Det går jo greit, men jeg har hatt mye katastrofe-
tanker og har det fortsatt, forteller Kristine. – Jeg 
har forsøkt å presse meg ut hver dag for å prøve å 
bli fysisk sliten og oppleve litt andre stimuli enn 
soverommet og leiligheten. Sorgen og alle tankene 
som følger er utrolig slitsomt, og de kommer ofte på 
natten og når jeg skal sove. Det å bli noe fysisk sliten 
i løpet av dagen har hjulpet en del på søvnen. Jeg har 
jobbet mye med dette, og har fått god hjelp av både 
psykolog og osteopat. 

Både Kristine og Vetle er atferdsanalytikere, et 
felt innenfor psykologien, så de kunne en god del om 
depresjon og selvhjelp fra før. Begge syntes det var 
godt når Gyda snakket om dette.

MISTET BARN UNDER PANDEMIEN
– Det har vært fint å møte andre som mistet under 
pandemien, sier Kristine. Dette gjaldt mange av del-
takerne på seminaret, som har opplevd dette som en 
ekstra belastning.

– Lea ble født under korona. Det var bare Vetle og 
jeg som fikk sett henne etter fødselen. Det har vært 
spesielt, forteller Kristine. – Akkurat der og da var jeg 
glad for at Vetle fikk være med under fødselen, men 

LUB-medlem og kognitiv 
terapeut Gyda Høegh brukte 

sterke eksempler fra sin 
personlige erfaring etter 
at hun mistet en sønn i 

dødfødsel i 2013, i foredraget 
«Hva ville jeg sagt til en 

venn? Om hvordan håndtere 
sterke følelser og vonde 

tanker i en sorgprosess».

Psykolog og familieterapeut 
Martin Dam i samtale på 
scenekanten med Heidi og 
Petter, som delte åpen-
hjertig om utfordringer i 
forholdet til sitt sosiale 
nettverket etter at de mistet 
sønnen Timo i 2021.
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ringe for å fortelle Vetle det, det var det verste øye-
blikket. Det var så vondt. 

VIL BLI TYDELIGERE OVERFOR NETTVERKET
– I dag har vi tenkt over hvor godt nettverk vi har, 
forteller Kristine. Helgens siste foredrag var av 
psykolog og parterapeut Martin Dam som snakket 
om forholdet til det sosiale nettverket. Her delte 
også et av foreldreparene som var med på helgen, 
fra sine erfaringer, i en samtale på scenekanten. 
Mange som mister barn opplever skuffelser i møte 
med sitt nettverk. 

– Vi har veldig godt forhold til familie og nær-
meste venner. Men andre, og særlig gjelder det job-
ben, vet ikke helt hvordan de skal snakke om tapet 
av Lea, forteller Vetle som startet i full jobb allerede 
to uker etter at de mistet datteren. 

– Jeg har vært dårlig til å si ifra og har ikke åpnet 
ordentlig opp. Nå vil jeg si tydeligere ifra hva jeg 
trenger. Jeg har hørt at det har funket for andre og 
lært mer om hvordan sorg fungerer, sier han.

– Jeg har flere ganger forventet at folk skal se på 
meg at jeg er lei meg, sier Kristine, som har erfart at 
det jo ikke fungerte slik. Hun må selv være tydeli-
gere om det er noe hun trenger eller ikke orker. 

Dette er noe av det de tar med seg hjem fra 
helgen.

– Det har vært veldig slitsomt, men veldig bra. Vi 
er glade for at vi kom, avslutter Vetle og Kristine. •

LUB-medlemmene Mikkel 
og Linnea Sophie Saatvedt 
Dahr holdt foredraget  
«Å ta livet tilbake: Hvordan 
kan sorg arte seg og hva 
kan hjelpe?». De mistet sitt 
første barn, Lavrans (4 uker), 
i 2016.

LUB-medlem, osteopat og 
seksbarnsmor Silje Osa 

holdt foredraget  
«Om ny graviditet etter å ha 
mistet – hvordan tørre det, 

og hvordan håndtere det?». 
Hun mistet sitt fjerde barn, 
Helena, i forbindelse med 

fødselen i 2015. 
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Forskningsnytt

Studiens hovedforfatter, Inger Emilie Vær-
land, fikk idéen til denne studien da hun 
kom over et planlagt temanummer i tids-
skriftet Religions. Temaet skulle være fødsel 

og død, og tidsskriftet ønsket å få inn studier om 
ritualer, kroppsliggjorte praksiser og spiritualitet 
ved livets begynnelse og slutt. Hun tenkte med en 
gang på praksisene ved mange av landets nyfødtin-
tensivavdelinger med å dele ut minnebøker og min-
neesker til foreldre som mister barn, og diskuterte 
ideen med en sykehusprest og en forsker. Sammen 
reflekterte vi over at disse praksisene kunne anses 
som ritualiserte handlinger i overgangen fra liv til 

død, og vi ønsket å se nærmere på hvilken funksjon 
disse handlingene har. 

Minnebøkene lages av sykepleierne på nyfødt-
intensivavdelingen. De inneholder bilder av barnet 
og foreldrene, tekst skrevet til barnet i andre person 
entall («deg»), medisinsk informasjon om behand-
lingen, og noen ganger en selvlaget tekst eller et dikt. 
Det er også vanlig med fot- eller håndavtrykk, hår og 
EKG-elektroder. Fot- og håndavtrykk lages med gips 
og blir gitt til foreldrene. I tillegg deles det nå ut min-
neesker til foreldre som mister barn. Minneesken 
inneholder informasjonsbrosjyrer om begravelse, 
sorg, parforhold o.a., en liten bamse, og gjerne også 

Minner som ritualisering når et 
barn dør i nyfødtintensivavdeling
 
Dette er en forkortet versjon av en nylig publisert vitenskapelig artikkel fra en 
forskningsstudie om bruk av minnebøker og minneesker ved dødsfall i en nyfødtavdeling.

Av  INGER EMILIE VÆRLAND, ANNE BETH GILJA JOHANSEN OG MARTA HØYLAND LAVIK 
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noe som er gitt og som skal utføres i troskap mot en 
opprinnelig bestemmelse. Når vi snakker om ritu-
alisering nærmer en seg i større grad ritualet som 
et «hvordan», en måte å handle på som er mer åpen 
og som også kan oppstå spontant. Ritualiseringen 
utføres innen en sosiokulturell kontekst og må bli 
forstått ut fra situasjonen og sammenhengen den 
oppstår i (Bell & Jonte-Pace, 2009).

Den norske sosialantropologen Ånund Brottveit 
har forsket på sorg og dødsritualer i et krysskul-
turelt perspektiv, og sett på ritualenes funksjon. 
Han peker på tre hovedfunksjoner: (1) Terapeu-
tisk funksjon: ritualer er med på å gjøre det uvir-
kelige virkelig, lindre sorgen og reparere tapet. 
(2) Kosmologisk funksjon: ritualer gir døden en 
meningsfull ramme, definerer de/den avdødes nye 
plass og identitet. (3) Sosial funksjon: ritualer kan 
føre til en redefinering av roller og gjenopptagelse 
av virksomhet. Slik bidrar ritualer til å reetablere 
orden og struktur i en kaotisk hverdag (Brottveit 
2003).

Når vi bruker terminologien ritualiserte 
handlinger er denne hentet fra Bell (1992, s. 140: 
«ritualized acts») som gjør en utvidelse av tidligere 
definisjoner av ritual, i det at hun definerer ritual 
som «the production of ritualized acts». I tråd med 
Bells forståelse undersøker vi praksiser rundt fødsel 
og død på intensivavdelingen og ser på disse prak-
sisene (det å lage minnebøker og minne esker) som 
ritualiserte handlinger. For å forstå funksjonene 
disse praksisene har, benytter vi oss av klassiske 
arbeider på feltet, men enda mer av nyere arbeider 
om ritualer og ritualisering rundt fødsel og død, og 
spesielt av studiene til Jørgensen et al. (2021) og 
Wojtkowiak (2018, 2020). 

HVA FORTALTE INFORMANTENE OM HVORFOR DE 
LAGER MINNEBØKER OG MINNEESKER? 
Det informantene delte om grunnene til at de lager 
minnebøker og minneesker, kan bli oppsummert i de 
tre følgende punkter: å lage minner, å gi et bevis på 
barnets liv og foreldreskapet, og å kontrollere kaos.

Å LAGE MINNER

Det var et liv
Når det blir lagt inn svært premature eller kritisk 
syke barn, blir en minnebok påbegynt, ofte med en 
gang barnet kommer til avdelingen. Det tas bilder av 
barnet, av kuvøsen og av medisinsk-teknisk utstyr. 
Sykepleierne skriver om tilstanden, men det skrives 
også hilsninger og dikt, og det pyntes med klistre-
merker: 

en liten pose med symbolske ting som et stearinlys, 
en sikkerhetsnål, en engel og et hjerte. 

Studien ble godkjent av NSD/Norsk senter for 
forskningsdata (ref. no: 697560) og lokalt person-
vernombud. 

INTERVJUER MED FORELDRE OG SYKEPLEIERE
Vi kontaktet en foreldrestøttegruppe og erfarne 
sykepleiere ved en nyfødtintensivavdeling. Utvalget 
var tre medlemmer fra en foreldrestøttegruppe og 
ni spesialsykepleiere fra nyfødtavdelingen. Det ble 
utført tre fokusgruppeintervju (Krueger & Casey, 
2015), og refleksiv tematisk metode (Braun & Clarke, 
2006, 2019) ble brukt for å analysere datamaterialet. 
Vår profesjonelle bakgrunn som sykepleier, syke-
husprest og forsker på eksistensielle temaer, og vår 
interesse for ritualisering, påvirket prosessen.

Forskningsspørsmålet var: Hva er funksjonen av 
de ritualiserte handlingene som utføres av sykeplei-
erne og medlemmene i foreldrestøttegruppen når et 
barn dør i nyfødtavdelingen? 

RITUALER OG RITUALISERING GENERELT
Ritualer er like gamle som menneskeheten (Grimes 
1995, p. xxiv), og ritualer har blitt studert i mange 
tiår. Riteforskningen og ritefeltet er stort og omfat-
tende, og vi går ikke inn på ritualer og ritualisering 
innenfor en tradisjonell religiøs kontekst. Vår 
interesse ligger i å forstå hvilke funksjoner de ritu-
aliserte handlingene som blir utført når et barn dør 
på en nyfødtintensivavdeling, har. Det kan likevel 
være nyttig å klargjøre noen begreper.

