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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

Den uvurderlige frivilligheten
2022 er Frivillighetens år – et år Norges viktigste lagarbeid 
skal bli hedret og synliggjort. 

I LUB har vi 180 frivillige, de har alle selv mistet barn og bruker av sin dyrekjøpte 
erfaring til å hjelpe andre som kommer etter dem. De frivillige vet hvor viktig 
det var, og fortsatt er, å møte andre som har opplevd det samme. Derfor stiller de 
opp, arrangerer treff og møteplasser over hele landet. Kjære dere: det arbeidet 
dere legger ned er uvurderlig, dere er LUBs grunnfjell! Tusen takk for at dere 
er til stede!

Verdien av å møtes er stor. Jeg er glad for at vi i 2022 har hatt mulighet til å 
gjennomføre mange fysiske arrangementer, både sentralt og lokalt. Vi har blant 
annet hatt to seminarhelger for nylig rammede foreldre og et etterlengtet beste-
foreldretreff. I høst fikk deltakere fra digitale sorggrupper endelig anledning til 
å møtes ansikt-til-ansikt en helg på Hardangervidda. Ikke minst har alle fylkes-
lagene markert Wave of Light med små og store arrangementer over hele landet. 

Historiene til våre medlemmer beveger. I dette magasinet kan du lese historien 
«Ekko av sorg» der LUB-mamma Marte forteller om hvordan tapet av sønnen 
Johan har preget livet hennes. Marte er en av flere medlemmer som har deltatt 
i prosjektet «Historier som beveger». 29. november ser vi fram til å lansere en 
egen podkastserie med historiene fra prosjektet. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt i oktober, kom som en 
stor overraskelse på LUB. De foreslår å kutte det øremerkede tilskuddet vi har 
mottatt til vårt forebyggings- og sorgstøttearbeid i over 30 år. Konsekvensene 
for vårt tilbud vil bli store, noe du kan lese mer om her. Regjeringen er avhen-
gig av SV for å få flertall for budsjettet, og nå foreslår SV å videreføre støtten 
til LUB i sitt alternative statsbudsjett. Vi krysser fingrene for at SVs forslag 
går igjennom i budsjettforhandlingene. Tusen takk til alle som har engasjert 
seg i denne saken! 

KINE-ANNETT RYDNINGEN SCHART
Styreleder
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Nytt fra LUB

Kommende 
arrangementer
29. november 2022: 
Lansering av Sorgpodden - Min 
historie på Kulturhuset i Oslo og 
livesending på nett

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

16. januar 2023: 
Oppstart online terapeutisk 
skrivekurs for etterlatte pappaer

16. februar 2023: 
Webinar for kontaktpersoner i LUB; 
erfaringsutveksling og faglig påfyll

9. mars 2023: 
Webinar om digital gruppeledelse 
for kontaktpersoner 

2.–4. juni 2023: 
Årsmøte i representantskapet

Internasjonal heder til 
kortfilmen Psyklisten

K ortfilmen Psyklisten 
som ble produsert for 
LUB i 2019, har i år fått 

internasjonal heder. I mai 
ble filmen kåret til «Best 
documentary short film 2022» på 
både Sydney World Film Festival 
og New Jersey Independent 
Film Festival. Prisdrysset 
startet i april på Den Norske 
Dokumentarfilmfestivalen, da 
filmen vant prisen for beste 
kortdokumentar, Ildflugeprisen. 

Gratulerer og tusen takk til 
alle som har vært med på å 
lage filmen, ikke minst filmens 
hovedperson, LUBmedlem 
Per Hellevik Carlsson og 
hans familie. 

Se filmen på lub.no og 
LUBs YouTube-kanal.

Underviste på ny utdanning 
i sorgstøttearbeid
Fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad underviste 8. november på den nye videreutdanningen 
i sorgstøttearbeid på høyskolen VID i Oslo.

– Det er avgjørende at organisasjoner 
har fokus på kvalitetssikring av sitt 
frivillige arbeid. Det fremmer nytten 
og verdien av denne formen for støtte 
som mange etterlatte opplever som 
helt nødvendig i sin sorgprosess, sa 
hun i sin forelesning om muligheter 
og utfordringer med organisert 
likepersonstøtte.

Videreutdanningen er rettet mot 
sosial, helse, diakoner, andre 
profesjonelle og likepersoner som 
møter mennesker i sorg. Den skal gi 
kompetanse til å møte mennesker 
i sorg. Utdanningen tilbys både på 
bachelor og masternivå. 

Bli 
LUB-giver

Ved å gi faste månedlige gaver 
til LUB, kan du bli en verdifull 

støttespiller for vårt arbeid innen 
forebygging og sorgstøtte. 

Tegn deg avtale på lub.no eller 
kontakt oss på post@lub.no.
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Nytt digitalt skrivekurs for 
pappaer som har mistet barn
Er du mann og liker å skrive? Eller skulle du gjerne lært litt mer om hvordan 
du kan bruke det å skrive som en måte å håndtere sorgfølelser på? 
16. januar starter vi et nytt online skrivekurs for bare menn. 

Dette er det andre skrivekurset vi tilbyr etterlatte pappaer. Kurset ledes av 
psykolog Olga Lehmann og vil gå over seks kvelder à to timer. Kurset er støttet 
av Stiftelsen Dam.

– Har hjulpet meg å finne ord og følelser
Tobias Grevstad Fremmerlid som mistet sønnen Magnus i oktober 2021, er en av 
deltakerne på høstens kurs.
– Det har vært veldig verdifullt for meg å være med på skrivekurs. Det å sette av 
tid til å tenke og å kjenne på egne følelser i en hektisk hverdag er ikke enkelt. 
Å ha en konkret plan der jeg skal kjenne på mine følelser rundt tapet av Magnus, 
har vært deilig og tøft. Å høre på andre som er i samme situasjon snakke om 
sine opplevelser, det har hjulpet meg med å finne ord på følelser som jeg synes 
er vanskelig å beskrive selv, sier han. Her er et utdrag fra en av tekstene han har 
skrevet i løpet av kurset:

«Magnus ble stille i magen like før termin, det ble ikke funnet noe 
grunn til at hjertet hans sluttet å slå. Det har vært et utrolig tøft 
år for hele familien. Drømmene om fremtiden vår ble knust, alle 

forventninger vi hadde ble annerledes, vi hadde 
sett for oss så mye det første året sammen 

med Magnus. Den første jula, de første 
ordene, den første sommeren, de første 
skrittene, hvem hadde han sett ut som? 
Hverdagen blir vanskelig, sorg er vanskelig. 

Det er lett å se å se at du mangler en 
arm, men det er ikke lett å se at du 

mangler en del av hjertet ditt. På 
samme måte som at du lærer deg 
å leve uten en arm, lærer vi litt 
etter litt å leve med sorgen, men 
det er ikke lett.»

Mer informasjon og påmelding på lub.no

Bli kontakt - 
person i LUB!

Ved å ta kurs i frivillig sorgstøttearbeid, 
kan du bli kontaktperson i LUB.

Neste kurs er på Soria Moria hotell i Oslo 
helgen 13.15. januar.

Forrige kurs var i juni 2021, her deltok 
21 LUBmedlemmer som nå er klare for å 

støtte andre som mister barn og barnebarn. 
Vi trenger dessverre enda flere og ønsker 

velkommen til nytt kurs!

Meld deg på og les mer på lub.no

Nytt fra LUB

Søker etterlatt søsken som vil skrive sin historie
I prosjektet «Historier som beveger» har vi publisert ni historier skrevet av etterlatte mødre, 
fedre og besteforeldre. Nå ønsker vi å få fram en historie om det å miste et søsken og/
eller hvordan det er å leve med et søsken for lite. Det etterlatte søskenet skal selv skrive 
historien sin, og vil få opplæring og veiledning av forfatter Kjersti Wold i skriveprosessen.

Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt med prosjektleder Line Schrader, line@lub.no.

LUB 
FORELDREFORUM

- et lukket nettforum for deg 
som har mistet barn

Les mer på lub.no/foreldreforum
Tobias Grevstad Fremmerlid



I vår var vi så heldige å få tildelt nye midler fra Stiftelsen Dam 
til å lage podkast av «Historier som beveger». Historiene er 
så gode og viktige at vi på denne måten ønsker å nå ut til enda 
flere – også de som ikke klarer, orker eller vil lese så mye, noe 

som blant annet gjelder en del nylig rammede foreldre. 

LEST AV DYKTIGE SKUESPILLERE
To av historiene blir lest av fortellerne selv, mens resten er lest 
inn av profesjonelle skuespillere: Ine Jansen, Nils Ole Oftebro, 
Ine Marie Willmann, Mathilde Storm og Christoffer Staib. 
I de fleste episodene kan du høre kommentarer av historie-
fortellerne til slutt, der du får et innblikk i hvordan de har det 
nå, hvordan det var å skrive og dele historien eller andre aktuelle 
temaer de er opptatt av rundt tapet. 
Podkasten er produsert av Nitro, ved lydtekniker 
Kristian Bjørge.

LANSERING PÅ KULTURHUSET OG LIVESENDING
Tirsdag 29. november ønsker vi velkommen til lansering 
på Kulturhuset i Oslo kl. 18. Her blir det samtale på scenen 
med to av historiefortellerne, Espen Waldal («I ruinene av 
ditt liv forsøker vi å gå videre») og Hanna Huglen Revheim 
(«Saman»), og forfatter Kjersti Wold, som har veiledet i 
skriveprosessen. Samtalen blir ledet av programleder i 
Sorgpodden Kjersti Kanestrøm Lie. De skal blant annet 
snakke om hvordan det har vært å skrive om og dele vonde 
og personlige erfaringer, om den terapeutiske effekten dette 
har hatt, og de vil gi noen tips og råd til andre som ønsker å 
fortelle sin historie og bruke skriving for å bearbeide sine 
tapsopplevelser.

Arrangementet er gratis, og for dem som ikke har mulighet 
til å komme til Kulturhuset, er det mulig å følge lanseringen 
live på LUBs Facebookside – der den også kan ses etterpå. 
Podkast serien vil publiseres under Sorgpodden samme dag.

Velkommen til lansering, og god lytting!

Historier som beveger blir podkast 

Velkommen til lansering!
Gjennom prosjektet «Historier som beveger» har vi publisert ni sterke personlige historier 
om det å miste et barn. 29. november lanseres podkastserien Sorgpodden  Min historie.

Tekst og foto  LINE SCHRADER

 
Det har vært rørende og til tider 
hjerterått å høre den enkeltes 

historie. Gjennomgående for alle 
fortellerne er den store ømheten og 
kjærligheten til det barnet som hver 

og en av dem har mistet.
Kjersti Wold

Espen Waldal har spilt inn 
kommentar til sin historie  
«I ruinene av ditt liv forsøker 
vi å gå videre».

Ine Jansen leser historiene «Arven 
etter Alma» og «Ekko av sorg».

Nils Ole Oftebro leser historien «Et 
barnebarn på lånt tid».

Hanne Huglen Revheim leser selv sin 
historie «Saman».

7



– Den øremerkede statsstøtten har vært en viktig 
anerkjennelse av vårt tilbud, ikke minst har den 
gitt oss forutsigbarhet til å kunne planlegge og 
kvalitetssikre arbeidet. Dette er kanskje mye av 
grunnen til at vi over tid har sett en markant økning 
i antall henvendelser, sier generalsekretær Trond 
Mathiesen. 

100 øremerkede formål foreslås kuttet fra neste 
års statsbudsjett. Regjeringen begrunner kuttene 
med at de vil sikre en mer rettferdig fordeling av 
midlene til organisasjoner, institusjoner og stif-

telser. Søknadene skal vurderes etter kvaliteten 
på tilbudet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartemen-
tet Ellen Rønning-Arnesen sier til Dagsavisen 20. 
oktober 2022 at etterlatte som trenger det, skal få 
oppfølging fra fastlegen og spesialisthelsetjenesten. 

– Det er helsepersonell som i dialog med familien 
må avklare hva som i hvert enkelt tilfelle er den mest 
hensiktsmessige oppfølgingen, sier Rønning-Arne-
sen. Samtidig erkjenner hun at noen etterlatte ikke 
får hjelp raskt nok. 

Regjeringen foreslår å fjerne 
LUB fra statsbudsjettet 

I nærmere 30 år har LUB mottatt øremerkede midler over statsbudsjettet. Nå vil 
regjeringen uten forvarsel kutte all statsstøtten til foreningen og ber oss søke årlige 

tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD
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Dette var LUBs budskap på høringen:
«Lille Ida dør på sykehuset. De nybakte foreldrene 
Hanne og Lars går tomhendte hjem. Hva skjer nå, 
hvem kan hjelpe oss? Pappa Lars ringer til DPS: 
«Hei, vi har akkurat mistet det nyfødte barnet vårt 
og trenger hjelp!» DPS svarer: «Ja, hei, dere må 
gjerne sette dere på vente liste, men det er ca. ett 
års ventetid, og mest sannsynlig kvalifiserer dere 
ikke til å få hjelp her.»
Varianter av denne historien hører vi så altfor ofte i LUB. Helsevesenet 
har ingen systematisk oppfølging av foreldre som mister barn. LUB står 
imidlertid klar til å hjelpe. 

Ansatte i LUB med sorg og veiledningskompetanse tilbyr regel messige 
støttesamtaler og rådgivning til alle som tar kontakt. Årlig følger vi opp 
rundt 300 familier med systematisk oppfølging i inntil to år der vi tar 
regelmessig initiativ, foreldrene får en fast kontaktperson og vi tilpasser 
omfang og type støtte så langt vi kan. 

Ikke minst utløser kontakt med LUB et omfattende likepersontilbud, bl.a. 
samtaler med frivillige som har lignende tapserfaring, og sorggrupper. 
Vi praktiserer altså det forskning på etterlatte forteller oss; et proaktivt 
tilbud som har kontinuitet og vedvarer over tid, som er fleksibelt og 
tilpasset den enkelte. 

Et solid frivillig arbeid krever tilrette
legging, opplæring og koordinering.

Det øremerka tilskuddet har gitt oss for
utsetninger til å gi etterlatte rutinemessig, 
systematisk og kvalitetssikret oppfølging. 

Regjeringen sier vi kan søke en annen 
tilskuddsordning åpen for alle. Her må 
vi konkurrere mot organisasjoner som 
driver en helt annen virksomhet. Med det 
skal våre tilbud til etterlatte måles opp 
mot tilbud til bl.a. sykdoms rammede. 
Målgruppene er ikke de samme, og 
tilbudene kan heller ikke sammen lignes. 
Noen vil tape. Vi er redd det vil være 
foreldre som har mistet barn.