Den franske etnografen Arnold van Gennep var 
den første som identifiserte at det i alle kulturer var 
seremonier knyttet til livets store overganger: fødsel, 
pubertet, reproduksjon og død. Disse ble kalt over-
gangsriter, og de kan skilles ut som en egen kategori 
riter kjennetegnet av at mennesker går fra én livsfase 
til en annen, eller fra én status til en annen, og under-
veis trenger å krysse spesifikke grenser/terskler 
(limen). van Gennep fant at det i overgangsritene 
var mulig å skille tre elementære faser fra hverandre: 
separasjonsfasen (pre-liminal), overgangsfasen (limi-
nal), og inkorporasjonsfasen (post-liminal).

Det ligger noe kritisk i disse overgangene, da det 
er en usikkerhet knyttet til hvorvidt individet vil bli 
akseptert og innlemmet i sin nye status (Grimes, 
2000, s. 6; Jørgensen et al. 2021, s. 3). De ulike sere-
moniene får dermed det formålet å hjelpe et individ 
fra én definert posisjon til en annen (van Gennep 
1960, s. 3).

Vi kan skille mellom utførelse av et ritual og 
ritualisering. Utførelse av et ritual kjennetegnes ved •

 
Ved å gi noe 
til dem som 
er i samme 
situasjon, 

opplever de at 
de utfører en 
meningsfull 

handling både 
overfor seg 

selv, men også 
for andre.
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Forskningsnytt

om hun: «kan gjøre ett eller annet som gjør at andre 
– ikke får det mindre vondt – men gjerne klarer å 
komme gjennom det på en bedre måte?» 

En annen sa «… det er jo ikke sånn at du plan-
legger å begrave en liten unge … å få et valg: «Sånn og 
sånn kan du gjøre», og «det har du lov til». At infor-
masjonen kommer ut til alle, og at de får samme 
informasjon.»

Er det et ritual? 
Vi spurte informantene om de hadde noen tanker 
om arbeidet de gjør kan sees på som en form for ritu-
alisering. Begrepet var brukt i informasjonsskrivet 
de fikk i forkant. Dette hadde de ikke tenkt på, men 
de gjorde seg noen refleksjoner:

«Det er noe vi gir dem. Det er vårt ritual.»
«Du skriver mer personlig enn bare kondolerer. 

Det er noe mer.»
«Jeg nevnte det konkrete, å ha noe å vise, å ha noe 

å snakke om.»

HVILKEN FUNKSJON HAR MINNEBØKENE OG 
MINNEESKENE?
Vi tolker det slik at det å lage minnebøkene og 
minne eskene er ritualiserte handlinger som er 
rettet mot foreldrene. Selv om praksisene det 
refereres til her ikke foregår i en åpen, felles set-

«Vanligvis, vi prøver jo å begynne å ta bilder gan-
ske sånn umiddelbart når barnet kommer til oss, 
hvis vi tenker at det enten er veldig prematurt eller 
det er kritisk sykt.»

En sykepleier utdypet arbeidet med minnebøk-
ene slik: «Så det blir som en reise gjennom nyfødt-
avdelingen, og gjennom livet, hvis livet avsluttes hos 
oss. Så har det vært et liv.»

Ikke forlate sykehuset tomhendt
De siste årene har en foreldrestøttegruppe levert 
minneesker som gis til foreldrene når et barn dør 
på nyfødt-, føde-, barne- eller intensivavdelingen. 

Informantene var opptatt av det håndfaste – at 
minnene er konkrete:

«Jeg er litt opptatt av det der at du ikke reiser 
hjem tomhendt… det syntes jeg var så vanskelig; jeg 
kalte det noe håndfast, med ett eller annet som du 
kan faktisk kan vise til noen.»

Sykepleierne reflekterte også over at dagboken 
var et konkret minne: «Men dagboken er jo sånn du 
holder i på en måte, og det er liksom det de har igjen 
på et vis.» 

ET BEVIS PÅ BARNETS LIV OG FORELDRESKAPET

Å bringe barnet og foreldrene sammen
Sykepleierne tar bilder av foreldre og barn sammen, 
bilder av foreldrenes og barnets hender o.l. Minne-
boka blir et bevis på at barnet har levd: 

«Ja, vise …at det var et barn her, som de og kan bli 
litt kjent med, på en måte, gjennom den boka… For 
det er ikke alle som maktet å ta så mange bilder eller 
klarer å beskrive hva de har vært gjennom.» 

«Du har et bevis på det. Du har liksom noe fysisk 
på det, du har ikke bare at barnet forsvant for deg.» 

Det er en «closure»
Når sykepleierne skriver i boka etter at barnet har 
dødd, bearbeider de også det de selv har vært gjen-
nom. Boken kan bli liggende i avdelingen etter at 
foreldrene er reist, og de av personalet som ønsker 
kan skrive en siste hilsen:

«Så er det litt som «closure» for meg, kjenner jeg. 
Og en start på et sorgarbeid for foreldrene, hvis det 
kan hjelpe de i gang med det. En form for oppsum-
mering, gjerne også, over det som har vært.»

Å bidra når foreldrene er i sin verste krise
Medlemmene i støttegruppen var opptatt av at alle 
som mister et barn skulle få samme informasjon om 
begravelse, rettigheter, hvordan håndtere søsken, 
arbeidsplass osv. En av medlemmene tenkte over 

Eksempel på minneeske 
som deles ut ved norske 
sykehus.
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ting slik ritualer ofte gjør, utføres handlingene 
likevel innenfor et bestemt tidspunkt og sted, de 
har en konkret begynnelse og slutt, og dette gjør 
dem til en unik begivenhet hver gang handlingene 
utføres (Wojtkowiak 2018). Både sykepleierne og 
medlemmene i foreldrestøttegruppen gav uttrykk 
for at handlingene var viktige for dem, og at de 
håpet at bøkene og eskene hadde stor betydning for 
foreldrene. Dette kan i lys av Wojtkowiak (2018) 
forstås som at ritualer ikke er tilfeldige, men er 
satt i gang av en søken etter det «meningsfulle». 
Disse nye formene for ritualisering kan forstås som 
å være en fornyelse eller forlengelse av eksiterende 
eller tradisjonelle ritualer rundt overgangen fra liv 
til død.

BEKREFTER FORELDRESKAPET
De ritualiserte handlingene (Bell, 1992) som utføres 
har flere funksjoner. Brosjyrene og de symbolske 
tingene dokumenterer foreldreskapet. Minneboka 
viser barnets liv gjennom tekst og bilder og dermed 
barnet status som et menneske, et familiemedlem 
og et samfunnsindivid. I intervjuene ble det tydelig 
at minneboken og minneesken har til hensikt å 
veilede de etterlatte foreldrene i overgangene de 
går gjennom både som foreldre, og på vegne av sitt 
døde spedbarn (Jørgensen et al. 2021). I sin ritua-
liserte handling er de «[...] medskapere av barnets 
ontologiske status» (Jørgensen et al. 2021). I tillegg 
er de medskapere av foreldreskapets sosiale status. 
Dermed får de rituelle handlingene den funksjonen 
som en overgangsrite tradisjonelt har, å hjelpe et 
individ med overgangen fra én status til en annen 
(van Gennep 1960, s. 3).

Ved å oppfordre foreldrene til å knytte seg til det 
døde barnet, og gjennom å lage minneboka, prøvde 
sykepleierne å hjelpe foreldrene til å forstå det som 
hendte, gi ord til erfaringene, gradvis hjelpe foreld-
rene til å gjøre det uvirkelig virkelig, til å lindre 
sorgen, og reparere tapet (Brottveit, 2003). 

GIR MENING FOR SYKEPLEIERNE OG FORELDRENE 
I STØTTEGRUPPA
Et sentralt funn i vår studie er at de rituelle hand-
lingene oppleves meningsfulle for dem som utfører 
dem. Sykepleieren etablerer et forhold til barnet og 
foreldrene, og gjennomgår en sorgprosess når bar-
net dør. Det døde barnets individualitet løftes fram 
(Wojtkowiak, 2020). Den delte sorgen blir synlig i 
minneboka. Gjennom arbeidet med boka, kan de få 
en avslutning av relasjonen («closure») for sin egen 
del. Dermed får ritualiseringen en terapeutisk funk-
sjon også for dem selv (Brottveit, 2003).

Medlemmene i støttegruppa har erfart at tapet av 
et spedbarn er en traumatisk og livsendrende opp-
levelse som påvirker dem for resten av livet (Berry 
et al. 2021). Gjennom det kollektive arbeidet med 
minneeskene får de bearbeidet eget tap, samtidig 
som de utvikler sosialt samhold. Ved å gi noe til dem 
som er i samme situasjon opplever de at de utfører 
en meningsfull handling både overfor seg selv, men 
også for andre.

KONKLUSJON
Minnebøkene og minneeskene som lages når barn 
dør på nyfødtintensivavdeling har en todelt funk-
sjon. De er ment å gi det døde barnet sosial anerkjen-
nelse og foreldrene status som foreldre. Like viktig 
er det at disse ritualiserte handlingene (å lage bøker 
og esker) hjelper også dem som lager dem. Denne 
praksisen konstruerer mening, reparerer tapet, og 
gir en avslutning for dem som utfører disse rituali-
serte handlingene. •

Originalartikkelen «The Function of Ritualized Acts 
of Memory Making after Death in the Neonatal Inten-
sive Care Unit» ble publisert i tidsskriftet Religions 
i oktober 2021.
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at sorgen blir litt lettere å bære. Nå kan jeg gjøre det 
både som likeperson og som ansatt i LUB. 

MISTET SITT FØRSTE BARN
Mari bor i Vestby og er gift med Thomas. Sammen 
har de fire barn. 

– Theo er vårt første barn, vi gledet oss veldig til å 
bli foreldre for første gang. Fem uker før termin fikk 
vi beskjeden som vi trodde skulle knekke oss. Det 
var ikke liv, han døde i min mage i mars 2009. Der 
og da tenkte vi at livet vårt var over, og det er til dags 
dato den verste krisen vi har vært gjennom. Sakte, 

T il mine nærmeste har jeg sagt at hvis mulig-
heten for jobb i LUB er der, vil jeg gripe den 
med begge hender. Som frivillig har jeg 
hatt mange sterke møter med foreldre og 

familier som har mistet det umistelige, forteller 
Mari. Hun er takknemlig for å ha fått den nye stil-
lingen som sorgstøttekoordinater, som foreløpig er 
et ettårig engasjement. Med Mari på laget er det nå 
seks ansatte i LUB, hvorav fem er involvert i sorg-
støttearbeidet.