Lykkes vi et år, så kan vi mislykkes det neste. Uten øremerka tilskudd 
mister vi forutsigbarheten vi trenger for å arbeide langsiktig med hjelp 
til familier i krise. Helsevesenet ivaretar ikke denne sårbare gruppen. 
Det er viktig at ikke også vi svikter dem. Dere kan gjøre noe med det! 

Det er anledning til å gjøre unntak og øremerke tilskudd til formål uten 
alternative tilbydere. Det er i realiteten ingen andre organisa sjoner som 
gir foreldre som har mistet et lite barn den samme proaktive, systema
tiske og langvarige hjelpen som LUB gir, ei heller andre organisasjoner 
som aktivt bidrar til å forebygge dødfødsler og krybbedød, slik vi gjør. 

Den anerkjente krisepsykologen Atle Dyregrov uttalte nylig følgende om 
det foreslåtte kuttet til LUB: «Det finnes ingen annen forening som har 
betydd så mye for utvikling av rutiner og god støtte til etterlatte i Norge. 
De utfører så mye bra, påvirker faglig utvikling og kjemper ustanselig 
for at de som opplever tragedier som påvirker mange livet ut, skal få 
god hjelp.»

Med disse uttalelsene mener Mathiesen at depar-
tementet viser liten innsikt i hva slags reelt tilbud 
helsevesenet har til familier som mister barn.

– Det er dessverre mange som verken får hjelp 
raskt nok eller i det hele tatt får den hjelpen de 
trenger. Tilbudet er ikke der, vårt helsevesen er ikke 
rigget for dette. Vi er ment å være et supplement til 
det offentlige helsevesenet, men for mange er vi det 
det eneste tilbudet. Nå risikerer vi at også dette blir 
redusert, sier Mathiesen. 

LUB PÅ HØRING PÅ STORTINGET
Mandag 18. oktober var Mathiesen sammen med 
fagsjef Trine Giving Kalstad på høring i helse- og 
sosialkomiteen på Stortinget vedrørende foreslått 
statsbudsjett.

VI HÅPER REGJERINGEN SNUR!
I samarbeid med medlemmer og støttespillere job-
ber LUB med å påvirke politikerne fram til statsbud-
sjettet blir endelig vedtatt i desember. Mange har 
delt sine erfaringer med hvordan LUB har vært en 
uvurderlig støtte og fremhever betydningen av at 
LUB fortsatt sikres en stabil og forutsigbar drift.

 
Helsevesenet 
ivaretar ikke 

denne sårbare 
gruppen. Vi kan 
ikke svikte dem!
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Frivillighetens år 2022

DØDE I VOGNA
Det er torsdag 9. november i 1989. Toril har vært 
på besøk til en venninne og kjører hjem med en 
sovende Sølve i baksetet. Liggende i vognbagen, 
trygg og varm i vognposen. Slik det var vanlig å 
gjøre på 80-tallet. Når Toril kjører inn på tunet 
hjemme på gården i Steigen og åpner bildøra, så 
skjønner hun umiddelbart at det har skjedd noe. 

– Jeg kjente det i hele kroppen at det var noe 
galt. 
Toril åpner vognposen, og finner en livløs baby. 
Sølve dør i krybbedød bare 4,5 måned gammel. To 
uker etter at han ble båret til dåpen, måtte Toril og 
mannen planlegge sønnens begravelse. 

I 1989 var var det 145 barn som døde i krybbedød. 
Det høyeste registrerte tallet gjennom tidene.

Den varme omsorgsfulle latteren triller like 
lett og boblende som såpebobler. Hun 
prater på inn og utpust om sorggrupper, 
sorgreaksjoner, forlenget sorg og åpenhet. 

Etter at Toril Kristofferesen meldte seg inn i LUB 
har hun ikledd seg nesten alle vervene i organisa-
sjonen. Hun har sittet i fylkeslagstyret i Nordland 
i ti år, vært kontaktperson i 29 år, sittet i landssty-
ret i fem år – tre av dem som nestleder – og vært 
foreldrerepresentant i LUBs fagråd. I 2016 ble hun 
høyst fortjent hedret med LUBs frivillighets pris «Et 
hjerte av gull».

Engasjement for LUBs kjernevirksomhet er stort, 
selv om det er 33 år siden hun opplevde sitt største 
mareritt – første gang.

Toril ble 
hedret med 
frivillighets
prisen «Et hjerte 
av gull» i 2016.

OM JOURNALISTEN: 
Linda Skjærvik sitter i 
LUBs landsstyre. Hun 
jobber som kommu
nikasjonsrådgiver i 
Kreftforeningen og 
bor i Trondheim. Hun 
mistet sitt tredje barn, 
Kristian, i 2017.

 Mor-LUB
– Livet mitt er blitt rikere. Slik oppsummerer Toril Kristoffersen (66) 

sine 32 år som frivillig i LUB.

Tekst  LINDA SKJÆRVIK 
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De to eldste gjenlevende barna hadde da mistet både 
en lillebror og en lillesøster. Da Rikke døde hadde de 
blitt 12 og 21 år.

– De spurte meg: mamma hvorfor får ikke vi også 
lov til å gå i sorggruppe? Jeg synes det var så riktig 
at de stilte det spørsmålet. De var i ulik alder og ulikt 
kjønn. De reagerte så forskjellig, både seg imellom, 
og på de to dødsfallene. Å miste et søsken når du er 
ungdom, er den verste alderen å miste i. Du gjør alt 
for å ikke være annerledes. Men så har du mista et 
søsken og føler deg virkelig annerledes. Du har helt 
andre følelser enn alle andre. Det gjorde at jeg ble så 
interessert i å lære mer om fagfeltet.

UTVIKLET SAMTALEKASSE 
Toril jobbet som frisør da barna var små. Hun 

Det var fremdeles ti år til internett ble allemannseie 
i Norge. Google ble lansert først i 1998. Toril bodde i 
Steigen, en liten kommune 23 mil nord for Bodø som 
da hadde drøye 3.200 innbyggere. Hvordan fant hun 
LUB og informasjon om sorg og det å miste barn?

EN SVAMP PÅ INFORMASJON
– Skjebnen ville ha det slik at fetteren min mistet 
barn på akkurat samme måte i mai samme året. Så 
vi snakket mye med hverandre, både med Terje og 
kona hans Berit. Vi fikk god kontakt, forteller Toril.

Åpenhet rundt barnedød og sorg var fremdeles gan-
ske fremmed i 1989. Bare uker etter at Sølve døde, 
fikk Toril høre at hun måtte da være ferdig med 
«dette» og komme seg tilbake på jobb.

Toril deltok i sorggruppe på hjemplassen. I til-
legg fikk hun god støtte av LUB, som den gang het 
Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Hun ble 
en svamp på alt av litteratur som handlet om sorg, 
sorgreaksjoner og barnedød. Hun meldte seg på alle 
kursene hun kunne ta.

– Jeg stengte ute mine egne behov. Jeg var så opptatt 
av å hjelpe ungene mine, som var fire og 13 år da 
Sølve døde. Alt gikk på deres premisser og hvordan 
jeg kunne ta vare på dem best mulig, forteller Toril. 

– Jeg tenkte at dette grusomme kan ikke bare 
være negativt og tøft. Jeg må finne noe positivt i det. 
Det har vært min motivasjon og utgangspunkt for 
engasjementet mitt i alle disse årene. 

Det er først nå i godt voksen alder at hun har senket 
guarden litt, og kjent skikkelig på egne følelser og 
reaksjoner.

DØDE I TRAKTORULYKKE
Skjebnen fører Toril og Berit, fetterens kone, 
sammen igjen to år senere. De blir begge gravide 
på nytt samtidig. Barna blir født med bare fire 
dagers mellomrom. Gleden over de to nye ver-
densborgerne er stor. Ingen kunne forstå sorgen 
deres bedre, enn de to. Ingen kunne heller forstå 
takknemligheten bedre over de to nye barna, enn 
de to.

– Det var så godt da Rikke og Sondre ble født. 

Men seks år senere slår lynet ned for andre gang 
på gården i Steigen. Rikke dør i en traktorulykke.

– Det er det verste man kan oppleve. Jeg har mis-
tet både søsken, foreldre og barn, men for meg var 
det vondest å miste egne barn. Det er helt for jævlig. •

Øverst: På medlemshelg i 
LUB Nordland i fjor fikk Toril 
god hjelp fra barn da hun 
snakket om søskens sorg og 
demonstrerte bruk av leke 
og samtalekassen.

Nederst: Toril utkledd som 
Sofus i møte med etterlatte 
søsken.

 
– Jeg tenkte at dette grusomme kan ikke 

bare være negativt og tøft. Jeg må finne noe 
positivt i det.
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Frivillighetens år 2022

personstøtten har hjulpet mange opp fra sin dypeste 
sorg når det offentlige ikke har vært til stede.

FØL PÅ EGET ENGASJEMENT
Toril sitter ikke lenger i fylkeslagstyret. Hun vil 
slippe de yngre til og fryder seg over engasjementet 
flere steder i Nordland nå. Men hun hjelper frem-
deles gjerne til med praktiske gjøremål. Hva gjør at 
hun etter 30 år fortsatt vil være aktiv?

– Det er viktig å vise dem som kommer etter at det 
kan bli bedre. Men samtidig kan sorgen plutselig 
komme tilbake. Som ei bøtte med kaldt vann over 
hodet. Det blir aldri helt borte. Vi må lære oss å leve 
med to barn for lite, sier Toril. 

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra foreldre som 
sier de fryktet at livet aldri vil bli bra igjen. Men etter 
at de hadde snakket med meg, fikk de et nytt håp. 
Det varmer.

Toril presiserer at ikke alle frivillige må være like 
engasjerte, like lenge eller være like åpne som henne.

– Alle må ikke bli kontaktperson. Vi trenger 
de som er gode på regnskap og organisering også.  
Vi har bruk for alle og enhver i LUB. Men du må ha 

engasjerte seg raskt som frivillig i LUB, tok kurs 
og ble kontaktperson. Men hun kjenner at dette 
ikke er nok. Etter at hun mistet to av barna sine, 
tar hun opp fag på videregående, slik at hun kan 
studere til sykepleier. Etter hvert tar hun også 
videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. I dag job-
ber 66-åringen på akuttpsykiatrisk avdeling ved 
Nordlandssykehuset i Bodø. Bacheloroppgaven 
hennes bar tittelen «Søsken i sorg, begrenset til 
barn mellom 12–18 år».

Toril var tidlig ute med å sette søsken og sorg på dags-
ordenen, og beskrives som pioner i organisering av 
sorggrupper for barn. Hun samarbeidet med helse-
søster for å etablere og drifte et sorggruppetilbud i 
kommunen. Hun har reist mange mil for å besøke 
familier i Nordland med LUBs leke- og samtalekasse 
for barn, og hun har kledd seg ut som Sofus for lettere 
å snakke med barn om sorg og følelser.

Det er – og var – langt mellom hjelpetilbudene i 
Nordland. Da er det viktig å ha frivillige kontakt-
personer flere steder i fylket. 

– I dag er ventetiden ett til halvannet år på å få 
hjelp i det offentlige systemet. Jeg er sikker på at like-

 
– Jeg har fått tilbakemeldinger fra foreldre som sier de fryktet at 

livet aldri vil bli bra igjen. Men etter at de hadde snakket med meg, 
fikk de et nytt håp. Det varmer.

Frivillighetens år
Regjeringen har satt av hele året 2022 til å hedre og feire det frivillige engasjementet her til 
lands. Kommuner, lag og foreninger har hatt arrangementer for å synliggjøre det frivillige 
arbeidet som gjøres. LUB markerte dette 15. oktober i år i forbindelse med Wave of Light.

Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer 
142.000 årsverk (SSB, 2020), og 55 prosent 
av den voksne befolkningen sier de har 
deltatt i frivilligarbeid det siste året 
(Frivillighetsbarometeret, 2021. Mange som 
har mistet barn, får ikke tilbud om hjelp fra 
det offentlige hjelpeapparatet. For mange er 
LUB den eneste hjelpen og støtten de mottar.

I dag er det 180 frivillige og kontaktpersoner 
i LUB.

Som en del av Frivillighetens år, er det 
laget et digitalt Frivillighetens museum 

(frivillighetensmuseum.no). Her er LUBs 
babybody med teksten «Denne siden 
opp – når jeg sover» på brystet, løftet frem 
som en av de viktigste gjenstandene som 
forteller en unik historie, og som et bevis 
på hvor viktig frivillig innsats og arbeid er 
for samfunnet. 

– Forskningen hadde vist hva som skulle 
til for å stoppe krybbedødsepidemien på 
80 og 90tallet, men det måtte en frivillig 
organisasjon til for å spre resultatene 
og endre praksis, sier fagsjef i LUB Trine 
Giving Kalstad.
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Hva motiverer deg til å 
være frivillig i LUB?
Maria Eidesen,
kontaktperson i LUB Troms og 
Finnmark

– Jeg følte meg alene og 
tenkte at livet aldri vil bli 
bra igjen da min datter, 
Alma, døde i 2018. Som 
frivillig i LUB kan jeg ved å 
være et vanlig menneske, 
støtte andre slik at livet kan 
leves videre. Selv om vi mister 
noen som vi ikke skal miste. Jeg 
er i dag kontaktperson, har ledet digital sorggruppe 
og fulgt opp nyrammede entilen. Vi som bor i Nord
Norge er vant til avstander, men disse avstandene 
kjennes kortere både fysisk og psykisk når jeg tar del 
i LUBs sorgstøttearbeid. Det gir meg masse energi å 
være frivillig. Samtidig kan jeg kjenne at jeg gjør dette 
sammen med Alma. 

Christian Ombustvedt, 
fylkeslagsleder i LUB Oslo/Akershus

– Min motivasjon for å være 
frivillig i LUB er å bidra til 
at nyramma skal kunne få 
det samme gode tilbudet 
som vi fikk da vi mistet 
Hallvard i 2019. Jeg håper 
også at jeg kan bidra til 
at enda flere pappaer 
engasjerer seg og lage gode 
rom for å snakke om menns 
sorgreaksjoner.
– Gjennom LUB har jeg truffet og treffer stadig mange 
inspirerende mennesker. Mennesker som har opplevd 
det verste vi kan tenke oss, men som kommer 
styrket ut av det. Det er til stor motivasjon for meg i 
hverdagen. 

Marit Haugan Hove,
fylkeslagsstyremedlem og 
kontaktperson i LUB Vestland

– Eg valgte å engasjere 
meg som frivillig då me 
flytta frå Bergen til Sogn 
i starten av 2022. For meg 
var det trygt og viktig å ha 
tilgang til LUBnettverket 
og aktivitetane då me budde i 
Bergen. Difor ønskte eg å bidra til 
at det skulle eksistere eit liknande tilbod i Sogn. 
– For min del var (og er) kontakt med LUBforeldre 
veldig viktig for å få utløp og aksept for alle følelsar 
og tankar eg har kjent på etter at sonen min Odin 
døydde i 2020. Som kontaktperson og gjennom å 
arrangere lavterskel møteplassar og aktivitetar, får eg 
litt Odintid, samtidig som eg håpar at mine erfaringar 
kan hjelpe andre.

lyst til det selv, og kjenne på eget engasjement. Jeg tenker også at 
kontaktpersonene må være flinke til å bruke hverandre. De kan 
trenge å debrife med hverandre etter tøffe samtaler.

GI NOE TILBAKE
Toril beskriver sin egen sorgprosess som å vandre i ukjent 
landskap. Plutselig snubler du i en stubbe. Plutselig dukker det 
opp en ny stubbe som du kan hvile deg på. Da ser du kanskje en 
lysning litt lenger inn i skogen. Hun husker godt en episode fra 
gården på Steigen.

– Jeg så utover marka som vi slo. Der stod det et tre som var 
knekt i to. Det huka seg sammen. Jeg husker jeg kjente meg sånn 
igjen i det treet. Men da jeg så det igjen litt senere, hadde det 
vokst ut nye greiner og nye skudd. Da tenkte jeg: ja, ja, det blir 
kanskje bedre etter hvert med meg også da.

I stua henger det barnebilder av alle de fire barna hennes – 
sammen. Barna som har formet livet hennes så mye. Den støtten 
hun fikk fra LUB i 1989 har vært så viktig, at det gav henne lyst til 
å gi noe tilbake, samtidig som hun har kunnet bruke sine dårlige 
erfaringer på en positiv måte.

– Jeg har lært noe nytt av alle jeg har møtt. Livet mitt har blitt 
rikere etter å ha møtt alle disse menneskene gjennom LUB. Det 
er ærefullt at de tør å dele sine historier med meg. •

Torils fire barn er samlet på bildeveggen hjemme. 
Nederst t.v. Sølve i dåpskjole, nederst t.h. Rikke.
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Da Sanne Busch-Reitan var tre og et halvt år 
gammel mistet hun lillebror Nico i krybbe-
død. Hun mistet den personen hun skulle 
hatt den lengste relasjonen til. Dette har 

preget henne både som barn og ungdom. Hun har 
kjent på tanker og følelser som andre ungdommer 

ikke har kunnet forstå, fordi det er så langt fra det 
livet de selv lever. Og fordi Sanne har slitt med å 
formidle dette. 

– Det var så vanskelig å sette ord på det jeg kjente 
på, både overfor familien min og vennene mine. Jeg 
savnet veldig å ha noen jeg kunne relatere meg til, 

Ungdom og sorg

Ny nettside for og av 
unge som sørger

– Jeg har kjent meg så alene om å ha det å ha det vanskelig, sier Sanne som mistet 
lillebroren sin i krybbedød. Hun har savnet å lese om andre ungdommers erfaringer 

med sorg og krise. Nå deler hun selv sine erfaringer med traumer og sorg på den 
nye nettsiden Ungdom og sorg. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD
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– Alvorlig sykdom, brå dødsfall og tap er noe vi alle 
kan rammes av. Med denne nettsiden kan vi nå ut til 
mange, og hele tiden sikre at den er oppdatert både 
faglig og med linker til aktuelle hjelpetilbud. Denne 
nettsiden er unik, den binder sammen kunnskaps-
basert informasjon og levde erfaringer av ungdom-
mer selv. Jeg håper og tror ungdom kan finne trøst, 
støtte og hjelp ved å lese her, avslutter Eline. 

OM NETTSIDEN UNGDOMOGSORG.NO
Hvordan sørger ungdom og hva kan hjelpe? På Ung-
dom og sorg gir vi informasjon om hvordan sorg kan 
komme til uttrykk, hvordan unge kan hjelpe seg selv 
og hvor de kan søke hjelp når det blir for vanskelig. 
Her formidles også unges egne erfaringer og opple-
velser av det å ha mistet en forelder, et søsken, en 
venn eller andre nære personer. Etter inspirasjon 
fra blant annet VG og NRK har vi utviklet en mal 
for historiefortellingen der tekst, bilder, filmer og 
sitater til sammen gir et ærlig og nært uttrykk. Vi 
håper at bruk av sitater, personlige historier og 
bilder bidrar til gjenkjennelse og normalisering av 
reaksjoner og behov, som igjen kan styrke de unge i 
å gjøre noe med egen situasjon og be om hjelp. Sist, 
men ikke minst, gir ungdom konkrete råd til sine 
foreldre, venner, lærere og helsepersonell om hva 
de trenger for å bearbeide sorg og savn.

HVEM STÅR BAK? 
Nettsiden ungdom og sorg er utarbeidet av LUB 
i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for 
etterlatte ved selvmord, en bredt sammensatt 
prosjektgruppe med ungdommer, skoleansatte, 
helsesykepleier etc. Hovedforfatter er pedagogisk- 
psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt. 
Prosjektleder er fagsjef Trine Giving Kalstad. 
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. •

sier Sanne som nå er 19 år. Hun har slitt med å svare 
på hvor mange søsken hun har, hun har vært mye 
trist, fortvila og frustrert, og hun har vært livredd 
for at lillesøsteren også skal dø fordi hun har vært 
mye syk. 

– Familien min klarte ikke å se meg, de hadde så 
mye med seg selv og jeg ville beskytte dem. Derfor 
holdt jeg alt inni meg. På skolen var jeg blid og glad, 
men hjemme var jeg sint og stygg. Til slutt gikk det 
ikke lenger, jeg mistet meg selv helt, sier Sanne som 
etter hvert fikk hjelp hos en psykolog. 

– Jeg trengte noen å snakke med og jeg trengte 
hjelp med traumene mine, sier Sanne som er opp-
tatt av at det er viktig at ungdom søker hjelp når det 
blir for vanskelig. Hun håper at den nye nettsiden 
kan bidra til at flere kan forstå hvordan det å sørge 
påvirker hverdagen din som ungdom og hvor man 
kan søke hjelp. Men kanskje aller mest er Sanne 
opptatt av at ungdom som sliter etter å ha mistet 
noen, ikke skal føle seg så alene. 

VIKTIG Å VITE AT MAN IKKE ER ALENE
– Jeg håper at det å lese min og andre ungdommers 
historier om å miste søsken, en forelder, en venn 
eller andre nære kan skape litt gjenkjennelse og 
gjøre sorgen litt lettere å bære. Som ungdom er det 
så viktig å vite at man ikke er alene om å ha det van-
skelig, sier Sanne. Hun får støtte av hovedforfatter 
av nettsiden pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline 
Grelland Røkholt, som også har mistet en lillebror, 
da hun var 13 år gammel.

– Det jeg savnet aller mest, var å høre om andre 
i lignende situasjon. Dette har vi nå gjort noe med 
gjennom historiefortellingene, sier Eline. Hun under-
streker betydningen av nå ut med oppdatert kunnskap 
om det å sørge, om reaksjoner og hva som kan hjelpe. 

– Når folk spør hvor mange søsken jeg har, så 
sliter jeg. For jeg er jo fortsatt storesøster selv 
om Nico ikke er her, sier Sanne som deler sin 

historie på ungdomogsorg.no

– Denne nettsiden er unik, den binder sammen 
kunnskapsbasert informasjon og levde erfarin
ger av ungdommer selv, sier hovedforfatter av 

Ungdom og sorg. Eline Grelland Røkholt.
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Det alvorlige budskapet ble grundig begrun-
net i kronikken «Fødselsomsorgen kan bli 
bedre» av fødselslege i Helsetilsynet Lars T. 
Johansen, samfunnsmedisiner Geir Sverre 

Braut og fødselslege Pål Øian i april i år (1). 
 Dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient som 
er utenfor påregnelig risiko, skal varsles til Statens 
helsetilsyn (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a). De 
mottar årlig mellom 40-60 varsler etter alvorlige 
hendelser i svangerskap, fødsel og nyfødtperioden. 

De fleste varslene gjelder dødsfall eller skade på bar-
net, i mange av sakene er det imidlertid usikkert om 
barnet vil få skade etter hendelsen. Et fåtall gjelder 
skade på mor. Studier har vist at halvdelen av alvor-
lige uønskede hendelser i fødselsomsorgen kunne 
vært unngått med en annen håndtering. 
 I LUB møter vi flere av foreldrene som har mistet 
et barn som følge av svikt i fødselshjelpen. De aller 
fleste forteller om et sterkt ønske om at det samme 
ikke må skje igjen. 

Når et barn dør etter svikt i fødselshjelpen

Hvordan unngå at samme 
feil skjer igjen?

Fortsatt er det barn som dør og blir alvorlig skadet rundt fødselen i Norge. 
Halvparten av disse hendelsene kunne vært unngått. Og de samme feilene gjentar seg.  

– Vi må i større grad ta lærdom av egne feil, uttaler tre leger i Tidsskriftet for legeforeningen.

Tekst: LINE SCHRADER OG TRINE GIVING KALSTAD

Foto: Ratchat / Shutterstock
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perinatalperioden (fra svangerskapsuke 22 til og 
med første levemåned), er det fortsatt barn som 
dør eller blir alvorlig skadet rundt fødsel. I noen av 
disse tilfellene har det skjedd svikt i fødselshjelpen, 
mens andre er utenfor helsepersonellets kontroll, 
som f.eks. morkakeløsning, navlestrengsprolaps og 
for tidlig fødsel.
 – Det er viktig at alle alvorlige uønskede hendel-
ser blir registrert og gjennomgått i fødeavdelingen 
for å se om rutiner og praksis bør endres. Og det er 
viktig å finne ut hvorfor alvorlige hendelser skjer. 
Dessverre blir kvalitetsarbeidet ofte nedprioritert 
i en svært presset arbeidshverdag, sier kronikkfor-
fatterne.
 Tilsyn av norske fødeinstitusjoner i 2004 viste 
at rutiner og praksis for håndtering av akutte hen-
delser, tilkalling av lege, ansvarsforhold, dokumen-
tasjon og opplæring av fødselshjelpere kunne bli 
bedre.
 – Det har skjedd forbedringer etter dette lands-
omfattende tilsynet, men erfaringer fra tilsyn og fra 
Norsk pasientskadeerstatning viser at det fortsatt 
skjer svikt i fødselshjelpen. Det er særlig bekym-
ringsfullt at samme type svikt ser ut til å gjenta seg.
 En rapport fra en gjennomgang av uønskede hen-
delser under svangerskap, fødsel og barseltid som 

DETTE MÅ IKKE RAMME ANDRE!
På LUBs seminarhelg for nylig rammede foreldre i 
oktober møter vi Kristine Alvestad og Ole-Marius 
Solvang som mistet sitt første barn, Ingeborg, 
30. november 2021, etter at fødselshjelpen sviktet.
– Det er viktig for oss å vite at Ingeborg ikke døde 
forgjeves, at sykehuset vil forbedre seg, sier Ole- 
Marius. 
 Kristine er innlagt på sykehuset og fødselen 
igangsatt en uke over termin. Til tross for at hun er 
risikopasient med for høyt blodtrykk (svangerskaps-
hypertensjon) blir ikke hun og barnet overvåket 
etter at riene startet. Sykehuset melder selv hen-
delsen inn til Helsetilsynet og har innrømmet at 
det ble gjort feil. Norsk pasientskadeerstatning har 
konkludert med at barnet døde som følge av svikt i 
forbindelse med helsehjelpen, og at foreldrene har 
rett til erstatning for økonomiske tap som følge av 
dødsfallet.
 Det har vært en tøff prosess for foreldrene. Nå, 
snart et år etter hendelsen, er det viktigste for dem 
å vite at sykehuset gjør nødvendige grep så samme 
feilen ikke rammer andre.

STADIG STØRRE ARBEIDSBELASTNING PÅ 
FØDEAVDELINGENE
I kronikken går de tre legene gjennom hva som 
går galt, og hvorfor samme type hendelse skjer 
igjen og igjen. De viser til at det de siste årene har 
skjedd en utvikling blant fødekvinnene: andelen 
risikosvangerskap har økt da det blant annet er 
flere eldre gravide, flere er overvektige, flere med 
kroniske sykdommer blir gravide, og det er flere 
som har innvandrerbakgrunn. Det har også vært en 
stor økning i fødsler som blir igangsatt, også i ukom-
pliserte svangerskap. Igangsatte fødsler krever tett 
oppfølging og er ressurskrevende. Legene peker på 
at dette bidrar til stadig større arbeidsbelastning på 
fødeavdelingene uten at det er tilsvarende økning i 
bemanning og ressurser. 
 – Jordmødre slutter eller truer med oppsigelse. 
De frykter at de fødende ikke vil få forsvarlig helse-
hjelp når ressursene ikke er tilstrekkelige, skriver 
de. Barselopprøret med bl.a. en stor demonstrasjon 
foran Stortinget i april i år, har vokst fram som 
protestbevegelse mot den uholdbare situasjonen i 
fødsel- og barselomsorgen i Norge, med underbe-
manning, stort arbeidspress og fødekvinner som 
ikke føler seg ivaretatt. 

HVA SVIKTER?
Selv om Norge er et av verdens tryggeste land å 
føde i, med under fire dødsfall per 1000 fødsler i 

 
Det er viktig for 

oss å vite at 
Ingeborg ikke 

døde forgjeves, 
at sykehuset vil 
forbedre seg.

•

Kristine og OleMarius 
mistet sitt første barn, 
Ingeborg etter at 
fødselshjelpen sviktet.  
Foto: Line Schrader.
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stille seg spørsmålet om de riktige hendelsene blir 
meldt i det interne avvikssystemet og analysert som 
ledd i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, sier 
Johansen til LUB.