– Min motivasjon er hele veien å hjelpe, å forstå, 
å være til stede, å gi håp og forhåpentligvis bidra til 

Nyansatt i LUB: 

- LUB er min hjertesak, vi utgjør 
en forskjell i menneskers liv 

Med lang fartstid som kontaktperson og frivillig i både landsstyre  
og fylkeslag, er Mari Skjerden (42) godt skodd for den nyopprettete  

stillingen sorgstøttekoordinator.

Tekst og foto  LINE SCHRADER 
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bidra der jeg kan. Min erfaring som kontaktperson 
og tidligere landsstyremedlem kommer godt med 
siden jeg kjenner LUB og jeg har deltatt på mange 
aktiviteter og arrangementer, sier hun. 

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe i LUB frem-
over. Å være frivillig i LUB er som en hobby, enga-
sjementet må være på plass. Nå er jeg så heldig at 
jeg får gjøre hobbyen min om til arbeidsplassen 
min. Uansett hvilket verv man har, og hvilken rolle 
man har i LUB gjør alle en betydningsfull innsats. 
Jeg er opptatt av at alle skal kjenne tilhørighet og 
fellesskap. 

Både landsstyret og de fem andre ansatte i staben, 
kjenner Mari godt fra før og er trygge på at hun er 
rett person til stillingen.

– Vi kjenner Mari som en dyktig frivillig sorg-
støtteperson med stort engasjement. Vi ser fram til 
å ha henne med på laget for å styrke og videreutvikle 
støtten og hjelpen LUB tilbyr familier som mister 
barn, sier generalsekretær Trond Mathiesen. •

men sikkert ble livet vårt bra igjen og det er mye 
takket være LUB, sorggruppe på Ahus og fantastiske 
mennesker vi har møtt på veien, forteller Mari. Etter 
Theo har Mari og Thomas vært heldige å få tre jenter. 

ENGASJEMENT FOR BARN
Mari tar permisjon fra jobben som aktivitetskonsu-
lent i barne- og ungdomsorganisasjonen Juba for å 
jobbe i LUB. 

– Jeg jobber mye med frivillige og med barn der 
og jeg har tidligere jobbet mange år i barnehage. 
Engasjementet mitt for barn tar jeg med meg inn i 
LUB, i vårt tilbud til familier og søsken.

VERDIFULL ERFARING SOM FRIVILLIG 
Som sorgstøttekoordinator skal Mari først og fremst 
bistå med organisasjonens kjernevirksomhet, nem-
lig sorgstøtte.

– Jeg skal ha kontakt med nylig rammede, jeg skal 
følge opp kontaktpersoner og frivillige og jeg skal 

Mari med familien sin,  
f.v. Thomas (45), Mari, Louise 
(nå 6 år), Elliana (nå 12 år) 
og Josefine (nå 11 år).  
Bildet er fra 2019.

 
Jeg er opptatt av at alle skal kjenne 

tilhørighet og fellesskap.
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store esker med babyklær og utstyr jeg har tatt ned 
fra loftet som skal sorteres. Først sto de i gangen. Så 
sto de i stua en måned. Nå står de på soverommet. 
Jeg skal snart ta det. En pose med gravidklær står 
halvveis utpakket i stua. Det har ligget der en uke. 
To uker?

Jeg vrir meg i senga og vet at jeg ikke kommer 
til å få sove igjen. Jeg står opp og tisser. Det luk-
ter maling på badet. Pensler, sandpapir, sparkel, 
maling og rørepinner ligger utover. Jeg lukker 
døra inn til soverommet i håp om å spare meg for 
lukta. Det glemte jeg da jeg la meg. Jeg har sovet i 
løsemiddel og malingslukt. Sikkert det dummeste 
jeg kan gjøre. 

Det er så mange fortellinger om den første 
tida. Når det har gått to år kan det være 
ganske ensomt. 

22.02.2022 var en tung dag. De slutter 
ikke å komme. Jeg har akseptert dem. Men de må fort-
satt bæres. Og jeg må leve med dem. Det eneste som 
skiller denne dagen fra andre dager er at jeg skrev ned 
hvordan det var å være meg, selvvalgt alenemamma, 
gravid igjen to år etter at jeg mistet mitt første barn 
i dødfødsel.

22.02.2022 
Jeg våkner kl. 04.03. Lys våken. Lister skal males, jeg 
burde gjøre rent lufteventilene på badet, jeg har fire 

Gravid igjen etter 
å ha mistet barn

Liv Marie venter sitt andre barn, to år etter at  
storebror Sebastian kom stille til verden. 

Tekst  LIV MARIE SKAARE BADEN

Foto: Tom
 Henning Bratlie
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Det tar litt tid. Jeg ringer og hulker, det er umulig å 
la det være. 

Jeg unnskylder meg. Smertene var sikkert 
ikke farlige. Mitt rasjonelle meg sier at det er 
muskelspenninger, forklarer jeg. At jeg er i uke 
28. At jeg vokser mye nå. Men kan du være så snill 
å si noe som beroliger meg? Jeg har vært igjennom 
en dødfødsel, sier jeg, så derfor er jeg litt redd. 

Jeg forminsker meg selv. Barnet mitt i kroppen 
min. Gutten min som er død. Kroppen min. Følel-
sene mine. Opplevelsen min. Jeg prøver å gjøre alt 
mindre. Ubetydelig. Jeg kjenner ikke liv heller. 

Kollegaene mine kommer plutselig inn i rommet. 
Jeg ser ned. Klarer ikke blikkontakt. Jeg er ikke meg 
selv. Jeg føler meg liten. All hud er borte og jeg er et 
åpent sår. Jeg sniker meg ut av rommet med blikket i 
gulvet, mens jeg har jordmoren på telefonen. Jeg tref-
fer ingen i gangen og setter meg på do. Skal jeg spise 
noe, spør jeg. Og kjenne etter liv? Ja, gjør det, sier hun. 
Og legg deg ned. Men hva hvis jeg ikke kjenner liv. Skal 
jeg komme inn? Nei, har du ikke kjent noe på to timer 
ringer du oss. To timer. Det er 120 minutter det. Jeg 
tar imot beskjedene hennes. Jeg repeterer det hun 
sier høyt. Så jeg er sikker. Spise. 10 spark på to timer. 
Ringe igjen. Dra hjem. Legg deg ned. Ok, sier jeg. Jeg 
takker. Bare ring oss igjen, avslutter hun. 

Jeg holder papir foran munnen for å kvele hulkene 
mine. Det er et kontor rett i nærheten av do, og jeg 

Hun sparker. Jeg legger meg under dyna. Lar 
være å skru på lyset. Sjanseløst. Skrur på lyset. 04:07. 
Finner frem boka og leser. 05:07. Jeg glipper med 
øynene. Jeg googler gravidyoga igjen. Kanskje det 
er noen studioer jeg ikke har oppdaget. 05:55. Jeg 
sovner med boka åpen og lyset på. Klokka ringer kl. 
07:00. Jeg er stuptrøtt. 

Jeg har dårlig tid. Har slumret. Må skynde meg. 
Allikevel skrur jeg ut lufteventilene fra taket på 
badet. I borettslaget til mamma har de en regel 
om å rense lufteventilene i leiligheten én gang i 
året. Det er brannfarlig å ikke gjøre det. Jeg visste 
ikke det. Jeg legger dem i stinkende salmiakkvann. 
Nå slipper støvet å ta fyr. Det er overdrevent. Men 
det er godt med alt som er gjort. Og da slipper vi å 
brenne inne på badet. En gang i fremtiden. Datte-
ren min og meg. 

Jeg lager chiagrøt som skal stå i kjøleskapet i 
minimum fire timer. Jeg burde ha laget den i går. 
Sammen med den næringsrike middagen jeg skulle 
ha laget til anstendig tid. Ikke kl. 21:20 på kvelden. 
Hun hoppet rundt inni der av pur lykke selv om det 
bare var pasta. Jeg tar med meg chiagrøt i syltetøy-
glass på jobb og skal ta et tog en time senere enn jeg 
hadde tenkt. 

Idet jeg reiser meg, hugger det til i bunnen 
av magen. En stikkende ubehagelig smerte jeg 
aldri har kjent før. Hard, overraskende og vold-
som. Jeg holder fast om magen. Blir redd. Det er 
sikkert muskulært, tenker jeg. Vær fornuftig. 

Jeg gråter ikke. Ikke enda. Skal jeg ringe syke-
huset? Jordmoren på helsestasjonen? Jeg sender 
melding til jordmor på privat nummer. Det gjør jeg 
aldri selv om hun har sagt at jeg kan gjøre det når 
som helst. Kan hun være så snill å ringe meg når hun 
har anledning? Det skal gå mange timer før hun kan 
svare.

Smerten forsvant like fort som den kom, men 
nå er det helt stille i magen. Jeg ser meg i speilet og 
sminker meg med vante bevegelser. Men så går det 
ikke lenger. Det er umulig å ta på mascara når man 
gråter. Jeg må gråte ferdig. Jeg har vondt i hodet, 
hulkinga har gitt seg. Jeg tar meg sammen. Slik jeg 
har gjort så mange ganger før. Jeg tar på mascara og 
rekker bussen, rekker toget, rekker jobben. 

✽

Jeg hilser uttrykksløst. Hvorfor skal jeg være så 
transparent? Jeg klarer ikke å late som. Det er min 
desidert dårligste egenskap. Jeg virker sikkert sur. 

Jeg haster inn på et møterom. Jeg må gråte ferdig 
før jeg klarer å ringe jordmødrene på Rikshospitalet. •

 
Kan du være så 

snill å si noe 
som beroliger 
meg? Jeg har 

vært igjennom 
en dødfødsel, 

så derfor er jeg 
litt redd.
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nemlig. Jeg slår armene rundt livet hans. Jeg gråter 
inn mot magen hans. Jeg kjenner pulsen hans mot 
kinnet mitt. Han er varm. Han har skyndet seg. Og 
nå blir han enda mer forsinket. Han stryker meg på 
ryggen. Så godt å ha en kropp å gråte mot. Ikke være 
alene. Alltid alene. 

Kunne du ha hentet snytepapir, spør jeg. Jeg 
tenkte på det samme, sier han og smiler. Så kommer 
Arne. Jeg forklarer og unnskylder meg om hver-
andre. Jeg er redd. Har smerter. 

Det er snart Sebastian sin toårsdag. Det er 
litt mye nå, sier jeg. Det hoper seg opp. Det er 
sikkert det. De nikker. Skjønner så godt. Alle disse 
unnskyldningene for at jeg er til. At jeg har det 
vondt. At det er tungt og vanskelig å være meg. Prøve 
å gjøre det forståelig. For alle rundt. Jeg vil skrike. 

Jeg er sliten av å ta meg sammen. Det er ensomt 
å bære alle disse følelsene alene. 

Det kommer et spark. Et lite et. Helt nederst til 
venstre. Druene funker. Jeg klemmer ekstra hardt 
på magen for å være sikker. Jeg noterer tidspunktet. 
Det går flere minutter før neste spark. Jeg noterer 
igjen. Jens har forsvunnet i møtet og Arne og jeg pra-
ter om andre ting. Arne forsvinner i et annet møte. 

Det er så mye jeg skulle ha gjort. Telefoner jeg 
skulle ha tatt. Den tomme, tunge kroppen min er 
likegyldig. Jeg legger maskina ned i sekken igjen 
etter at hendene har skrevet en mail: Jeg kom ikke 
på det møtet. Denne dagen fungerer jeg ikke. Nå drar 
jeg hjem. Noe sånt. 

✽

Jeg tar med meg de hovne øynene mine og det 
flammefargede brystet og pakker meg sammen. Har 
vært på jobben i under en time. Jeg sniker meg ut, 
går retningsløst og havner på feil buss. Jeg bytter og 
kommer til slutt frem til en kafé. 

Jeg spiser drømmebolle med vaniljekrem. Jeg tar 
opp PCen og begynner å skrive. Jeg ser en familie 
med fire velskapte barn, der den yngste må ammes. 
De er så vakre og perfekte alle sammen. Mammaen 
har flat mage og er vakker og kul og usminka. Jeg 
spiser boller og kommer til å se gravid ut i månedsvis 
etter fødselen. Faren får den lille og begraver ansik-
tet i nakken hennes. Hun ler tannløst og hjertelig. 
Han snuser henne inn. Kjenner den bløte huden og 
varmen hennes. Den eldste gutten snur seg og stirrer 
på meg her jeg sitter og skriver. Han smiler. Så vin-
ker han til meg. Jeg vinker tilbake. En vakker liten 
gutt som spiser bolle i vinterferien sin, som smiler 
og vinker til meg. Vi ser hverandre. Han og jeg. Og 
jeg blir glad. Jeg skriver og skriver. 

er sikker på at de kan høre det. Det vil ikke stoppe. 
Kroppen rister. Jeg kjenner at ansiktet mitt går i 
oppløsning. Slik det har gjort så mange ganger før. 

Møtet har begynt for lenge siden. De må ha 
sett at jeg gråt. De må skjønne at jeg ikke kom-
mer. Jeg tørker, snyter. Stabler meg på bena. Ser 
meg i speilet. Det er ingenting som kan fikses 
eller reddes. Jeg er rødflammet, hoven. Det som 
er igjen av mascara har lagt seg i klumper. At jeg 
ikke lærer. Ikke ta på mascara på hudløse dager. 
Forfengeligheten lenge leve.

Jeg sniker meg ut av do. Det er tomt i gangen. 
Angsten for å møte noen. Jeg hører skritt og snur 
meg bort og roter i fruktkurven på kjøkkenet. Skritt-
ene forsvinner. Jeg finner druer. Perfekt. Vasker dem 
og setter meg ved pulten. Jeg har glemt snytepapir. 
Urutinert. Jeg blir sittende og spiser druer og gråter 
uten snytepapir. Jeg er kraftløs. Tom. Flat. 

Jeg kan ikke gå i møtet sånn. Orker ikke å 
se på folk. Orker ikke at de skal se på meg. Jeg 
gjør folk usikker med hovne øyne og rødflam-
met bryst. 

Så hører jeg skritt. Jeg sitter på utstilling i et 
åpent kontorlandskap og gråter. Alle andre er i 
møtet. Jeg trodde jeg var trygg. Men Jens er også 
sen. Han haster forbi. Går det bra? Nei. Skal jeg være 
her? Nei da, bare gå. Jeg blir jeg, sier han, kommer 
mot meg og klemmer meg inntil seg. Jeg er så takk-

 
Jeg er sliten 
av å ta meg 

sammen. Det 
er ensomt 
å bære alle 

disse følelsene 
alene.
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Jeg har sluttet å notere spark. Det er 
for mange av dem. Hun har turnshow 
og trommesolo der inne. Sammenheng-
ende. Det er virvar. Høyt og lavt og på 
tvers. Hun lever. Inni magen min. Gjett 
om hun lever! Enn så lenge. 

Nå skal jeg hjem og plukke ventilene ut 
av salmiakkvannet. En dag, snart, skal jeg 
sortere babytøy. I morgen er det en ny dag. 
En dag nærmere Sebastian sin fødsel- og 
dødsdag. Jeg skal kjenne spark. Jeg skal stå 
oppreist. Nok en dag. Jeg skal være alene. 
Jeg skal våkne urolig og rastløs på natta. 
Jeg skal kjenne på alt jeg kunne, burde, 
skulle, måtte. Eller jeg skal sitte stille. På 
en stol. Og spise drømmebolle. Mens min 
datter spiller trommesolo i magen min. •

5. MAI 2022 BLE 
LILLESØSTER FØDT

«Nå er hun her. 
Datteren min. Som 
den mest naturlige 
ting i verden har hun 
seilt inn i livet mitt, 
sneket seg inn i hjer-
tet og under huden, 
hekta seg på puppen, 
og bedåret alle som 
ser henne. Hun er 
et sant lite vidunder. 
Sebastian har fått en 
lillesøster. Og han 
ville vært så usigelig 
stolt av henne.»

 La babyen sove på rygg

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

  Unngå røyking i svangerskapet  
eller i barnets nærmiljø

 Unngå for varmt og tett sovemiljø

 La ikke babyen få hodet tildekket når den sover

 Unngå å dekke til barnevognåpningen med tepper

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

 Amming er bra for barnets helse

Les mer om trygt sovemiljø på lub.no

Trygt sovemiljø 
for spedbarnet

Denne brosjyren deles ut på føde- og 
barselavdelinger over hele landet
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Nå kan utstillingen også oppleves på lub.no. Den 
digitale utstillingen ble lansert på formøtet av fag-
konsulent Line Schrader og organisasjonsrådgiver 
Vilde von Krogh i LUB som har jobbet med pro-
sjektet i samarbeid med fotograf André Clemetsen 
og initiativtaker Petter Holtmann. Ett av foreldre-
parene som er portrettert i utstillingen, Sandra og 
Geir fra LUB Østfold, var til stede på landsmøtet. 
Sandra viste fram deres portrett og fortalte om 
hvordan det hadde vært for dem å være med. Hun 
syntes det var godt at flere i nettverket deres turte 
å snakke om sønnen de har mistet, etter å ha sett 
utstillingen. 

LÆRERIK SAMTALE OM LUB
Styremedlem Linda Skjærvik ledet siste del av 
formøtet med blikk fra den nysgjerrige og uvitende 

Det planlagte landsmøtet på Scandic Kris-
tiansand Bystranda våren 2020, ble det 
ikke noe av, grunnet koronapandemien. 
Derfor var det ekstra godt å kunne ønske 

velkommen til landsmøte her, to år senere, på 
dette hotellet som ligger så vakkert til med utsikt 
til strand, sjø og by.

Selve landsmøtet, med sin formelle dagsorden 
og sakspapirer, foregikk lørdag og søndag. Fredag 
ettermiddag var det et mer uformelt formøte med 
foredrag, samtale på scenekanten og rikelig med 
anledning til å mingle og bli kjent med hverandre.

LANSERING AV DIGITAL FOTOUTSTILLING
Høsten 2021 sto LUB bak en stor utendørs foto-
utstilling i Oslo, «Sorg i farger - om å leve med sorg 
etter å ha mistet barn», støttet av Stiftelsen Dam. 

Endelig samlet igjen!
Helgen 1.–3. april var rundt 50 frivillige samlet til LUBs landsmøte i Kristiansand 
med LUB Agder som vertskap. Det ble en fin og sterk helg med stort engasjement. 

Tekst og foto  LINE SCHRADER OG VILDE VON KROGH

Portrett av Sandra og Geir fra utstillingen «Sorg i farger». De mistet sønnen David, som ble en måned gammel, i 2019. 
Foto: André Clemetsen.
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Hvorfor skal vi være så sterke?
For en stund tilbake var det en som fortalte meg 
at jeg hadde Sisu – og at han beundret meg for 
den. Jeg visste ikke hva sisu var og måtte 
google. Ryggrad! Sisu står for det finske 
folkets ryggrad. Et pågangsmot som 
ingen andre har. Man lar seg ikke 
knekke uansett hvor strevsomt livet 
blir. Viljestyrke og motstandskraft. 
Wow, for et kompliment, tenkte jeg. 
Tusen takk! Jeg har sisu!

Alle som sitter her har vært gjen-
nom i alle fall én vinternatt før. Vi har 
alle kjent på kroppen hvor brutalt livet 
kan være.

Vi har kjempa oss opp fra det svarteste 
mørket, noen sitter kanskje med den ene foten 
inne i det enda. Men vi klarer på en eller annen 
måte å holde hodet over vannskorpa.

Jeg husker en «venninne» som var på besøk 
hos meg et par uker etter begravelsen, som sa: 
Er det noen som klarer dette, så er det deg, fordi 
du er så sterk! Det var etter at jeg hadde hulka 
meg gjennom natta, etter enda et mareritt om at 
jeg sto på kne på kirkegården og desperat prøvde 
å grave opp kista til ungen min. Det visste ikke 
hun. Fordi du er så sterk!? 

Nå i mars var det tolv år siden min Mathilde 
Elise kom til verden og døde åtte dager etter. Jeg 
lever egentlig ganske godt med min sorg. Og jeg 
har det fint i livet. 

Joda, jeg er singel - igjen! Jeg har ikke fått meg 
ordentlig utdannelse før nå. Jeg har ikke fått jobb 
enda, har masse lån i lånekassen og jeg fyller 40 i 
år! Hvis dere er veldig stille nå, så kan dere høre 
den der krisa, den puster meg i nakken.