– MELDINGER OM AVVIK ER GULLET VÅRT 
Lege og professor Olav Røise er helt enig i at det er 
behov for kulturendring i helsevesenet. I mange år 
har han vært opptatt av at helsevesenet må lære av 
feil som gjøres. Nå er han styreleder i Norsk pasi-
entforening, der pasienter som utsettes for feil eller 
opplever møtene med helsetjenesten som vanskelig, 
kan ta kontakt. Han peker på hovedproblemer med 
kulturen i dag:
 – Vi doktorer har en forestilling av hvordan det 
skal være. Når pasienter nevner noe de er engstelige 
for som ikke passer inn i «boka», så er det lett å ikke 
se det som relevant, sier Røise. Det er en kultur i 
helsetjenesten som gir lite rom for åpenhet om feil 
og mangel på kunnskap. 
 – Å stille spørsmål om ting vi ikke kan, og å 
eksponere at det er noe man ikke forstår, kan være 
vanskelig for leger som er vant til å være «flinkest i 
klassen». Vi må lære allerede på studiet betydningen 
av å eksponere det man ikke kan. Vi må lære å være 
kritiske og stille spørsmål når vi lurer på noe, mener 
Røise, som fremhever at helsepersonellet må lytte 
ordentlig til og ha tillit til pasienten:
 – Vi må lære at stemmen til den som behandles 
er den viktigste stemmen.

var mottatt i daværende meldeordning for spesia-
listhelsetjenesten (Kunnskapssenteret) i en periode 
på halvannet år, ut 2013, oppsummerer følgende: 
«I flertallet av hendelsene med betydelig skade kan 
det se ut som om at situasjonens alvorlighetsgrad 
ikke ble erkjent, at kliniske beslutninger ble tatt 
for sent, og at en ventet for lenge før tiltak ble satt 
inn» (2). I rapporten beskrives svikt på følgende 
områder: retningslinjer/prosedyrer/veiledere ble 
ikke fulgt eller var mangelfulle, kommunikasjon og 
samhandling mellom de involverte, organisatoriske 
forhold og ressurser, og tilstrekkelig kompetanse 
(manglende forståelse av eget kompetanseområde 
og manglende tilkalling av spesialisert personell).

FOR FÅ HENDELSER MELDES
– Når samme type uønskede hendelser skjer igjen 
og igjen, er det nærliggende å stille spørsmål om 
fødeinstitusjonene i tilstrekkelig grad arbeider med 
kvalitetsforbedring, sier kronikkforfatterne. Helse-
tilsynet har kartlagt om fødeinstitusjoner melder 
alvorlige uønskede hendelser i avvikssystemet og 
om hendelsene blir relevant vurdert når de først blir 
meldt. Det viste seg at bare ni prosent av de alvorlige 
hendelsene ble meldt i sykehusenes interne avviks-
system, mens kun sju prosent ble meldt videre til 
Helsedirektoratet/Helsetilsynet. Selv i hendelser 
med svært alvorlig utfall, ble bare 19 prosent meldt 
i det interne avvikssystemet (3). 

Kronikkforfatterne konkluderer:
– Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet må for-
bedres. Vi må skape en kultur der kvalitetsarbeidet 
blir prioritert. Det forutsetter en åpenhet omkring 
uønskede hendelser. Etter vår mening bør kva-
litetsarbeidet få større plass. Vi må ta lærdom av 
svikt og etablere nødvendige barrierer for å unngå 
at liknende hendelser skjer igjen.
 – Kartleggingen i fødeinstitusjonene ble gjen-
nomført i 2016 og sannsynligvis er meldekulturen 
blitt bedre etter dette. Men, det er fortsatt aktuelt å 

– Det overordnede fokuset på økonomi bidrar til at 
pasientsikkerhetsarbeidet ikke prioriteres godt nok, sier lege 
og professor Olav Røise, som er leder i Pasientforeningen. 

Fødselslege i Helsetilsynet 
Lars T. Johansen. Foto: 
Helsetilsynet.

 
Vi må lære at stemmen til 
den som behandles er den 

viktigste stemmen!
Olav Røise
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– Det er altfor lite som granskes ordentlig. Meldin-
ger om avvik blir ofte av ledere sett på som en ekstra 
belastning i en travel hverdag, men det er egentlig 
gullet vårt! Kunnskapen ligger i det man kan og 
bør gjøre noe med. Da vil helsevesenet bli bedre, 
og etablering av en kultur med åpenhet og psykolo-
gisk trygghet, som er kjernen i pasientsikkerhets-
arbeidet, så vil også arbeidsmiljøet bli bedre, sier 
Olav Røise. 
 Det kan høres dystert ut, men Røise ser at det 
heldigvis er i ferd med å skje en utvikling, langsomt 
er pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid blitt et tema.

– Fra helsemyndighetenes side er det ikke tvil om 
at dette er det som det bør tas tak i. Det er kulturen 
som er hovedproblemet, og det overordnede fokuset 
på økonomi bidrar til at pasientsikkerhetsarbeidet 
ikke prioriteres godt nok.

VIKTIG LÆRING ETTER ALVORLIGE HENDELSER
Ett av sykehusene som tar læring av feil og kvalitets-
arbeid på alvor, er Stavanger universitetssykehus 
(SUS). På Kvinneklinikken (KK) har de etablert 
systemer for å håndtere og lære så mye som mulig 
av alvorlige hendelser. 
 – Simulering prioriteres høyt på SUS. Terskelen 
for å simulere i team og diskutere hva som er gjort, 
er blitt lav, forteller seksjonsoverlege på KK Harmo-
han Kaur. Hun erkjenner at dette er vanskelige og 
viktige saker som ledelsen på forskjellige sykehus 
må sette ressurser på. I flere år har de jobbet med 
strukturert simulering av akutte problemstillinger 
som skjer på avdelingen. Dette innebærer at de 
rekonstruerer hendelser slik at alt aktuelt helse-
personell får øvet og lært. 
 – Vi har gjennomgang og debrief av caser med 
alle involverte etter alle typer hendelser, både 
alvorlige hendelser og der det er gjort noe bra, sier 
Kaur. Å øve på de viktigste hendelsene er viktig 
generelt, så alt personalet er drillet i å håndtere 
disse. 
 – Vi pleier å spørre foreldrene om det er greit at 
vi gjennomgår hendelsen for læring. Slik viser vi at 
det blir tatt på alvor.

I en travel og presset arbeidshverdag, der ledelsen 
har knapt med ressurser til rådighet, mener Røise 
at kvalitetsarbeidet blir nedprioritert. Ifølge Røise 
er vanlig praksis at sykehuset etter å ha meldt inn 
en uønsket hendelse, venter på rapport fra Helse-
tilsynet, og at de da håper på en rapport som er til 
deres fordel.
 – Først etter at rapporten er kommet, og det frem-
kommer kritikk, svares denne ut, men uten at det tas 
ordentlig tak i avvik og brudd på forsvarlighet, noe 
som speiler at arbeidet med å lære av hendelser og 
endre praksis ikke prioriteres godt nok. Hvis det å 
lære av hendelser var noe de var opptatt av, ville de 
sette i gang med å analysere hendelsen og komme 
med korrigerende tiltak selv parallelt med at Stats-
forvalter har saken Det som dessverre ofte også skjer 
er at man tilslører og bortforklarer reelle årsaker til 
hendelser. Om vi som behandlere var åpne og ærlige 
og la fram alt utilslørt, ville jobben til Helsetilsynet 
vært enklere, mener Røise.

– Vi har lav terskel for å melde alvorlig hendelser til 
Helsetilsynet, sier seksjonsoverlege på Kvinneklinikken ved 
Stavanger universitetssykehus Harmohan Kaur. Foto: Privat.

 
Vi må ha åpenhet i avdelingen om alle typer avvik, systematisk 

oppfølging etter alvorlige hendelser og debriefe: Hva har de 
involverte gjort, hva har de tenkt og følt, hva kan vi lære til senere? 

Harmohan Kaur

•
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– Etter gjennomgangen, ser vi på rutinene våre. 
Er det noe vi bør endre? Og så gjør vi endringer i 
prosedyrene våre. 
 I tillegg til den interne gjennomgangen, melder 
de alle alvorlige hendelser til Helsetilsynet slik 
sykehusene er pålagt. 
 – Vi har lav terskel for å melde alvorlig hendelser 
til Helsetilsynet. Hvis det for eksempel er behov for 
nedkjøling av barn etter fødsel, melder vi det alltid, 
sier Kaur, som understreker at de da gir en gjennom-
gang av hele situasjonen med full åpenhet. – Det er 
ikke noe vi skal holde for oss selv.

DEN SENTRALE UNNSKYLDNINGEN
Å få en unnskyldning er noe etterlatte foreldre 
ønsker og ofte savner fra helsevesenet. Olav Røise 
mener det er helt sentralt å be om unnskyldning til 
pasienten når det har blitt gjort feil, men dette gjøres 
ofte ikke godt nok.
 – Unnskyldning har definitivt med læring å gjøre. 
En ordentlig unnskyldning innebærer en ærlig 
erkjennelse om hva som gikk galt og ikke bare for-
klaringer på hvorfor ting skjedde. En unnskyldning 
henger sammen med at man faktisk tar ansvar for 
feilen og gjør noe med det, det vil si bidrar til at feil 
ikke skjer igjen.
 På LUBs seminarhelg for nylig rammede for-
eldre i oktober framhever fødselslegen Sverre Sand 
verdien av å si unnskyld i en panelsamtale med tre 
etterlatte foreldre. Han har fulgt opp mange kvinner 
som har mistet barn, både som fødselslege på Ullevål 
sykehus i flere år og som gynekolog på klinikken 
Oslogynekologene. 

– Vi helsepersonell har et stort moralsk ansvar.  
Vi må tørre å be om unnskyldning, sier han.
 – Vi må tåle at pasienten er sint, det er lov og for-
ståelig. Du må si unnskyld selv om det er den minste 
ting som er gjort feil. Det tror jeg helsevesenet er 
altfor dårlig på, sier Sand, som tror dette blant annet 
skyldes frykt for søksmål. En unnskyldning er viktig 
for at foreldre skal kunne få tillit til helsevesenet 
igjen, noe som er ikke minst er viktig i et nytt svan-
gerskap:
 – Jeg tror det viktigste er at helsepersonell sier 
unnskyld, og at de sier at de skal gjøre alt for at det 
skal gå bra i neste svangerskap.

DEN AVGJØRENDE INFORMASJONEN TIL 
FORELDRENE
Kristine og Ole-Marius har fått vite at sykehuset 
tar hendelsen på alvor, dette fikk de vite rundt to 
måneder etter hendelsen. Det var vondt å vente.
 – Den tiden vi gikk og ventet på å høre fra syke-
huset, ble vi mer og mer frustrerte over at vi ikke 
hørte noe. Vi tenkte at de ikke bryr seg, forteller 
Kristine. 
 – Jeg tror det hadde vært bedre for vår situasjon 
å få vite det tidligere. 
Det var viktig for foreldrene å endelig få god infor-
masjon om hva som hadde skjedd, og vite at det var 
tatt tak i, og at sykehuset erkjente feil. Men fortsatt 
savner foreldreparet informasjon og en tydeligere 
beklagelse. De vet at sykehuset skal gjøre noe,   
men hva? 
 – Det er en ekstra belastning å ikke vite om det 
blir tatt nok på alvor, sier Ole-Marius.
 – Jeg har behov for informasjon om alt som skjer, 
sier Kristine. 

Ifølge Olav Røise er ikke foreldreparet alene om sin 
opplevelse:
 – Det er også vår erfaring at pasienten er mest 
opptatt av at helsevesenet skal lære av feilen, at 
ingen andre skal oppleve det samme som dem. 
Men de får ofte lite informasjon fra helsevesenet. 
De får vite at feilen skal tas på alvor, at rutiner skal 
 forbedres og så videre, men de får ikke vite noe  
konkret, sier han. 

KULTUR FOR ÅPENHET OG TILGJENGELIGHET
På SUS mener Kaur de skal være ærlige overfor for-
eldrene dersom det har skjedd svikt i fødselshjelpen.
 – Rett etter hendelsen har man ikke alltid alle 
svar. Da kan man si at vi beklager for det som har 
skjedd. Informere om at det blir en gjennomgang av 
hendelsesforløpet uansett for å se om retningslinjer 
er fulgt. Det bør utnevnes pasientansvarlig lege for 
paret som følger de i barselperioden og eventuelt 
videre. Paret skal ha lav terskel for å ta kontakt ved 
behov etter hjemreise. Ofte er det bedre å ha dem til 
ettersamtale ansikt til ansikt, sier hun.
 På SUS jobber de systematisk med kvalitetsfor-
bedring. For å kunne lære av feil, mener Kaur det er 

Fødselslege Sverre Sand

Jordmor og avdelingssjef ved 
Bærum sykehus Aase Pay

 
Vi helsepersonell har et stort moralsk ansvar. 

Vi må tørre å be om unnskyldning. 
Sverre Sand
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sonlige opplevelser kan være en svært viktig ressurs 
om målene med komiteene skal nås.
 Resultatene fra arbeidet i de regionale perina-
talkomiteene blir ikke publisert offentlig, de er kun 
til internt bruk. Imidlertid er Perinatalmedisinsk 
Forening (NPF) en arena for kunnskapsutveksling 
og en møteplass for de ulike yrkesgruppene som 
samarbeider i tiden før, under og etter en fødsel. 
 – Her løfter vi frem forskningsbasert kunnskap 
innen svangerskap, fostermedisin, fødsel og nyfødt-
periode. Foreningen er en unik arena for faglig 
samarbeid og meningsutveksling på tvers av yrkes-
grupper og spesialiteter innen fødselsomsorgen, sier 
overlege ved Rikshospitalet Anne Lee Solevåg som 
er styremedlem i perinatalforeningen og også sitter 
i LUBs fagråd. 
 LUB savner at det er et nasjonalt nivå for regis-
trering og læring av uønskede hendelser. I kraft av at 
LUB deltar i referansegruppen for nye retningslinjer 
for fødselsomsorgen har vi løftet fram dette som et 
viktig bidrag for pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. 
En videreutvikling av perinatalkomiteenes arbeid, 
og å få på plass et kvalitetsregister under MFR kan 
være en vei å gå.
 Fra professor Kari Klungsøyr i MFR, som også 
sitter i LUBs fagråd, får vi høre at de er i ferd med å 
ta tak i dette: 
 – I et nytt forskningsprosjekt (4) skal vi nå teste 
ut en metode for å gjøre forløpsanalyser (audit) av 
pasientjournaler ved alvorlige hendelser, etter møn-
ster fra Storbritannia. Vi håper at dette på sikt kan 
implementeres som en rutine nasjonalt og komme 
innunder MFR, som et kvalitetsregister. 
 Forskning og forebygging er viktig for LUB. I 
arbeidet med denne artikkelen har vi erfart at det 
er store utfordringer i håndteringen av svikt og 
uønskede hendelser i fødselsomsorgen. Det er viktig 
at foreldrenes erfaringer blir tatt på alvor og at hel-
sepersonell lærer av det som blir gjort feil. Vi håper 
dette vil bidra til at stadig færre foreldre opplever å 
miste barna sine på grunn av unødvendige feil. •

viktig at man skape en kultur hvor det er rom for å 
snakke om feil som er gjort. Det er viktig at ledelsen 
er involvert.