Fordi du er så sterk, sa hun…
Hvorfor skal vi være så forbanna sterke? 
Hvorfor skal det å ha overlevd sitt eget 

barns død gjøre at en har en motstands-
kraft av en annen verden? Hvorfor 

kan ikke jeg være sårbar?
De som kjenner meg, vet at jeg 

har en kommentar om det meste 
– og jeg ler der jeg kan. Men jeg 
begynner også veldig fort å grine 

- ikke bare av hjerteskjærende his-
torier, men også av dans, dikt, musikk 

osv. 
Jeg er sårbar. Men å si til folk rundt 

meg at jeg trenger at de henger litt sammen 
med meg dagene før og under Mathilde-Eli-
se-perioden, det satt langt inne. Jeg trenger 
også trøst. Jeg trenger at noen sier at det er 
helt for jævlig at du måtte oppleve å miste 
jenta di – tenk nå skulle hun ha vært 12 år! 
Tenk på alt du har mista! Alle de årene hun 
kunne vært her og spredt glede, frustrasjon 
og bekymringer.

Jeg lever som sagt veldig godt med min sorg, 
og jeg har det bra. Men jeg har allikevel en unge 
for lite rundt kjøkkenbordet. Det er ensomt å 
sitte aleine med de vonde tankene og følelsene.

Det ER vanskelig å spørre om hjelp - etter 12 
år. Men det ER lov, og man kan bruke LUB-folk 
til det. Man trenger å prate litt, selv etter 12 år 
kan man være sårbar i perioder.

Ellers i året går Mathilde-Elise rundt 
sammen med meg og jeg får like mye solskinn i 
hjertet mitt når jeg tenker på henne som når jeg 
tenker på jenta mi som lever. •

•

Anne-Grete Dahl  
ønsket velkommen.

«førsteklassingen» som møter LUB for første gang, 
det hun selv gjerne skulle fått vite da hun for fire år 
siden kom på sitt første landsmøte. Årets deltakere 
ble godt opplyst om LUBs historie og virke gjennom 
Lindas samtale på scenekanten med generalse-
kretær Trond Mathiesen og fagsjef Trine Giving 
Kalstad.

STERK OG PERSONLIG ÅPNING 
Lørdag morgen ønsket fylkeslagsleder i LUB Agder 
Anne-Grete Dahl velkommen, og åpnet selve lands-
møtet med en ærlig og modig tekst om livet med et 
barn for lite 12 år etter. 

Les en forkortet versjon av teksten under.

 
Vi har alle 
kjent på 

kroppen hvor 
brutalt livet 
kan være.
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STOR LOKAL AKTIVITET
Det var imponerende å høre om alt fylkeslagene har 
fått til i året som har gått til tross for begrensning-
ene pandemien skapte, og hva de planlegger i 2022. 
Møteplasser, familietreff, kransebinding, kvelds-
mat, faglige foredrag, minnebokser til sykehusene, 
matlagingskurs, yogakurs og retreat var noen av de 
gode lokale aktivitetene som ble presentert. Her 
ble man inspirert av hverandre, og det ble delt gode 
tips til hvordan motivere medlemmene til å delta på 
arrangementer.

Å FOREBYGGE UØNSKEDE SVANGERSKAPSUTFALL
Svangerskapsomsorgen i Norge er en av de beste i 
verden. Likevel dør noen barn i svangerskapet. Hva 
kan vi gjøre bedre? Under denne overskriften holdt 
jordmor og forsker Aase Pay fra Helsedirektoratet 
og Oslo universitetssykehus et engasjerende fore-
drag om fødselsomsorgen i Norge. Hun viste blant 
annet til egen forskning på hvordan vi kan forebygge 
uønskede svangerskapsutfall, noe som vekket sterke 
følelser hos mange av deltakerne på landsmøtet. For 
kanskje kunne akkurat deres barn vært reddet om 
de hadde fått den rette hjelpen? 

Pays budskap til svangerskaps- og fødselsomsor-
gen var tydelig: - Ta kvinnen på alvor. Ha lav terskel 
for å sende den gravide til videre undersøkelser. Vi 
må tørre å tenke risiko hvis vi skal forebygge flere 
dødsfall i svangerskapet. Verktøyene vi bruker er 
ikke alltid gode nok. Men vi må bruke de vi har på 
en best mulig måte.

Jordmor og forsker 
Aase Pay snakket om 
fødselsomsorgen 
i Norge.

Landsstyremedlem Linda 
Skjærvik intervjuer Kenneth 
om hans erfaring fra 
prosjektet «Historier som 
beveger».

Det ble tid til tur, 
rekreasjon, trening, gode 

samtaler - og bading! 
Her svømmer Christian 

Ombustvedt fra LUB Oslo 
og Akershus. Hotellet vårt 

er i bakgrunnen.
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Pay viste til at det blant annet bare er halvparten 
av fostrene med veksthemming som blir oppdaget 
før fødsel i dag. 

– Når vi vet at veksthemming er sterkt forbundet 
med økt risiko for dødfødsel og andre uheldige svan-
gerskapsutfall, er ikke dette godt nok. 

HISTORIER SOM BEVEGER
– Jeg skrev mest for meg selv, men også for at vår 
historie ikke skal glemmes, sa Kenneth Stubhaug 
Karlsen i samtale på scenekanten med Linda Skjær-
vik om hans deltakelse i prosjektet «Historier som 
beveger». Her har LUB-medlemmer fått veiledning 
av forfatter Kjersti Wold i å fortelle sin tapshisto-
rie. I historien «17 minutter» forteller Kenneth om 
tapet av datteren Oda. Historien ble først publisert 
på lub.no og nådde deretter ut til hele Sørlandet 
etter at den ble plukket opp av og publisert i både 
Fædrelandsvennen og Sørlandsavisa.

FØRSTE GANG PÅ LANDSMØTET
Charlotte Ruden og Kim Andrè Nistad fra Kristi-
ansand var med på sitt aller første landsmøte, bare 
to måneder etter at de deltok på seminarhelgen for 
nylig rammede. De mistet sønnen Marcus i død-
fødsel i 2020.

– Det vi syntes var veldig fint med landsmøtet 
var at vi fikk et større innblikk i hvordan LUB fung-
erer utover å være en organisasjon for foreldre 
som har mistet barn. Vi fikk blant annet innblikk i 
forskningen som blir gjort for å sørge for at barn skal •

Alle deltakerne fikk denne 
koppen, med passende ord 
av Trygve Skaug, i gave fra 
vertskapet LUB Agder.

Nytt landsstyre ble valgt: 
f.v. Anbjørg Marie Aarsheim 
(Rogaland), Lise Falang-
Petterson (Oslo/Akershus), 
Kine Rydningen-Schart 
(nyvalgt leder, Oslo/
Akershus), Mie Steine 
(Innlandet), Renée Kristin 
Hagen (Nordland), Linda 
Skjærvik (Trøndelag) og 
Øystein Lie (Agder).

Det var godt med en felles 
strekk etter mye stillesitting!

41



Landsmøte i Kristiansand

overleve i magen og etter fødsel, sier Charlotte og Kim Andre, som opplevde 
at forskjellen fra å delta på nyrammethelgen var stor.

– Nyrammethelgen var veldig fin, det er godt å være sammen med andre 
som er i samme situasjon som oss og skjønner hvordan vi har det. Men samtidig 
var den tung, alt fokuset der er jo på de barna som vi ikke har sammen med oss 
og det tapper mye energi, forteller de. 

– Landsmøtehelgen ble annerledes, vi er jo alle også der fordi vi har et barn 
for lite, men fokuset var på hva LUB gjør, hvordan de jobber og hva det jobbes 
med. Det var veldig interessant, sier foreldreparet.

– Det tøffeste for oss var minnestunden på lørdagen. Den er fin, men den 
er også vond da vi tenkte på sønnen vår og alle de andre barna som ikke er 
blant oss. En minnestund sitter lenge i kroppen, det tar lang tid før den slipper 
taket. •

Charlotte og  
Kim Andrè.

LUBs frivillighetspris 2022
Avtroppende styreleder i LUB Marit Galta Opheim fra Bergen ble hedret med 
LUBs frivillighetspris «Et hjerte av gull» for sin mangeårige innsats i LUB.

Marit engasjerte seg raskt i LUB etter at hun mis-
tet sitt andre barn, Alva, i dødfødsel en uke over 
termin i 2008. Hun har hatt omtrent alle mulige 
verv og funksjoner som frivillig i LUB: Som kon-
taktperson har hun støttet andre nyrammede 
både i én-til-én-oppfølging og i sorggrupper, hun 
har vært både leder og styremedlem i LUB Horda-
land, i 2012 ble hun valgt inn i landsstyret hvor hun 
de siste fire årene har sittet som styreleder. Hun 
brenner for LUBs forskningsinnsats, og har vært 
foreldrerepresentant i LUBs fondsutvalg de siste 
fire årene. Der har hun vurdert forskningssøkna-
der fra et foreldreperspektiv. 

ET LITE UTDRAG FRA JURYENS BEGRUNNELSE 
FOR TILDELINGEN:
«Årets prisvinner er uredd, hun tør å stå i front 
og bane vei. Som nyrammet søkte hun desperat 
etter andre med samme erfaring, for følelsen av å 
bli helt overlatt til seg selv var overveldende. Den 
lokale aktiviteten var nesten fraværende da pris-
vinner ble medlem i LUB. Som det erfarne orga-
nisasjonsmennesket hun er, startet hun arbeidet 
med å gjenoppbygge fylkeslaget. Etter hvert ble 
det månedlige møteplasser der stadig flere kom 
til. Sammen med andre tillitsvalgte arrangerte 
hun temakvelder og sorggrupper. Også møter der 
medlemmers nettverk ble invitert. Både som leder 
av fylkeslaget fra 2010, to år etter at hun mistet sin 

datter, og som kontaktperson, var årets prisvinner 
i spissen for å etablere et støttende fellesskap for 
nye og gamle medlemmer i LUB i en av Norges 
største byer. Hun ga stafettpinnen videre 
først åtte år senere. 

(…) Hun tror på menneskets evne til 
å reise seg igjen, selv etter å ha opplevd 
at fremtidsdrømmene ble lagt i grus. Og 
hun har selv kjent på hvor avgjørende det 
har vært å få treffe andre i lignende situ-
asjon. Dette har motivert 
henne hele veien til å 
gi av seg selv. Til ekte 
tilstedeværelse for 
dem som trenger 
det, gjennom ord, 
handling og sitt 
empatiske vesen. Tusen 
takk for alle timene og alle 
kreftene du har investert i 
LUB! Du brenner for dem som mis-
ter et barn, for foreldrene, søsken, 
besteforeldre, kolleger og andre som 
står familien nær. 

Din kjære Alva har satt dype spor 
og vist at nettopp du har et hjerte av 
gull og fortjener å bli vinner av LUBs 
frivillighetspris 2022. Gratulerer 
Marit Galta-Opheim!» •
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HVORDAN GÅ JULEN I MØTE NÅR DU HAR MISTET BARN
Mange som er i sorg, gruer seg til jul og er bekymret for hvordan det skal bli. I november 2021 ønsket 
LUB i samarbeid med Foreningen «Vi som har et barn for lite» velkommen til webinaret «God jul og godt 
nytt år?». Her møtte deltakerne klinisk sosionom Knut Andersen (bildet), som gjennom sin jobb ved 
Poliklinikk Sorgbehandling ved Ahus har møtt utallige barn, voksne og familier i sorg. Andersen snakket 
om det å forberede seg til jul, om selve julefeiringen og overgangen til det nye året. Det var engasjerende 
og fint for de rundt 50 som deltok.

HVORDAN KAN SKRIVING HJELPE I EN SORGPROSESS?
Siden våren 2020 har LUB i samarbeid 
med Institutt for Psykologisk Rådgivning 
(IPR) utviklet og arrangert flere digitale 
terapeutiske skrivekurs for foreldre som 
har mistet barn, støttet av Stiftelsen Dam 
og LUBs forskningsfond. Erfaringene 
og resultatene fra prosjektet ble 
presentert på et eget webinar 
20. januar 2022, der over 100 
fagpersoner og etterlatte var 
påmeldt. 

Robert Neimeyer (bildet), 
professor i psykologi og en av 
verdens fremste sorgeksperter, 
ga først en introduksjon i sorg og 
kreative intervensjoner. Psykolog og pro-
sjektleder Olga Lehmann, som har ledet 
kursene, fortalte om kursets innhold og 
hvordan de har jobbet med ulike temaer 
og vanskelige følelser. Hun la også fram 

forskningsresultatene som 
nylig ble publisert.

To av kursdeltakerne 
delte ærlig og sjenerøst fra 
sine erfaringer. Oda Mykle-
bust (bildet t.h.) deltok på kur-

set bare noen få måneder 
etter at datt eren Kristine kom 

stille til verden i februar 2020. 
Skrivekurset ble svært viktig i 
hennes bearbeiding av sorgen.

– Noe av det vanskeligste for 
meg var identiteten, å miste et 

barn passet ikke inn i min forstå-
else av meg selv. Skriveoppgavene som 

handlet om identitet passet meg veldig 
godt, det ga meg mulighet til å skape meg 
selv igjen. Det var også nyttig å bli tvunget 
til å tenke gjennom hvordan livet kan bli 
videre, fortalte Oda.

Magda Hognestad (bildet 
under) deltok på skrivekurset 
sju år etter at hun mistet sønnen, 
Nikolai, i dødfødsel. Å speile seg 

i de andre deltakernes historier, 
ga henne perspektiv på den lange 

veien hun har gått, og hvor hardt hun 
har jobbet med sorgen sin.

– Jeg oppdaget at jeg har tatt mange 
valg som har gjort meg til den jeg er nå. Jeg 
måtte gjenoppdage meg selv, og sette meg 
selv sammen igjen.

Det har kun vært 
mødre som har del-
tatt på skrivekur-
sene. Til høsten 
inviterer LUB 
til terapeutisk 
skrivekurs for kun 
etterlatte pappaer.

Lærerike webinarer 
for etterlatte

Webinarer er blitt en viktig møteplass i LUB. Her kan man få møte andre 
etterlatte og lære mer om sorg og sorgbearbeiding.

Les om kommende webinarer på s. 6
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Behandlingen av dødfødte, helt fra da de første kristne kirkegårder ble 
etablert i landet og til nyere tid med ansvaret lagt til helseforetakene, 
er en historie med rystende trekk. 

Hvordan har kirkens behandling av dødfødte og barn som døde 
uten å bli døpt endret seg over tid? Hvilket syn har samfunnet hatt på død-
fødte? Hvilke forskjeller finner vi i mors og fars opplevelse ved dødfødsel? 
Dette er noen av de spørsmålene som berøres i boken Hvor ble du av mitt 
barn? I tillegg lar prest og forfatter Bent-Inge Misje en rekke foreldre komme 
til orde med sin historie – om opplevelsen før, under og etter fødselen av et 
dødfødt barn, om en sorgprosess uten et sted å minnes sitt barn og en, for 
noen, gnagende usikkerhet; dødfødte kunne på sykehusene bli håndtert på 
samme måte som aborterte fostre. •

Om kirkens behandling 
av dødfødte

Hvor ble du av, mitt barn?
Forfatter: Bent-Inge Misje
Forlag: Efrem Forlag, 2021

Einars bok
Forfatter: Katrine Sele
Forlag: Samlaget, 2021

Einar blei fire år

Einar var eit barn som fryda seg over å oppdage verda. Han elska å gøyme 
seg i hyller, rulle i graset, bygge tårn og ake på madrass ned trappa. 
Han kunne gå kor langt som helst, om foreldra heldt han i handa. For 
sleppte dei taket, datt han.

Rett før Einar fylte to, fekk familien ein beskjed som øydela mange drau-
mar: Einar hadde ein sjeldan og alvorleg nervesjukdom. Gradvis ville han 
miste alt. Dette er ei historie om korleis det er å bere eit barn gjennom det 
aller vanskelegaste. Det handlar om korleis vi møter døden, men også om 
dyrebare dagar og alt det uendeleg fine eit liv på fire og eit halvt år og éin dag 
kan innehalde.

Det er ei forteljing om Einars liv, men også om alle rundt han. Stemmene 
til dei som kjente Einar, blandar seg med stemmene til blant andre Seneca, 
Joan Didion, Roland Barthes og mange fleire i ei rekkje refleksjonar over kva 
det vil seie å elske og miste. •
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Bokanmeldelse

gir gjenklang. Å henvise til hva andre har 
tenkt og skrevet om døden er plausible 
innslag i romanen.

Sorgen gjør en nemlig ikke verdig, 
opphøyd eller kjølig rasjonell. Sorgen 
lukter sigaretter, den klirrer av valium i 
pillebokser og har en frastøtende aura av et 
skremmende mørke og raseri. Forakten for 
de lykkelige og naive uten slike tap skrives 
ut med bred og svart pensel. Det samme 
med dødsønsket mor selv kjenner på for 
å slippe smerten og den evige bakhodes-
temmen. Er dette min skyld? Kunne jeg 
gjort noe annerledes? Var jeg ikke en god 
nok mor? 

Djuphavslettene er en viktig roman som 
også tematiserer posttraumatisk vekst. 
Når man har gjennomgått det verste i 
verden så er det ikke så mye igjen å være 
redd for. Når døden har tatt noe umistelig 
fra deg så tar du etter hvert noe tilbake! 
Terskelen for å elske sine nærmeste enda 

mer ærlig, nært og intenst, utforske de mulighetene 
livet gir og utfordre sine egne begrensninger kan bli 
lavere. Vi innser at vi er en del av et fellesskap selv 
om sorgen i starten er så innmari ensom. Det er en 
viktig lekse for oss alle å lære. Han seier: Det er eit 
før og eit etter, ingenting skremmer oss lenger, heller 
ikkje døden. Eg merkar meg at den unge ukraineren 
seier «oss». Han er ein i ein flokk, det er det som er 
sorgas kompensasjon. Å dele dette etterpå. Kvalsvaag 
deler raust av sitt store traume og det gjør hun på en 
skarp, smertefull og sober måte. •

Selvmord er ett av tabuene vi ofte 
pakker inn i ordenes fengsel, men 
likevel gjør dødens ljå årlig store 
innhogg, særlig blant våre ung-

dommer. Victor døde ved henging rett før 
han ble 20 år i 2018 og hans mor skildrer 
den sorgtsunamien dette utløste på en 
utdypende og omstendelig, men troverdig 
og ærlig måte. Det gjekk eit ras i han. Det 
gjekk eit ras i deg. Denne vekslinga mellom 
å skrive om og til sønnen er en rød tråd, 
likeledes skiftet mellom fortid og nåtid. 
Slik trekkes leseren inn i fortellingen om 
Victor, hans kjærlige familie og hele deres 
tragedie.

Kvalvaag gjør det som andre har gjort 
før henne; hun skriver seg selv og sitt tap 
inn i det som sies å være en roman, men 
det er klokkeklare koblinger til hennes liv. 
Kvalvaag sier i et intervju med tidsskriftet 
Khrono at hun skriver selvbiografisk fordi 
hun ikke kunne holde ut å dikte om sin 
egen sønn og at hun ville at verden skulle vite at 
Victor har levd. Den reelle hendelsen og den skrevne 
historien speiler hverandre nådeløst. Man kan 
trekke en klar parallell til danske Naja Marie Aidt 
sin roman om sønnen Carl, som døde i en ulykke 
25 år gammel, «Hvis døden har tatt noe fra deg så 
gi det tilbake. Carls bok». Fortellingene har mange 
krysningspunkt selv om hver roman er unik i sitt 
formspråk. Sjokket, det altoppslukende raseriet, 
den selvdestruktive, men nødvendige selvopp-
tattheten en mor kjenner på, er momenter som 

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

En mors brev 
til sin døde sønn

«Det er eit før og eit etter, ingenting skremmer 
oss lenger, heller ikkje døden.»

Tekst  MARI-ANN NERGÅRD JOHANSEN

Hilde K. Kvalvaag: 
Djuphavsslettene

Vigmostad Bjørke. 2021.
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Nye fylkeslagsledere 
LUB har 11 fylkeslag som drives av frivillige som selv har mistet barn. De tilbyr sorgstøtte, 

aktiviteter og arrangementer. Tre av fylkeslagene har i år fått nye ledere som du møter her.

ØSTFOLD

Hilde Ågesen
- Å jobbe for god ivareta-
kelse ved dødfødsel er en 
hjertesak for meg, sier Hilde 
(30).