– Vi må ha åpenhet i avdelingen om alle typer 
avvik, systematisk oppfølging etter alvorlige hen-
delser og debriefe: Hva har de involverte gjort, hva 
har de tenkt og følt, hva kan vi lære til senere? 

– Det er viktig at en kollega ikke går alene etter 
en hendelse. Vi må skape en kultur for åpenhet og 
tilgjengelighet.

LÆRING I HELE LANDET
For virkelig å ta uønskede hendelser på alvor, bør 
det være systemer som sikrer at fødselsomsorgen i 
hele landet kan lære av feil som skjer. I Medisinsk 
fødselsregister (MFR) registreres alle dødsfall i 
perinatalperioden. Men hvor mange av dødsfallene 
som er knyttet til uønskede hendelser, blir ikke 
systematisk registrert. 
 Som ett av tiltakene for å redusere perinatal 
dødelighet i Norge, er det opprettet regionale og 
lokale perinatalkomiteer over hele landet. De 
var opprinnelig opprettet av Helsetilsynet, så ble 
ansvaret overført til de regionale helseforetakene 
i forbindelse med sykehusreformen i 2002.
 – Perinatalkomiteene gjør en strukturert 
tverrfaglig gjennomgang av pasientjournal og 
annen pasientrettet dokumentasjon for å evaluere, 
forbedre og lære av uønskede hendelser i svanger-
skap-, fødsel- og barselomsorgen (metoden peri-
natal audit). Målet med gjennomgangen er å finne, 
identifisere og belyse bakenforliggende årsaker for 
å forhindre gjentagelse, forteller jordmor og avde-
lingssjef ved Bærum sykehus Aase Pay, som sitter 
i LUBs fagråd. 
 Perinatalkomiteenes arbeid foregår i dag imid-
lertid på siden av det kvalitetsforbedrings- og 
pasientsikkerhetsarbeidet som foregår internt i 
virksomhetene. Arbeidet skjer på tvers av virksom-
hetene og gjøres av komitee-medlemmene som er 
ansatt i ulike helseforetak, er privatpraktiserende, 
eller er ansatte i den kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten i helseforetaket, forklarer Pay. 
 – Det er et potensiale i strukturen med regionale 
perinatalkomiteer dersom samarbeid mellom 
foretakene reguleres og videreutvikles. Ikke minst 
er det viktig at dette arbeidet blir forankret som et 
kvalitetsregister under MFR, sier Pay.
 Olav Røise synes perinatalkomiteer høres fornuf-
tig ut. For at dette skal fungere optimalt, mener han 
brukerstemmene er sentrale:

– Pasientene må være med! De er de fremste til å 
vite hva feilene handler om, og pasienter med per-

Overlege ved Rikshospitalet 
Anne Lee Solevåg 

Professor ved Medisinsk 
fødelsregister Kari Klungsøyr
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I oktober samlet vi på få uker over 110 000 kr til 
livreddende forskning, via en kampanje i sosiale 
medier. Dette vitner om et stort engasjement for 
at ingen familier skal oppleve å miste et barn!
Siden LUBs første forskningsbevilgning i 1987 

har dette engasjementet resultert i tildeling av til 
sammen over 41 millioner kroner til forskning på 
dødfødsler, krybbedød, annen uventet barnedød, 
samt sorg og sorgbearbeidelse gjennom LUBs 
forskningsfond. Tusen takk til hver og en av dere 
givere som har gjort dette mulig!

FÆRRE BARNEDØDSFALL
LUB jobber også aktivt for å få finansiert forskning 
gjennom Stiftelsen Dam. På de neste sidene for-
teller forskerne selv om prosjektene som nå pågår 
med bevilgninger fra LUB og Stiftelsen Dam. 

I tillegg kan du lese om vår siste bevilgning til nye 
prosjekter og årets ekstraordinære utlysning. Vi 
håper disse prosjektene vil gi oss ny kunnskap 
om sorg og barnedød - vi vet at forskning nytter! 
Ny kunnskap legger grunnlaget for forebyggings-
tiltak og styrking av svangerskaps- og fødsels-
omsorgen. Dette har bidratt til stadig færre 
barnedødsfall i Norge, både i svangerskapet og i 
de første leveårene. 

MULIG Å REDDE FLERE LIV
Men hver eneste dag er det fortsatt en ny familie 
som opplever å miste et lite barn. Vi jobber derfor 
videre mot vår visjon om at «ingen barn skal dø». •

Vil du støtte LUB og vårt forskningsarbeid? 
Vipps til 10591.

Sammen redder vi liv!

LUBs store engasjement for forskning springer ut fra våre medlemmers sterke ønske om at 
ingen andre skal oppleve å miste et barn, og et håp om å kunne gi foreldre svar.

Forskning
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fil. Slik vil vi kunne belyse medisinske, geografiske 
og sosioøkonomiske sammenhenger og risikofak-
torer for dødfødsler og spedbarnsdød. Målet med 
studien er å beskrive forekomst av dødfødsel og 
spedbarnsdød i studieperioden samt å belyse 
mulige årsakssammenhenger og risikofaktorer 
for dødfødsel og spedbarnsdød. 

BETYDNINGSFULL INNSIKT
Utvalget i studien vil omfatte alle registrerte død-
fødte etter fullgåtte 22 svangerskapsuker og alle 
levende fødte etter 22 fullgåtte svangerskapsuker 
som døde innen ett års alder, samt deres mødre 
og fedre. Prosjektet vil kunne gi betydningsfull 
innsikt i årsaker, risikofaktorer og omstendig-
heter rundt dødfødsler og spedbarnsdød. Denne 
kunnskapen kan brukes til å forbedre oppfølging, 
overvåkning og behandling av gravide og nyfødte 
samt evaluere om det er regional eller lokal varia-
sjon av betydning for utkomme. Studien vil kunne 
bidra til å identifisere både suksessvariabler og 
forbedringsområder innen det perinatale fagfeltet. 
Resultatene vil kunne gjøre helsetjenesten bedre 
rustet til å yte optimal hjelp gjennom svangerskap, 
fødsel og spedbarnsfase. Studien er godkjent av 
Regional Etisk Komite (REK). Arbeidet vil bestå 
i bearbeiding av store datamengder, statistiske 
analyser og artikkelskriving. 

Vi har involvert brukerrepresentant fra LUB 
i planleggingen av studien og har også med en 
brukerrepresentant fra Foreningen «Vi som har 
et barn for lite». Denne studien er også en del av 
et flerregionalt forskningsprosjekt (fra HMN og 
HSØ) som sammen planlegger et større prosjekt 
som også skal se nærmere på utkomme etter pre-
matur fødsel i Norge. •

Studien er en nasjonal, populasjonsbasert 
registerstudie som inkluderer alle død-
fødte barn med gestasjonsalder mellom 
22 og 42 uker og med fødselsvekt på 

minimum 500 gram, samt alle levendefødte barn 
i samme periode som døde innen ett års alder 
(≤ 365 dager). Kontrollgruppen, det vil si den grup-
pen som vi sammenligner opplysningene med, vil 
bestå av alle levendefødte barn i samme periode 
som overlevde spedbarnsfasen.

KOBLER DATA FRA FLERE REGISTRE
Vi benytter data fra norsk nyfødtmedisinsk kva-
litetsregister (NNK), medisinsk fødselsregister 
(MFR), dødsårsaksregisteret (DÅR) og statistisk 
sentralbyrå (SSB). Datamaterialet vil omfatte 
informasjon om nyfødtmedisinske diagnoser og 
dødsårsaker samt opplysninger om helsetilstan-
den til mor og utvalgte variabler for sosioøkonomi 
hos mor og far. 

NNK omfatter detaljert dag-til-dag informa-
sjon om tilstanden til og behandlingen av barn 
innlagt ved nyfødtavdelinger i hele landet. I Norge 
foregår alle institusjonsfødsler og all behandling 
av spedbarn ved offentlige sykehus. Dette betyr 
at datagrunnlaget vil være komplett for den nor-
ske befolkningen i den aktuelle 12-års perioden. 
MFR ble etablert i 1967. Tall fra registeret viser 
et markert fall i spedbarnsdød i løpet av de første 
20–25 år fra ca. 14 per 1000 i 1967 til mindre enn 
4 per 1000 levende fødte rundt 1990. I 2020 hadde 
Norge den syvende laveste spedbarnsdødeligheten 
i verden (2,0 pr. 1000 levende fødte) ifølge Unicef. 
Informasjon om inntekts- og utdanningsnivå hos 
foreldre innhentes fra SSB og detaljert oversikt 
over dødsårsaker hentes fra DÅR. Vi skal også 
benytte et geografisk informasjonssystem til 
å undersøke eventuelle geografiske/regionale 
forskjeller basert på grunnkretsdata (GeoData). 
Variabler fra alle de nevnte registrene vil bli koblet 
sammen til en komplett, avidentifisert forsknings-

Dødfødsel og spedbarnsdød
Dette forskningsprosjektet skal undersøke forekomst, omstendigheter og risikofaktorer 
for dødfødsel og spedbarnsdød i Norge over en 12 års periode fra 2009 til 2021. 
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stå antibiotika). Derfor undersøker vi utviklingen 
av mikrobiom og resistom i luftveier og tarm hos 
premature (født i svangerskapsuke 28–33) fra 
fødsel og til 6 måneders alder. Vi forsøker å finne 
betydningen av antibiotikaeksponering, fødemåte, 
ernæring mm.

Prosjektet startet vinteren 2020. Ca. 70 barn 
er med og har gitt ca. sju prøver hver av sekret 
fra bakerst i nesa og fra avføring. Utfyllende opp-
lysninger om mange mulige påvirkningsfaktorer 
følger hvert barn og hver prøve. Pøvene er under-
søkt med sekvensering. Det gir informasjon om alt 
arvematerialet som ved bioinformatiske analyser 
kan bestemme hva slags mikrober og hva slags 
antibiotikamotstand de har.

Neste skritt er å sammenfatte innholdet i prøve-
materialet med opplysninger om barnets alder, 
medisiner og andre faktorer. Dette er tidkrevende, 
men veldig spennende arbeid. Vi tror det vil bidra 
med kunnskap om hvordan vi best mulig kan 
ivareta utvikling av normalfora og begrense resis-
tensutvikling, samtidig som alvorlige infeksjoner 
forhindres. •

Normalflora er mikrober som er til stede 
i kroppen uten å gi sykdom, men tvert 
imot gir beskyttelse mot sykdom og er 
nødvendig for blant annet tarmfunksjon. 

Utviklingen av normalflora starter ved fødsel. Det 
mangler mye kunnskap om hvordan utviklingen 
foregår, spesielt hos barn født for tidlig (prema-
ture) og spesielt i luftveier.

Nyfødte og særlig premature er mer utsatt for 
infeksjoner og alvorlige følger av det enn andre. 
Samtidig som deres immunforsvar er uferdig slik 
at mikrober kan forårsake mer alvorlig sykdom, er 
deres første symptomer og tegn på infeksjon van-
skeligere å bedømme. Bruk av antibiotika er derfor 
utbredt. Den gode effekten av dagens antibiotika 
er bekymringsfullt avtagende fordi resistens-
utviklingen, bakterienes evne til ikke å påvirkes av 
antibiotika, er sterkt økende. Samtidig forstyrrer 
antibiotika utviklingen av god normalflora.

HINDRE ØKT SPEDBARNSDØDLIGHET OG 
SYKELIGHET
For å hindre økt spedbarnsdødelighet grunnet 
infeksjoner som antibiotika etter hvert ikke har 
effekt på, og økt sykelighet senere i livet som følge 
av utilstrekkelig normalflora, må vi vite mer om 
mikrobiomet (alle mikrobene) og resistomet 
(arvematerialet som gir mikrobene evner til å mot-

Barn født for tidlig og deres 
motstand mot antibiotika
Dette prosjektet søker kunnskap som kan bidra til å begrense utvikling av antibiotika
resistens hos for tidlig fødte samtidig som alvorlige infeksjoner forhindres.
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et barn uventet og/eller på en voldsom måte, 
ses som en av de største påkjenninger man kan 
oppleve på tvers av kulturer. For foreldre er tapet 
forbundet med økt risiko for psykiske og fysiske 
helseplager, sykehusinnleggelser og tidlig død. 
NORHJELP-studien vil undersøke om familiene 
får den hjelpen de trenger for å forebygge psy-
kiske vansker og håndtere den vanskelige sorgen. 
Gjennom spørreskjemaer og intervjuer ønsker vi 
å få innsikt i erfaringene etterlatte har i møte med 
helsevesenet. Vi ønsker å få frem de etterlattes 
stemmer, slik at vi kan få bedre innsikt i hvilke 
behov de har og hvordan disse kan bli møtt. 

SPØR KOMMUNENE OM ARBEIDET MED 
KRISERAMMEDE
Studien vil, i den andre delen, belyse kommunens 
situasjon. Ved bruk av spørreskjemaer og grup-
peintervjuer med dem som jobber med kriseram-
mede, ønsker vi å belyse hvordan de jobber, hvilke 
vurderinger som ligger til grunn for arbeidet, hva 
som fungerer godt, hva som er utfordrende og hva 
som skal til for at kommunene kan tilby best mulig 
krisehjelp til etterlatte. Slik kunnskap mangler i 
dag, og målet er at den kan hjelpe til å tilrettelegge 
for at kommunene vil kunne gjøre arbeidet sitt så 
godt som mulig. 