Min samboer og jeg mistet datteren vår Kine Sofie i 
krybbedød i mors mage i uke 33 i 2018. Sammen har 
vi også Jakob Olai (7), Iver Elias (6) og Trym Levi (3). Jeg 
synes det er viktig å fjerne tabuet rundt det å miste barn, 
så jeg er ofte veldig åpen om det og deler mye. 

Jeg hadde selv ikke en god opplevelse på sykehuset 
under fødsel, så å jobbe for god ivaretakelse ved 
dødfødsel er en hjertesak for meg. Jeg har tatt LUB sitt 
kurs i frivillig sorgstøttearbeid, og har ledet en digital 
sorggruppe under pandemien. Arbeidet i LUB er min 
«Kine Sofie-tid»

Jeg er heldig å ha med meg en gjeng engasjerte 
mennesker i styret. Fylkeslaget har bygget opp mange 
fine arrangementer og et godt samarbeid med sykehuset, 
noe vi skal ta godt vare på i fremtiden. 
 
Jeg håper jeg kan være med på å gjøre en forskjell i 
fylkeslaget vårt, og ta vare på alt det flotte fylkeslaget har 
klart å få til. Jeg ønsker at både nåværende medlemmer 
og de som dessverre kommer etter, skal føle på samhold, 
åpenhet og støtte. 

Det er en ære å 
få lov til å være 
fylkeslagleder, 
og jeg gleder 
meg til å jobbe 
med det!

INNLANDET

Martina Braaten
– Vi i LUB er her for å støtte dere og hverandre 
i sorgen og savnet, og kanskje klare å gi dere et 
håp om at livet går videre til tross for at vi har 
mistet det kjæreste vi har, sier Martina Braaten.

Jeg bor på Kongsvinger, er født og oppvokst i svensk-Finland, men har bodd 
i Norge i snart 21 år. Til daglig jobber jeg som psykologspesialist og familie-
terapeut. Jeg meldte meg inn i LUB som nyrammet i 2017 og ble styremedlem 
i Innlandet fylkeslag i 2019. I tillegg er jeg moderator på LUB foreldreforum, 
kontaktperson og sorggruppeleder. 

Arild og jeg mistet våre to døtre i dødfødsel i 2017. Først døde Silje i magen 
i uke 23. Hun ble født 04.01.17. Vi ble fort gravide på nytt med en jente til, 
Sonja, men det gikk galt også denne gangen. Sonja døde uventet i magen 
i uke 29 og ble født 11.11.17. De har aldri funnet årsaken til at begge jentene 
døde og det er heller ikke funnet noen sammenheng mellom de to svan-
gerskapsforløpene. Arild og jeg har ikke fått flere barn sammen, men jeg 
har tre gutter fra før (på 22, 19 og 14 år) og Arild har to voksne barn og tre 
barnebarn.

Det var en ekstrem fysisk og 
psykisk påkjenning å miste to 
barn så tett, med alt det med-
førte av dobbel sorg, dobbel 
begravelse, to gravsteiner osv. 
LUB ble et viktig ankerfeste 
i en kaotisk og smertefull 
livssituasjon. I LUB møtte vi 
varme, omsorg og forståelse 
på en måte helsevesenet ikke 
klarte. LUB ble avgjørende i 
min sorgprosess og derfor 
har jeg hatt et ønske om at 
foreldre som kommer etter 

oss skal få muligheten til å oppleve noe av det samme: bli møtt med håp, 
forståelse og omsorg i et inkluderende og støttende felleskap med andre 
som har opplevd noe tilsvarende.

Jeg overtar nå stafettpinnen etter Mie Steine, 
som har vært en driftig fylkeslagsleder i flere 
år og har skapt et aktivt og levende fylkes-
lag. Jeg ønsker å jobbe for et fortsatt aktivt 
fylkeslag, der vi når ut til medlemmene 
med ulike samlinger som gir støtte, glede 
og fellesskap på tross av store geografiske 
avstander. Det viktigste målet er at LUB kan 
gjøre en forskjell for alle de foreldre som 
har opplevd livets største katastrofe, nemlig 
å miste det kjæreste de har.
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LUB ROGALAND 

Julebakst og nissefest 
Det var godt oppmøte på årets baking på Stavanger konditori i desem-
ber, og ei god gruppe av foreldre og søsken fekk bake seg gjennom meir 
enn sju sorter. Her var det mellom anna kakemenn, av den store sorten, 
brune pinner og marsipan som vart med heim til sju familier. Bakedagen 
er støtta av Stiftelsen Dam. Ein stor takk til baker Arvid og konditor 
Rikke som år etter år vel å bruke ein dag med oss i LUB Rogaland, dele 
kunnskap og tips, og ikkje minst legge til rette for ein minnerik dag.

Alt låg til rette for ein fin nissefest på garden til Sunniva og Jan Ove 
Hole på Voll. Omvisning i fjoset, graut med mjølk frå garden, og sjølv-
sagt nisse. Me vel å tenke at litt etterdønninger etter korona gjorde at 
oppmøtet denne gongen var på bare fire familier. Men ein kjekk dag 
for dei som kom!

Anbjørg Marie Aarsheim
LUB Rogaland

VESTFOLD OG TELEMARK

Julie Holte- 
Ambjørnsen
 
– At nye etterlatte foreldre 
kan møte oss som allerede har 
gått stien før dem, er viktig for 
meg, sier Julie (37).

I januar 2016 ventet vi vårt første barn. Svangerskapet 
hadde gått som det skulle, og gutten i magen trivdes så 
godt der inne at han ikke ville ut. Én uke over termin ble 
fødselen igangsatt. Tre dager senere kom sønnen vår 
stille til verden. Vi følte det var naturlig å la han beholde 
navnet han hadde hatt i magen, Sutte. Verden skulle aldri 
bli den samme igjen, men på helt andre måter enn det vi 
hadde sett for oss.

Det tok tre måneder 
før vi skulle få vite 
at sykehuset hadde 
sviktet totalt da fød-
selen ble igangsatt, 
og at alt som kunne 
gå galt, hadde 
gått galt. Det ble 
opprettet tilsynssak 
mot sykehuset, som 
endte med sterk 
kritikk av sykehuset 
på alle punkter. 
Etterlatte foreldres 
rettigheter har siden 
da vært en viktig del 
av mitt engasjement 

i LUB, og som jurist har jeg kunnet gi veiledning til 
LUB-medlemmer om blant annet rettigheter ved nytt 
svangerskap og om svangerskapspenger.

At nye etterlatte foreldre kan møte oss som har gått stien 
før dem, betyr mye for meg. Jeg synes det er viktig at 
det finnes mange å snakke med om opplevelsene vi har 
hatt, og at LUB skaper 
trygge arenaer for disse 
samtalene. 

Vi har vært så heldige 
å få tre nydelige barn 
siden vi mistet Sutte: 
Aksel i januar 2017, 
364 dager etter Sutte, 
Edvarda i september 
2018, og Henry i januar 
2022.

I styret i Vestfold og Telemark fylkeslag er vi alle nyvalgte, 
og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med 
en gjeng engasjerte mennesker. Vi ønsker å lage møte-
plasser for både nylig etterlatte foreldre, og for dem som 
har kommet lenger i sin sorgreise. Ikke minst er det viktig 
med møteplasser nå som vi er på vei ut av en pandemi 
der fysiske møter har vært stor mangelvare.

LUB AGDER

Godt å høre til et sted
Vi kjenner på stemningen til medlemmene våre og har sett at 
behovet til mange har vært å være sammen bare voksne. Det behovet 
har vi prøvd å møte etter beste evne, samtidig som vi vil favne alle 
store og små i våre medlemsfamilier. 

I mars fikk vi arrangert både middag med mammaene og en pappa-
kveld med bowling og pizza, hyggelig samvær der praten sammen var 
viktigst. I april fikk vi i tillegg til å være vertskap for et kjempeflott 
Landsmøte i Kristiansand, hatt en nydelig kveldsmat i Søgne. Der tok 
alle med seg noe mat hver, til et tapasbord som vi spiste i kveldsola 
på terrassen hos Petter og Heidi. Det ble mange gode samtaler rundt 
langbordet og flere forteller om den fine følelsen av å høre til og et 
sted der man trygt kan både grine og le høyt. Jeg vil også trekke frem 
den fine gjengen med menn som har funnet hverandre og er aktivt 
med her i Agder. Mange treffer hverandre også utenom arrangemen-
tene. Det er en kjensgjerning at det ofte er damene som er mest 
aktive, men her har mennene kommet mer på banen, og det er vi 
veldig glade for! 

Anne-Grete Dahl
LUB Agder
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LUB NORDLAND

Latter og tårer når medlemmer møtes
I januar avholdt vi årsmøte på Teams. Det ble et vellykket møte hvor vi er så heldig at 
Kathrin Hübner kom til som styremedlem. Vi takket Maria Engen for hennes store og varme 
engasjement i de syv årene hun har vært med i fylkesstyret, da hun nå har valgt å gå av. 
Etter årsmøtet inviterte vi til middag på restaurant Orion i Bodø.

I mars møttes medlemmer fra LUB Nordland på restauranten Bjørk i Bodø. Vi spiste en deilig 
middag og hadde noe søtt til kaffen. Det var en fin gjeng som kom og vi fikk pratet om våre 
små som ikke lenger er sammen med oss og mye annet. Det ble en hyggelig stund i koselige 
omgivelser, med både tårer og latter, slik det pleier å være når vi møtes. 

12. mai gjentar vi suksessen med blomsterbinding. Igjen kommer vår dyktige blomster-
dekoratør Tanya Bjørnsen Ingvaldsen og viser hvordan vi kan lage en fin dekorasjon, enten 
til å ha hjemme eller på graven. Tanya er også medlem så det betyr ekstra mye at det er 
akkurat hun som holder kurset for oss. Etter blomsterbinding blir det deilig mat laget av vår 
dyktige, faste kokk Marius Kristensen som også er medlem. Midler til blomsterbinding har vi 
fått fra Stiftelsen Dam. 

Vi oppdaterer arrangementer fortløpende på oversikten til LUB Nordland på lub.no og på 
Facebooksiden Landsforeningen Uventet Barnedød, avd. Nordland.

Maria Sandberg Johnsen
LUB Nordland

LUB OSLO/AKERSHUS

Ønsker velkommen til faste møteplasser
Møteplassen er fylkeslagets faste samlingspunkt hvor medlemmene kan møtes i en ufor-
mell setting med rom for åpne og gode samtaler. Alle medlemmer, både nylig rammede og 
de som har mistet barn for lenger tid siden, er hjertelig velkommen!