Det er enormt viktig at etterlatte får god støtte, 
at de ikke føler seg alene, og får den hjelpen de 
trenger i sorgen. Vi som står bak NORHJELP-stu-
dien håper vi kan få frem kunnskap som kan bidra 
til å bedre tilpasse hjelpen etterlatte trenger og 
fortjener. •

Debatten om etterlattes erfaringer med 
hjelpetilbudet i kommunen har synlig-
gjort udekkede behov for støtte. Innlegg 
i media synliggjør at flere etterlyser at 

kommunens kriseteam tar kontakt når krisen 
rammer. Noen etterlatte har erfart at de selv 
måtte håndtere hvilken oppfølging de og familiene 
deres skulle få, mens øvrig familie og venner ble 
mer overlatt til seg selv. Det å få hjelp opplevdes 
å være helt avhengig av å være resurssterk og ha 
overskudd eller økonomiske midler til å etablere 
kontakt med (private) helsetjenester. Andre opp-
levde at hjelpetilbudet ble gitt i den mest akutte 
fasen etter krisen, men at de måtte klare seg selv 
kort tid etter det. Her etterlyser kriserammede 
bedre oppfølging over tid. 

STOR VARIASJON I HJELPETILBUD OG 
HJELPEBEHOV
Vi vet at erfaringene etterlatte har i møte med 
helsetjenesten er varierende. Mens noen føler 
seg ivaretatt og møtt, kjenner andre at de står 
alene i sorgen. Det er samtidig stor variasjon i 
hjelpebehov. Hjelpebehovene er individuelle, 
sammensatte og kan endre seg over tid. Dette stil-
ler store krav til kommunene, som skal iverksette 
et godt hjelpeapparat rundt de etterlatte. Nyere 
forskning understreker viktigheten av individu-
elt tilpassede hjelpetilbud til nære etterlatte, og 
påpeker at de færreste i Norge har skreddersydde 
tjenester. Vi mangler kunnskap om hvilken opp-
følging etterlatte får.

RETTER SØKELYSET MOT ETTERLATTE FORELDRE 
OG VOKSNE SØSKEN
NORHJELP-studien er et samarbeidsprosjekt 
med flere brukerorganisasjoner, som Landsfore-
ningen uventet barnedød (LUB), LEVE og Stine 
Sofie Stiftelsen. Studien retter søkelyset mot 
foreldre og søsken over 18 år som plutselig og 
uventet har mistet et barn eller et søsken. Å miste 

Vi trenger mer kunnskap om 
etterlattes hjelpebehov
I et landsdekkende forskningsprosjekt skal vi belyse hvilke hjelpebehov etterlatte i krise har, og i 
hvilken grad deres behov samsvarer med hjelpetilbudene de har fått i kommunen. 

NORHJELP 
Psykososial støtte 
ved brå og uventet 

død
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STOR EMOSJONELL TURBULENS
Foreløpig resultater viser at et uønsket svan-
gerskapsavbrudd fremstår som en eksistensiell 
utfordring med høy grad av emosjonell turbulens. 
Eksempelvis skal avgjørende etiske og moralske 
valg som å fullføre eller avslutte svangerskapet, 
å se og holde barnet etter fødsel, si ja eller nei til 
obduksjon og beslutte type begravelse, tas innen-
for kort tid. Kvinnene beskriver tidsperioden 
mellom fosterdiagnostikk og fødsel som et ingen-
mannsland preget av informasjonsoverbelastning 
og forventninger om å tenke rasjonelt. Å ta rasjo-
nelle beslutninger i en følelsesmessig turbulent 
sinnstilstand er krevende. En mangelfull aner-
kjennelse av tapet av et barn og deres identitet som 
mor i nettverket som omgir kvinnene, gir dem en 
opplevelse av en rettighetsløs sorg.

BEHOV FOR STØRRE ANERKJENNELSE
Intervjuene med helsepersonell viser at de opple-
ver det som belastende, men meningsfullt arbeid 
å ivareta kvinner som opplever svangerskaps-
avbrudd. Dette håndterer de ved å distansere seg 
i møte med kvinnenes behov. Noe ulik språkkultur 
(som «foster» på gyn og «barn» på føden) fremmer 
ulike rutiner. Foreløpig konklusjon er at både 
helsepersonell og kvinnene selv trenger å aner-
kjenne at dette er et stort tap for mange kvinner. 
Helsepersonell kan ikke trøste noen bort fra en 
sorg, men støtten ligger i å kunne være til stede 
for kvinnen underveis i hele prosessen og gi god 
informasjon om valgene som skal tas og hvilke 
reaksjoner som kan komme i ettertid. Kvinnene 
må oppleve at de selv gir seg rett til å sørge over 
tapet av et barn som ikke fikk leve mindre enn 22 
uker i mors liv, og at omgivelsene anerkjenner 
sorgen. 

Underveis har prosjektet blitt omdannet til et 
forskningsprosjekt. Resultatene oppsummeres 
i en forskningsartikkel innen desember 2022. •

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Amathea og LUB som søker økt innsikt 
i hvilke erfaringer og behov kvinner som 
opplever svangerskapsavbrudd mellom 

uke 16 og uke 22 har. Målet er at disse kvinnene 
kan ivaretas bedre av helsepersonell og aktører 
som Amathea og LUB.

De siste årene har LUB opplevd en økning av 
henvendelser om støtte fra kvinner som har opp-
levd spontanabort eller svangerskapsavbrudd før 
uke 22. Som organisasjon har LUB liten erfaring 
med tematikken og tok derfor kontakt med Ama-
thea, en landsdekkende helsetjeneste med lang 
erfaring med de komplekse følelsene som kan 
oppstå etter et slikt svangerskapsavbrudd. 

INTERVJUER MED KVINNER OG HELSEPERSONELL
Prosjektgruppen har intervjuet fem kvinner med 
egenerfaring og fem ansatte ved føde- og gynekolo-
gisk avdeling ved tre ulike sykehus som jobber tett 
med kvinner som opplever svangerskapsavbrudd. 
Vi er opptatt av den subjektive opplevelsen både 
kvinnene og helsepersonell har i tiden før, under 
og etter sykehusoppholdet. Prosjektet har en fot 
innenfor det fenomenologiske paradigmet der 
kvalitative intervjuer både gir oss kontekst og 
fylde. Intervjuene har hatt en temaguide, blitt tatt 
opp på lydbånd og deretter transkribert. 

Med rett til å sørge? 
Hvilke erfaringer har kvinner som opplever svangerskapsavbrudd 
og helsepersonellet som møter dem? 
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•  Vi har undersøkt sammenhengen mellom 
endringer i morkake-assosierte proteiner i den 
gravides blod og tid til fødsel 

•  I tillegg har vi beskrevet sammenhengen(?) 
mellom biomarkør-nivåer i de gravides blod 
og unormale fosterovervåkingsmønstre 

•  Vi har laget den første systematiske beskri-
velsen av morkakevevsfunn i friske overtidige 
svangerskap 

Derved har vi lagt et viktig grunnlag for å kunne 
assosiere endringer i biomarkører og morkake-
vevsfunn med forekomsten av uønskete utfall 
i svangerskap for barnet ved termin og overtid. 
Fem vitenskapelige artikler fra vår hovedstudie 
er offentliggjort i fagtidsskrifter og ytterligere én 
er sendt inn. 

I dette delprosjektet er vi i ferd med å fullføre 
analysene av sammenhengene mellom morkake-
vevsbaserte biomarkørfunn som tilsier aldring og 
forøket stress i morkakeceller. 

NYE METODER FOR Å VURDERE MORKAKEN
Det er et behov for forbedring og individualise-
ring av svangerskaps- og fødselsovervåking for å 
forbedre helseutfall for både mor og barn. Våre 
forskningsresultater vil kunne bidra til utvikling 
av enklere og mindre inngripende (ikke-invasive) 
metoder for å vurdere morkakens funksjon og 
kapasitet rundt termin. Fokus er å forebygge 
uønskede svangerskapsutfall inkludert foster-og 
spedbarnsdød, ved å ta i bruk biomarkører fra blod 
hentet fra morkaken før fødsel og bruke dette til 
å forbedre selve forløsningsomsorgen, inkludert 
omsorgsnivå, fødested og forløsningsmetode. •

Det er ikke klarlagt hvorfor noen morkaker 
har mere reserver enn andre. Aldrings-
prosesser i morkaken er en naturlig pro-
sess, men noen morkaker eldes raskere 

enn andre. Vi vet at de siste dagene av et svanger-
skap opp mot termin og etter termin er viktige 
for barnets modning og senere helse. Samtidig 
øker risikoen for katastrofale utfall for barnet, 
inkludert fosterdød og nyfødtdød, jo lengre svan-
gerskapet varer etter termin. Det er derfor viktig 
å identifisere sammenhenger mellom morkakens 
aldringshastighet, dens reservekapasitet og mål-
bare proteiner i den gravides blod, slik at man 
i fremtiden kan utvikle modeller som forutsier 
den individuelle morkakekapasiteten. Dette ville 
gi tilleggsopplysninger til helsepersonell om opti-
mal svangerskapsvarighet og best helsegevinst for 
barnet. 

Sammenhengen mellom fødselsutfall og 
morkakens kapasitet, bedømt ved vekt, størrelse, 
mikroskopisk vevsundersøkelse og sirkulerende 
proteiner i den gravides blod, er lite forstått. 

ØKT KUNNSKAP OM MORKAKEHELSE
I vår hovedstudie, «PREPPeD: Morkakehelse og 
svangerskapsutkomme», deltar gravide kvinner 
etter svangerskapsuke 37 som er henvist fra 
fastlege eller jordmor for vanlig overtidskontroll 
eller grunnet svangerskapsdiabetes, lite tilvekst 
(urovekkende symfyse-fundus-mål), «lite liv», 
svangerskapsforgiftning eller andre urovekkende 
forhold. De gravide avleverer blodprøver før fød-
selen og overlater morkaken til forskning etter 
fødselen.

Siden oppstart av vår hovedstudie i september 
2016 har over 1200 kvinner deltatt i studien. Vår 
forskning har bidratt til økt kunnskap:
•  Vi har etablert «normalkurver» for biomarkørene 

målt i den gravides blod for perioden fra svanger-
skapets termindato og i overtidsperioden

Morkakens alder og barnets helse
Vi ønsker å finne ut hva som er optimal svangerskapsvarighet for barnets helse.  
Kan mors blodprøver gi et bilde av morkakens kapasitet og aldring?
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BESKYTTER HJERNECELLENE
Vi har i tidligere studier, ved bruk av spedgris, vist at 
nikotin kan beskytte hjerneceller etter en episode 
med perinatal asfyksi. Vår hypotese er at infusjon 
av nikotin gitt i en liten dose i mer enn én time (som 
vist i tidligere studier) vil gi høyere nivå av enkelte 
stoffer som beskytter nerveceller, mindre beten-
nelsesreaksjon og mindre skade på hjerneceller 
sammenlignet med en kontrollgruppe. 

Vi bruker dyremodellen som har vært brukt 
ved Pediatrisk Forskningsinstitutt (PFI) i flere 
år, hvor vi inkluderer spedgris som er opp til to 
dager gamle og veier cirka to kilo. Spedgrisene blir 
lagt i narkose med adekvate mengder smertestil-
lende. Vi prøver deretter å etterligne en episode 
med oksygenmangel ved å gi åtte prosent surstoff 
(versus 21 % i romluft) frem til forhåndsbestemte 
endepunkter. Spedgrisene fordeles tilfeldig i tre 
grupper: to grupper får nikotin i to ulike doser, og 
en gruppe som kun får saltvann (kontrollgruppe). 
Behandlingen gis i fire timer. 

MINSKE SKADER
Underveis i forsøket tar vi en rekker prøver fra 
blod og hjernevæske (via spesielle prober som 
blir plassert ulike steder i hjernen). Vi jobber 
nå også med å undersøke nivået av ulike mRNA 
(budbringer-RNA) til stoffer som har en beskyt-
tende effekt på hjernecellene våre. Hypotesen er 
at nikotin vil øke nivåene av disse beskyttende 
faktorene. 

Vi håper å kunne finne positive effekter av niko-
tininfusjon, som i riktig dose og varighet kan ha 
beskyttende effekt på hjerneceller. Vi håper dette 
er en behandling som kan føre til mindre skader 
hos nyfødte barn som utsettes for surstoffmangel 
ved fødsel. •

Surstoffmangel ved fødsel, perinatal asfyksi, 
er en alvorlig tilstand som i mange tilfeller 
fører til død eller nevrologisk skade hos 
det nyfødte barnet. Nikotin er velkjent 

for sine negative virkninger, men flere studier 
har også vist at det kan dempe immunforsvaret 
og redusere celledød. 

Hvert år er det mellom 100 og 170 barn i Norge 
som blir utsatt for surstoffmangel ved fødsel, peri-
natal asfyksi. 15–20 prosent av disse dør. Blant de 
som overlever, er det 25 prosent som får alvorlig 
skade. Det har vært gjort en rekke studier på ulike 
behandlingstyper, hvor terapeutisk hypotermi er 
den eneste behandlingen som til nå har vist effekt. 
Ved terapeutisk hypotermi blir barnet kjølt ned 
til 33,5 °C i 72 timer. Denne behandlingsmetoden 
reduserer skade hos en stor andel, men fremdeles 
vil mange få alvorlige senskader. 

Nikotin som behandlingsmetode hos 
spedbarn født med oksygenmangel
Kan intravenøs behandling med nikotin etter alvorlig surstoffmangel ved 
fødsel, bidra til å redde hjerneceller og redusere nevrologisk skade?
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perinatal asfyksi
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som blodtrykk og puls, og det tas regelmessige 
blodprøver. Grisene avlives på ulike tidspunkt og 
det tas prøver fra ulike deler av hjernen etter at 
grisen er død. Hjernen analyseres med tanke på 
‘mitokondrie-kompleks I (C-I) aktivitet’ som mål 
på cellenes evne til å produsere energi. Redusert 
evne til å lage energi er en viktig mekanisme for 
organskade og død.

Eksperimentene ble gjennomført i april og juli 
2022. Vi holder fortsatt på med analyser av data, 
men håper å være ferdig med analysene innen 
utgangen av året.