• 7. juni arrangeres Møteplassen hvor introduksjon til 
mindfullness står på plakaten. Vi får besøk av Lisbeth 
Pettersen. 

• 11. mai inviterer vi til kranseworkshop på historiske 
Linderud gård: Markblomst Studio & Hage holder kurs 
i kransebinding for våre medlemmer. Det blir en kveld 
med kreativitet og naturmaterialer som passer både 
nybegynnere og mer erfarne blomsterbindere. 

Praktisk informasjon om alle arrangement finnes på 
fylkeslagets Facebookside og blir også sendt ut på e-post.

Christian W. Ombustvedt
LUB Oslo/Akershus

LUB VESTLAND

Kjærlighet i 
hver maske
I november og desember arran-
gerte vi kransebinding i samarbeid 
med BLOK for å lage julekrans/
pynt. Det ble satt opp to kvelder 
for å dekke etterspørselen.

Vi kunne møtes fysisk denne 
gangen, og det ble laget både 
kranser, juletrær og bamser.

I november hadde vi møteplass 
med strikkekafé. Det ble også 
samlet inn masse fin strikk til 
minneboksene. Her er det mye 
kjærlighet i hver maske! Styret i LUB Nordland f.v. Hilda Sigurdardottir, Allan Zvanut, Mari-Ann Nergård Johansen, Kathrin Hübner og 

Maria Sandberg Johnsen.

Hvem kan bli 
medlem i LUB?

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

eller er i nær familie med barnet 
(besteforeldre, søsken, tante, 
onkel), kan bli medlem. Andre 
kan tegne støttemedlemskap. 

Som støtte medlem får du tilsendt 
LUB-magasinet to ganger i året. 

Medlemskap koster kr. 500 og støtte-
medlemskap koster kr. 300 pr. år. 

TEGN MEDLEMSKAP 
PÅ LUB.NO
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AGDER

•  Telttur for pappaer, i Søgne skjærgård 
13.–14. mai

•  Gårdsbesøk for hele familien, også 
besteforeldre og andre som er 
medlemmer. Mulighet for klatring og 
ridning, Lindland Gård i Mandal, 22. mai

•  Mammatur – det undersøkes om vi kan 
være på Kragerø Spa eller lignende,  
3. september

•  Familiehelg med Wave of Light markering, 
med faglig innhold og aktiviteter for 
barna. Strand Hotell Fevik, i forbindelse 
med 15. oktober 

•  Kransebindingskurs, for foreldre og litt 
større barn på Kreativ Blomsterdesign 
i Grimstad, 30. oktober

•  Foreldretreff, middag på Hos naboen 
i Kristiansand, 23. november

•  Julesamling for alle medlemmer og deres 
nettverk, Kristiansand, 4. desember 

INNLANDET

•  Sommeravslutning i Gjøvik klatrepark, 
11. juni fra kl. 10

•  Lag minnealbum eller minneramme, 
Hamar Frivillighetssentral, 29. mai kl. 12–16

NORDLAND

•  Blomsterbinding, i Bodø, 12. mai 

•  Årlig felles samvær med grilling, for hele 
familien, mai/august

•  Wave of light-markering, dette blir et 
heldagsarrangement som er åpent for 
hele familien. 15. oktober

OSLO/AKERSHUS

•  Kranseworkshop, Linderud Gård, 11. mai 

•  Møteplassen, tema Mindfullness, 7. juni

ROGALAND

•  Matkurs med «Glad av mat», 11. juni 

•  Familiedag på Rennesøy, Tur, grilling 
og mulighet for krabbefiske, fisking og 
bading, 12. juni

•  Familiedag på Obed begravelsesbyrå, 
Et samarbeid med Foreningen «Vi som 
har et barn for lite», «Se meg» barn som 
pårørende, og Obed begravelsesbyrå. 
17. september

TRØNDELAG

•  Blomsterbinderkurs, Strå Blomster verksted, 
29. mai kl. 17.30 og/eller 7. juni kl. 18.30

VESTLAND

•  Møteplass for pappaer, Bergen, 19. mai 
kl. 20–22.

•  Familiedag, 28. august kl. 12–15 

•  Møteplass Råvarene, 21. september 
kl. 18.30–20.30 

•  Wave of light-markering, 15. oktober

•  Dag på Vil Vite vitensenter, for barn og 
voksne, november

•  Kransebinding, BLOK, desember

Alle fylkes-  lagene markerer
Wave of Light 15. oktober

Hva skjer i  
fylkeslagene framover?
Her er noe av det som vil skje i fylkeslagene resten av året. Der det ikke  
står tid eller sted vil mer informasjon komme. Se også fylkeslagenes 
facebooksider og lub.no. Velkommen!
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Vil du støtte LUB?
En gave til LUB går til vårt arbeid 
med sorgstøtte, forskning og 
forebygging.

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

månedlig beløp

Les mer på lub.no

Tusen takk for 
minnegaver!

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

barn. Alltid elsket, aldri glemt.

Nils Vestøl Haugenes 

Ingeborg Alvestad Solvang

Elijah Lauritsen Williams

LUB INNLANDET

Familiehelg på Finnskogen
LUB Innlandet har en fin tradisjon med å reise til Finnskogen Velværehotell en gang 
i løpet av høsten, på det vi kaller familieretreat. 

Denne helgen byr på lave skuldre, hvile, 
felleskap, gode samtaler, god mat, rusle-
turer i skogen og minnestund, med 
sorg gruppe etterpå for dem som vil. 
Hotellet tilbyr både avspenning, basseng og 
mindfullness trening, så alle kan lage seg 
det programmet de har behov for.

I år var det stor oppslutning, første helgen i 
oktober talte vi 33 med stort og smått, med 
alt fra veteraner til nylig rammede familier i 
gjengen. Det ble, som det pleier, en nydelig 
helg med fine samtaler i badstu, vinterhage, 

og sofakroken om kvelden. Barna koste 
seg, og ungdommene nøt både treningssal 
og basseng, og både minnestunden og 
sorggruppen ble rørende fine stunder. Det 
kom mange godord om utbytte, og aller 
gladeste er vi for at den mest nyrammede 
familien melder at det er kommet en ny ro 
i hjemmet deres: De er ikke alene! 

Takk for helgen til alle, stor og små!

Sidsel Theisen
LUB innlandet

Tusen takk 
for all støtte

vi har mottatt via innsamlings-
aksjoner og andre gaver!

LUB lokalt

Familieretreaten var støttet av Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam.

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

deg noe ekstra!

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

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

prosent av innsatsen.

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

Alle LUBs fylkeslag er mottakere.
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Leder:
KINE-ANNETT RYDNINGEN SCHART

kaschart@gmail.com
907 93 986

LISE FALANG-PETTERSON
lise.petterson@gmail.com

411 01 795

RENÉE KRISTIN HAGEN (VARA)
frk.renee@gmail.com

911 73 959

Overlege
SJUR KLEVBERG
Barneklinikken 

Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Førsteamanuensis 
LINE CHRISTOFFERSEN

Oslo Met, 
fakultet for samfunnsfag, institutt 

for økonomi og administrasjon
line.christoffersen@gmail.com

LINDA SKJÆRVIK
Linda.skjarvik@gmail.com

950 22 952

ØYSTEIN LIE (VARA)
Oysteinlie.lie@gmail.com

908 20 711

Kommunejordmor 
HILDE ERLANDSEN

Moss kommune
hilde.erlandsen@online.no

Overlege PhD 
JULIE VICTORIA HOLM TVEIT

Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet 
Fødeavdelingen, OUS

julieholmtveit@hotmail.com

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

 Seksjon for rettsmedisinske 
undersøkelser av barn

arnest@ous-hf.no

MIE STEINE
miesteine@gmail.com

454 79 436

Professor dr. med.
KARI KLUNGSØYR

Medisinsk fødselsregister, FHI 
og Institutt for global helse og 

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

ANBJØRG MARIE AARSHEIM
anbjorg.marie.aarsheim@hotmail.no

926 59 052

MIE STEINE
miesteine@gmail.com

454 79 436
Foreldrerepresentant

Psykolog
UNNI HELTNE

Senter for Krisepsykologi i Bergen
ugulla@online.no

Landsstyret

LUBs Fagråd

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

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

redusere barnedødelighet, 
gjennom forebygging og 

forskning.

Utgiver
LANDSFORENINGEN 
UVENTET BARNEDØD
Ole Fladagers gt. 1 A

0353 Oslo

22 54 52 00 / post@lub.no
www.lub.no

Generalsekretær
TROND MATHIESEN

Redaktør 
LINE SCHRADER

Ansvarlig redaktør
TRINE GIVING KALSTAD

Redaksjonsmedarbeider
VILDE VON KROGH

Forsidefoto
Adie Bush / Image Source 

via Getty images

Design
STORYBOLD

Opplag
2300, 2 utgaver per år

ISSN
2703-9811

Trykk
07 MEDIA

NO - 1470

07 PRINTMEDIA – 2041 
03

79

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI



Avsender: Landsforeningen uventet barnedød, Ole Fladagers gt. 1 A, 0353 Oslo

SORG OG STØTTE 
ANNO 2022

Hvilke former for hjelp og støtte er det etterlatte 
etterspør og hvordan kan vi best møte deres  
behov? Når går normal sorg over til å bli fastlåst 
og trenger behandling?   

På fagkonferansen fokuserer vi på nyere kunn-
skap i sorgstøttefeltet, belyser aktuelle sam-
funnsutfordringer ved sterke sorgreaksjoner  
og presenterer ulike former for støtte, hjelp 
og behandling.

Sorgstøttealliansen inviterer  
til fagkonferanse for alle som 
møter etterlatte gjennom  
jobb eller frivillighet.

HVOR:

NÅR:

PRIS:

Store Auditorium på 
Akershus universitetssykehus

Tirsdag 30. august 2022
kl. 0900-1530

kr. 750, før 15. juni 2022
kr. 890,-

Fagpersoner som Pål  Kristensen fra UiB og 
Lars Mehlum fra UiO og likepersoner vil bidra 
med foredrag og konkrete innspill på hvordan vi 
sammen kan hjelpe etterlatte.  

Vi diskuterer sorg og sykemelding i en panel-
samtale ledet av forfatter og komiker Sigrid 
Bonde Tusvik. 

Meld deg på og les mer på lub.no