Ved å studere fysiologiske variabler og gjenopp-
retting av C-I aktivitet som mål på hjerneskade 
hos spedgris med asfyksi, kan vi få viktig kunn-
skap om hvilke undersøkelser som bør gjøres for 
å identifisere nyfødte barn med mild til moderat 
perinatal asfyksi som trenger spesialisert behand-
ling og oppfølging for å redusere risikoen for død 
og hjerneskade. •

Perinatal asfyksi er en tilstand der fosteret 
og/eller det nyfødte barnet utsettes for 
oksygenmangel og redusert blodsirkula-
sjon til viktige organer. Tilstanden er en av 

de mest fryktede fødselskomplikasjonene og for-
årsaker flere hundre tusen barnedødsfall i verden 
hvert år. I Norge forekommer alvorlig perinatal 
asfyksi hos litt mer enn én av 1000 nyfødte barn, 
det vil si at ca. 65 barn rammes hvert år. Hos barn 
med alvorlig perinatal asfyksi vet vi at risikoen for 
død eller hjerneskade med livslang funksjonsned-
settelse er stor, og de som overlever overflytning 
til nyfødtintensiv avdeling tilbys kjølebehandling 
(‘terapeutisk hypotermi’) for å redusere risikoen. 

Hos nyfødte barn med mildere grader av peri-
natal asfyksi finnes det per i dag ikke et behand-
lingstilbud, og vi vet mindre om hvordan det går 
med disse barna. Klinisk erfaring tilsier likevel at 
noen nyfødte barn som ikke oppfattes å være syke 
nok til å tilbys terapeutisk hypotermibehandling, 
kan utvikle livslang nevrologisk sykdom og andre 
komplikasjoner.

NY KUNNSKAP OM SKADE- OG SYKDOMS-
MEKANISMER
Målsetningen med prosjektet er å skaffe til veie ny 
kunnskap om skade- og sykdomsmekanismer som 
skal brukes til å utvikle tiltak for å bedre progno-
sen til nyfødte barn med mild til moderat perinatal 
asfyksi. Bedre prognose vil oppnås gjennom å tilby 
riktig behandling til barn som trenger det for å få 
et best mulig liv uten varige skader/mén.

Målgruppen for prosjektet er syke nyfødte 
barn med mistanke om mild til moderat perinatal 
asfyksi.

Metoden er dyreeksperimentell studie. Sped-
gris i narkose (dvs. de får medisiner som sikrer 
at de ikke har vondt og at de sover gjennom hele 
eksperimentet) gjennomgår simulert perinatal 
asfyksi av ulik alvorlighetsgrad. Under og etter 
asfyksien måles såkalte ‘fysiologiske variabler’ 

Oksygenmangel ved fødselen og 
risiko for død og hjerneskade
Prosjektet søker ny og viktig kunnskap om hvilke undersøkelser som kan brukes til å identifisere 
nyfødte barn med mild til moderat perinatal asfyksi som trenger spesialisert behandling og 
oppfølging for å redusere risikoen for død og hjerneskade.

Perinatal asfyksi 
og risiko 
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Forskning

med fosterbevegelser. Ved unormale funn slik 
som avvikende fostervekst, redusert fostervanns-
mengde, reduserte fosterbevegelser, unormal 
CTG eller forhøyet blodtrykk, tilbys kvinnen 
igangsettelse av fødsel. Tidspunkt for igangsettelse 
vurderes individuelt avhengig av alvorlighetsgrad 
av det avvikende funnet. Ved normale funn tilbys 
kvinnen ny tilsvarende kontroll innen 2–3 dager 
inntil hun går spontant i fødsel, eller igangsettes 
senest i uke 42. I praksis kan noen gravide behøve 
flere slike polikliniske kontroller. 

UKJENT HELSEEFFEKT
Helseeffekten av en slik utvidet svangerskaps-
kontroll i spesialisthelsetjenesten har aldri vært 
evaluert, hverken i Norge eller andre land. Det er 
ukjent hvor stor andel av disse kontrollene som 
viser unormale funn, hvor stor andel av gravide 
som tilbys igangsettelse ved første kontroll, og 
hvor mange som følges opp med gjentatte kontrol-
ler. Det er også ukjent hvor mange kontroller som 
gjennomføres før fødselen settes i gang. 

I tillegg er det ukjent hvor stor andel av funnene 
ved ultralydundersøkelsen som er korrekte. Ved 
ultralydundersøkelse etter termin kan det fore-
komme både overdiagnostisering og underdiag-
nostisering av unormale funn. 

KARTLEGGER OVERTIDSKONTROLLENE
Formålet med dette prosjektet er å kartlegge 
forekomsten av unormale funn registrert ved 
overtidskontroll, kartlegge hvor mange kvinner 
som tilbys igangsettelse ved første undersøkelse, 
hvor mange kvinner som følges opp med gjentatte 
undersøkelser og hvor mange slike kontroller 
som gjennomføres per kvinne. Unormale funn 
som observeres og registreres (for eksempel 
tilveksthemming), kontrolleres etter fødsel ved 
å registrere fødselsvekt, i tillegg registreres hvor 
stor andel fostre med tilveksthemming som var 
udiagnostisert. •

Risikoen for dødfødsel øker med økende 
svangerskapsvarighet og spesielt etter 
termin. Ved å sette fødselen i gang når 
kvinnen passerer termin, vil man redusere 

dødfødsler.
Den optimale timingen av igangsettelse av fød-

sel i henhold til svangerskapsvarighet er fremdeles 
usikker.

STOR ØKNING I IGANGSETTELSER
Igangsettelse av fødsel har økt fra ca. 15 prosent 
på 80-tallet til 28 prosent i 2018 (Medisinsk fød-
selsregister). Et stort antall gravide settes i gang 
i dag. Det benyttes samme retningslinjer for alle 
gravide, med unntak for noen gravide med spesielt 
høy risiko for alvorlige komplikasjoner for foste-
ret, for eksempel gravide med høy alder, overvekt, 
diabetes eller andre kompliserende sykdommer.

UTVIDET SVANGERSKAPSKONTROLL VED OVERTID
I Norge har det vært tradisjon over mange år å 
følge opp alle gravide som går over termin i spesi-
alisthelsetjenesten. Nasjonale retningslinjer for 
fødselsomsorg anbefaler at det gjennomføres en 
utvidet svangerskapskontroll med ultralydunder-
søkelse, registrering av fosterlyden (CTG), måling 
av blodtrykk og urinstiks samt en samtale med 
mor hvor det spørres om hun har kjent normalt 

Helsekontroller ved svangerskap 
som har passert termin
I Norge skal gravide som går over termin få tilbud om ekstra kontroller på sykehuset. 
I dette prosjektet kartlegger vi hvordan disse overtidskontrollene fungerer.

POSTER-prosjekt
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tilhørighet og et aksepterende felleskap med de 
andre deltagerne. Følelsen av felleskap hadde stor 
verdi for å finne en mening i livet. I forskningsrap-
porten diskuterer vi videre hvordan forskjellige 
dimensjoner av identitet blir påvirket etter å ha 
mistet barn.

KURS FOR BARE MENN
Nå videreføres prosjektet til å inkludere etterlatte 
fedres erfaringer med skriving som terapi etter 
barnedød. Høsten 2022 har vi avhold ett av to 
skrive kurs for bare pappaer. I januar 2023 starter vi 
opp enda et kurs for menn. Erfaringene fra menns 
deltagelse på digitale terapeutiske skrivekurs vil 
oppsummeres i en forskningsartikkel. Parallelt 
utvikles det en arbeidsbok om terapeutisk skriving 
som kan brukes som en selvhjelpsmetode i LUBs 
sorgstøttearbeid. Inntil 10 likepersoner i LUB vil 
få tilbud om kurs i hvordan ta i bruk terapeutiske 
skriveoppgaver som et selvhjelpsverktøy i sitt 
frivillige arbeid. •

I tillegg til prof. Neimeyer har også følgende for-
skere bidratt til prosjektet: Reinekke Lengelle, Aslak 
Hjeltnes, Jens Thimm og Trine G. Kalstad.

Å miste barn i dødfødsel, sykdom eller 
ulykke er blant de mest krevende typer 
sorg å behandle. Siden det ikke finnes 
behandlingstilbud for alle som trenger 

det i Norge, har lavterskeltilbud som terapeutisk 
skriving et stort potensial som forebyggende 
verktøy.

DIGITALT FELLESSKAP
Gjennom tidligere prosjekter har vi utviklet et 
nettbasert kurs i terapeutisk skriving for foreldre 
som har mistet barn. Snaut 50 mødre har deltatt 
på til sammen tre kurs. Kursene gikk over åtte uker 
med samlinger á tre timer en gang i uken. Her møt-
tes alle på Zoom og kursleder fulgt opp den enkelte 
via chatt. Kurset besto av undervisning, øvelser 
individuelt og i grupper og hjemmeoppgaver. Vi 
tilbød deltakerne et alternativt digitalt felleskap 
der de kunne gi hverandre emosjonell støtte også 
etter kursperioden. 

Kurset fokuserte blant annet på psykoeduka-
sjon1 om sorg og terapeutisk skriving, «mindful 
listening», og ulike skriveoppgaver for bearbeiding 
av vanskelige følelser som sinne, skam, skyld, 
tristhet og frykt. Vi brukte aktivt verdier som 
håp, kjærlighet, medfølelse og ny mening i livet i 
arbeidsoppgavene. 

Erfaringene fra kursene er oppsummert i 
enartikkel publisert på Frontiers in Psychology: 
Experiences of Norwegian Mothers Attending an 
Online Course of Therapeutic Writing After the 
Unexpected Loss of a Child. Dataanalysen viser at 
deltakerne opplevde kurset som en mulighet til å 
utforske sine identiteter som kvinner og mødre, 
til å bedre forstå sin emosjonelle verden og skape 
en symbolsk relasjon til sine barn. De opplevde 

1 Psykoedukasjon går ut på å undervise pasienten om 
psykiske lidelser og tiltak for disse. Formålet er å gjør pasi-
enten bedre rustet til å mestre og ta kontroll over lidelsen 
sin (www.kognitiv.no).

Online terapeutiske skrivekurs for 
foreldre som har mistet barn
Etter god erfaring med tre terapeutiske skrivekurs der kun mødre deltok, 
arrangerer vi nå egne skrivekurs for fedre som har mistet barn.

Online terapeutisk 
skrivekurs for 

menn og utvikling 
av arbeidsbok om 

skriving som 
selvhjelpsmetode
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Med den økonomiske støtten vi har mottatt 
fra LUB har vi hatt mulighet til å koble data 
levert av Medisinsk fødselsregister og Statistisk 
sentralbyrå. Denne koblingen av data har gitt oss 
detaljerte opplysninger om en rekke uheldige 
fødselsutfall i tillegg til informasjon om mors 
fødeland, fars fødeland, årsak til innvandring og 
hvor lenge kvinnen har vært i landet. Fordi vi har 
tilgang til nevnte opplysninger har vi muligheten 
til å gjennomføre detaljerte statistiske analyser 
med stor klinisk relevans.

STUDERER KJENTE RISIKOFAKTORER
I dette prosjektet studere vi blant annet statistiske 
sammenhenger mellom risikoen for at barnet har 
for lite fostervann (oligohydramnion), at foster-
vannet er misfarget, og risikoen for at kvinnen ikke 
rekker frem til planlagt fødested. Lite fostervann, 
misfarget fostervann, og ikke-planlagte fødsler 
utenfor institusjon er alle faktorer som er kjente 
risikofaktorer for sykdom og død hos barnet, og er 
derfor viktig å avdekke tidlig.

I vårt prosjekt inkluderer vi alle fødsler i Norge 
mellom 1990–2021 (31 år). Vi sammenligner utfall 
for kvinner med innvandrerbakgrunn med utfall 
for norskfødte kvinner. Vi sammenligner også 
utfall mellom ulike grupper innvandrerkvinner 
der vi har gruppert kvinnene etter årsak til inn-
vandring, mors fødeland, fars fødeland og botid i 
Norge. Forskningsprosjektet utgår fra Høgskulen 
på Vestlandet, og vi er en større gruppe forskere 
som studerer en rekke ulike problemstillinger. Vi 
mottok datasettene i høst, og ser frem til å publi-
sere resultater fra prosjektet fortløpende. •

Innvandringsbefolkningen i Norge endrer seg 
stadig, og i dag blir mer enn hvert fjerde barn 
født av en kvinne med innvandrerbakgrunn. 
Å oppleve uheldige svangerskapsutfall er en 

stor påkjenning for familiene som rammes, og 
årsaksforholdene er ofte komplekse, spesielt blant 
innvandrere.

ULIK RISIKO FOR ULIKE GRUPPER
Risikoen for uheldige svangerskapsutfall er ikke 
lik for alle innvandrere, og det rapporteres både 
høyere og lavere risiko for komplikasjoner blant 
innvandrerkvinner sammenlignet med kvinner 
som ikke er innvandrere. En trenger derfor 
detaljerte opplysninger knyttet til ulike grupper 
innvandrerkvinner for å kunne identifisere de som 
har et reelt økt behov for tett oppfølging i svan-
gerskaps- og fødselsomsorgen. Innvandrerkvinner 
har ulik bakgrunn og erfaringer, noen har vært 
kort tid i Norge, mens andre kom til Norge allerede 
som barn. Kompleksiteten rundt spørsmål knyttet 
til innvandring gjør at vi må differensiere mellom 
ulike grupper innvandrerkvinner for å unngå en 
generalisering. 

Uheldige svangerskapsutfall blant 
kvinner med innvandrerbakgrunn 
som føder i Norge
Svangerskaps og fødselsomsorgen er i liten grad tilpasset innvandrerkvinner, til tross for at 
innvandrerkvinner identifiseres som risikogruppe i forbindelse med flere alvorlige fødselsutfall, 
som dødfødsel eller prematuritet.

Uheldige 
svangerskapsutfall 
blant innvandrer-

kvinner i Norge
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MER ANGST OG DEPRESJON
Selv om både Norge og Sverige har gratis helse-
hjelp til alle, har psykisk helse assosiert med 
perinatal dødelighet ikke fått tilstrekkelig opp-
merksomhet ennå. 

Vi har funnet at skandinaviske gravide kvinner 
med tidligere perinatale tap, har mer symptomer 
på både angst og depresjon under deres senere 
graviditet. Vi har også vi identifisert flere faktorer 
assosiert med mors psykiske helse under gravidi-
tet uavhengig av perinatal dødelighet. Det er behov 
for forebyggende arbeid for å redusere psykiske 
symptomer hos disse gravide kvinnene. •

V i ønsker også å finne ut mulige faktorer 
ved mors psykiske helse under den senere 
graviditeten, som er uavhengige av tidli-
gere perinatale (etter svangerskapsuke 

22 og fram til en uke etter fødselen) tap. 
Å ha erfart perinatal dødelighet kan ha lang-

varige konsekvenser på en kvinnes psykososiale 
helse, inkludert under senere graviditet. Likevel 
er mors psykiske helsestatus etter perinatal døde-
lighet under senere graviditet undervurdert. Det 
er svært lite data tilgjengelig fra skandinaviske 
populasjoner.

NEDGANG I PERINATAL DØDELIGHET
Globalt er det anslått at 5,1 til 5,3 millioner 
dødfødsler og nyfødtdødsfall forekommer årlig, 
hvorav to millioner barn er født uten tegn til liv 
ved 28 ukers graviditet eller senere. 23 millioner 
aborter forekommer hvert år. Dødfødselsraten er 
13,9 per 1000 totale fødsler over hele verden. Per 
2015 bidro perinatale dødsfall til 50 prosent av 
under-femårs-dødelighet globalt, som vil utfor-
dre FNs bærekraftsmål om å forebygge perinatal 
dødelighet. I europeisk sammenheng har perinatal 
dødelighet gått ned de siste 30 årene, og samme 
trend er observert i skandinaviske land. Perinatal 
dødelighet i Norge og Sverige har gått betydelig 
ned fra 1980-tallet til 2020, fra 8,0 til 3,9 per 1000 
fødsler (inkludert dødfødsler) og fra henholdsvis 
9,2 til 1,4 per 1000 fødte som døde i første leve-
måned (neontalt døde). Begge land rapporterer 
om lavest perinatal dødelighet blant europeiske 
land. Det er registrert under 200 dødfødsler per 
år i Norge de siste fire årene, for ca. 25 % av disse 
har man ikke funnet noen årsak.

Hvordan påvirker tidligere tap av barn 
rundt fødselen kvinners mentale helse 
i senere graviditet? 
I dette prosjektet undersøker vi sammenhengen mellom tidligere tap av barn i dødfødsel 
og rundt fødselen, og psykiske symptomer hos gravide under deres neste graviditet.

Har tidligere perina-
tal dødelighet en 

innvirkning på 
kvinners mentale 

helse i deres senere 
graviditet?
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I høst fikk to nye forskningsprosjekter tildelt til sammen 300 000 kroner fra LUBs 
forskningsfond. I tillegg har vi utlyst 700 000 kroner som skal tildeles i desember.

Årets tildelinger:

1 000 000 TIL FORSKNING 
RUNDT BARNEDØD

•  Leder: Annetine Staff, professor I og 
forskningsleder, overlege, PhD. Universitetet 
i Oslo og Kvinneklinikken, Oslo 
universitetssykehus. 

•  Pål Kristensen, seniorforsker, PhD. Senter 
for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen.

•  Sigrid Bjørnstad, overlege, PhD. Senter for 
barne og svangerskapsrelatert patologi, 
Oslo universitetssykehus.

To spennende prosjekter fikk i høst tildelt midler. Fordi vi ønsker å få fram enda mer god forskning på 
død fødsler, død i sped- og småbarnsalder og på sorg, utlyste vi i september midler for andre gang i år.  

Vi har mottatt åtte søknader og tildelingsrammen er denne runden på 700 000 kroner.

Søknadene blir vurdert av LUBs fondsutvalg, som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle 
medisinske fagfelt og psykologi. De leverer sin innstilling til landsstyret, som vedtar bevilgningene. 

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

Neste års søknadsfrist er 1. juni. Se lub.no for mer informasjon!

Prosjektene som er tildelt midler

Forsker Bo Terning Hansen ved Folkehelseinstituttet, Avdeling 
for smittevern og vaksine, har fått 100 000 kroner til prosjektet 
«PregVac: Dekningsgrad, hemmere og drivere for maternell 
vaksinasjon mot covid-19 og influensa», med temaet: Hvor mange 
lar seg vaksinere under svangerskapet, og hva medvirker til 
gravides avgjørelse om å la seg vaksinere eller ikke?

Forsker Anne Lee Solevåg ved Institutt for kirurgisk forskning, 
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har fått 200 000 kroner 
til prosjektet «Perinatal asfyksi og risiko» med tema: Hjernens 
mitokondriekompleks i aktivitet som mål på risiko for død og 
alvorlig funksjonsnedsettelse hos nyfødte barn med perinatal 
asfyksi.

Fondsutvalgets medlemmer:

•  Dag Moster, professor og overlege, 
PhD. Institutt for global helse og 
samfunns medisin, Universitetet i 
Bergen, og Nyfødtintensiv, Haukeland 
universitetssykehus.

•  Kine-Anett Rydningen Schart,  
LUBs representant.

Annetine Staff
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Sorg og savn kan skape mange vonde følelser. På dette webinaret fikk vi lære mer 
om vanskelige følelser som sinne og fortvilelse knyttet til dødsfall hos barn.

– I tiden etter at vi mistet Lila merket jeg at jeg ble stadig mer sint og fort sint. Sinne 
tok over for mange av de andre følelsene som var der som sorg og håpløshet. Sinne ble til 
slutt en veldig dominerende følelse. Dette påvirket meg både på jobb og privat, fortalte 
Christian Borck som mistet sin datter i 2017. Psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen fra 
Institutt for psykologisk rådgivning bekreftet at dette ikke er uvanlig.

– Det kan være lettere å være sint enn trist og lei seg, fordi det ligger mye energi i et 
sinne, sa Hagen som understreket at sinne er en viktig følelse som forteller om et behov 
du har. Derfor bør vi ha et bevisst forhold til sinne slik at det ikke hindrer sorgprosessen 
din, skader dine relasjoner eller utvikler seg til bitterhet, sa Hagen. 

 Om sinne og sorg

Christian Borck og Anne Hilde Vassbø Hagen

Å vente et barn til etter å ha mistet et barn, er ofte en berg-og-dal-bane av følelser 
og tanker.

Mange kvinner og partnere som blir gravide igjen kjenner på sterk bekymring. Kan-
skje har kvinnen fått fødselsangst eller mor/partner har traumer fra forrige fødsel som 
kompliserer svangerskapet? Hva trenger disse kvinnene og deres partnere i det nye svan-
gerskapet, hvordan kan de best ivaretas? Tirsdag 6. september inviterte vi fødselslege 
Thorbjørn Brook Steen fra Oslo universitetssykehus, Ullevål, og mamma Elin Mortensen 
med egenerfaring til å dele sine tanker og erfaringer om nytt svangerskap, angst og bekym-
ring og hva gravide kan be om av oppfølging. 

 Ny graviditet og fødsel etter å ha mistet barn

Thorbjørn Brook Steen og Elin Mortensen

Webinarer for etterlatte
Gjennom webinarer kan LUB tilby et støttende fellesskap til foreldre og andre i sorg 

over hele landet. Nylig har LUB arrangert to webinarer og 21. november blir det et nytt 
webinar om å gå jula i møte.

Det var mange etterlatte og helsepersonell som deltok på begge webinarene, og mange hadde spørsmål til foreleserne som det 
var godt å få svar på.

Fikk du ikke sett webinarene? Send mail til post@lub.no så kan du få se det i opptak. 21. november er det webinar 
med Knut Andersen fra Sorgbehandling poliklinikk ved Ahus om å gå jula i møte etter å ha mistet noen.
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Vi bodde på Rikshospitalet 
med Johan i åtte måneder. 
Vi hadde hele tiden et håp 
om at det skulle gå bra.
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Min historie

Noen dager før Johan ble ett år, ble han haste-
innlagt på sykehuset. Først var han i Drammen, 
men ble etter noen dager – på ettårsdagen - 
overført til Rikshospitalets barneintensiv. Der 
ble det avdekket at han hadde en svært alvorlig 
immunsykdom, og at livet hans hang i en tynn 
tråd. Vi, min kone Anette og jeg, bodde på Rikshos-
pitalet sammen med ham i åtte måneder. I perioder 
var han så syk at vi ikke kunne holde ham, ikke 
stryke eller berøre ham, men vi hadde hele tiden 
et håp. Et håp om at det 
skulle gå bra.

I midten av desember 
snakket vi om at vi kan-
skje kunne få ta Johan 
med mer hjem etter 
nyttår, men 25. desem-
ber 2013 ble Johan akutt 
dårligere, og han døde 
i armene våre på rom 
4038, ett år og nesten 
åtte måneder gammel.

Etter at Johan døde, 
virket livet meningsløst, 
og jeg dro ofte tilbake 
til barneintensiven på 
Riksen. 

Det føltes trygt, samtidig som jeg kunne tenke for 
meg selv at Johan fortsatt lå bak døren der, og at jeg 
bare ikke fikk lov til å besøke ham akkurat nå. 

AUGUST 2019 
Det er studiestart og alle tredjeårsstudentene på 
sykepleien deltar på et seminar. Jeg sitter sammen 
med de andre i forelesningssalen da jeg plutselig 
kjenner at pulsen stiger. Hun som står på talersto-
len, er det ikke noe kjent med stemmen hennes? 
Er det ikke noe kjent med ansiktet? Hvor har jeg 
dette mennesket fra? Jeg får ikke med meg hva 
hun snakker om, får ikke med meg hva temaet er. 
Hodet jobber kun med å huske hvor jeg har dette 
kjente fra. Når pulsen stiger og følelsen av panikk 
blir tydelig, vet jeg at det har med Johan å gjøre. 

Brått får jeg en anelse. Kan det være en av syke-
pleierne fra Drammen? En av de gode, en av de som 
kom med gave og krone til Johan den dagen han 
fylte ett år? Hjertet mitt banker hardt. Jeg finner 
frem bildene fra denne dagen på mobilen. Blar 
igjennom. Æsj, jeg har ingen bilder av sykepleie-
rens ansikt. Men stemmen gjør meg neste sikker 
på at det er henne jeg husker. 

Nysgjerrigheten på om jeg har rett, avleder 
panikken jeg føler. I neste pause tar jeg mot til 
meg og går bort til foreleseren. Jeg spør forsiktig 
om hun jobbet på Drammen sykehus, på barne-
avdelingen, våren 2013? Jeg forteller at jeg var 
der noen dager sammen med sønnen min, som 
da var mye sykere enn noen hadde skjønt. Før jeg 
får sagt noe mer, sier hun; «Er du mammaen til 
Johan?» Tårene mine renner. Tenk at hun husker.  
Verdens vakreste Johan har kapret hjertene til alle 
han har møtt. •

EKKO AV SORG
«Jeg skalv og hjertet slo hardt da jeg satt på venterommet til psykologen.  

Nå var jeg liksom offisielt blitt gal. Jeg følte meg så udugelig som ikke hadde 
klart å passe på hverken Johan eller meg selv. Dette var en tanke som kom 

tilbake igjen og igjen.» 

Av  MARTE PETTERSEN BARMOEN

 
Tankene raser mens 

jeg sykler som en gal. 
Hva skal jeg gjøre for å 
komme videre? Hvem 
skal jeg snakke med? 
Var det min skyld at 

Johan døde?
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Jeg tar på meg øretelefoner og setter meg på 
sykkelen. Tankene raser mens jeg sykler som en gal. 
Hva skal jeg gjøre for å komme videre? Hvem skal 
jeg snakke med? Var det min skyld at Johan døde? 
Er det et liv etter døden, og hvor jeg kan treffe ham 
igjen?

Svetten hagler, jeg hopper opp og ned på fortaus-
kanter og tråkker alt jeg har på pedalene. Kan jeg 
fortelle noen om hvordan jeg egentlig har det? Ville 
de da legge meg inn på tvang som en fare for andre 
og meg selv? Jeg tråkker videre. Jeg må til Riksen. 
Kjenne på tryggheten. Vi hadde jo tross alt bodd der i 
månedsvis. Og der bor Johan fortsatt. I mine tanker.

Med hodet senket, musikk i ørene og hjelmen 
fortsatt på, går jeg rundt inne på sykehuset. Til slutt 
havner jeg på avdelingen innerst, bortest. I korrido-
ren møter jeg på en av barnekardiologene. Hun ser 
forbauset på meg, hva gjorde jeg her nå? Jeg er full 
av valium og våt av svette etter sykkelturen. Ja, hva 
gjør jeg her, egentlig? Jeg klarer ikke å svare. Legen 
geleider meg vennlig inn på kontoret sitt. Jeg setter 
meg på en stol. Og griner. Griner og griner. Det virker 
umulig å stoppe. 

Legen, som hadde vært flink til å følge oss opp 
da vi bodde på sykehuset, skjønner at jeg trenger 
oppfølging på utsiden også. Hun leter i telefonlisten 
sin og ringer en psykolog. Jeg sitter der full av skam, 
angst og takknemlighet. Jeg trenger visst mer hjelp 
enn jeg trodde. 

En uke senere kom brevet med navnet på psykolo-
gen jeg hadde fått time hos. Jeg kjente umiddelbart 
på en mistro. Hvem var nå dette mennesket? Kunne 
jeg fortelle alt til henne?

Kona mi og jeg pleier å spøke med at å bo på 
sykehus i åtte måneder, er en sosiologisk studie i 
seg selv. Det hadde også gjort meg skeptisk til nytt 
helsepersonell. Vi hadde både sett og fått føle på 
kroppen om legene og sykepleierne var kompetente 
og omsorgsfulle eller ikke. Var psykologen en av de 
gode? Kunne jeg stole på henne?

De negative tankene tok stadig for stor plass, og 
jeg kvernet videre: Kom hun til å legge meg inn? 
Eller kom hun til å tenke at dette var da en voldsom 
reaksjon på livet? Barn dør jo rett som det er. 

Stresset i kroppen var jo det samme som før han 
døde, og dette stresset var på en måte mer normalt 
og lettere å håndtere der inne i sykehusgangene 
enn ute i det «vanlige livet». Samtidig ga det å være 
nær noen av sykepleierne meg en merkelig form for 
trygghet.

Et sted inne i meg skjønte jeg at dette ikke var 
sunt i lengden. Jeg kunne ikke dra til Riksen hver 
dag, det lå noe patologisk bak det hele. Angsten 
og desperasjonen i kroppen var blitt så stor, og jeg 
skjønte at jeg måtte gjøre noe, men jeg ville bare ta 
meg én tur til. 

 
Psykologen hjalp meg med å forstå noe av bakgrunnen for alle de 
sterke reaksjonene mine og hvordan de traumatiske erfaringene 

fortsatt kunne dukke opp og slå meg helt ut.

I perioder var Johan så syk 
at vi ikke kunne holde ham, 
ikke stryke eller berøre ham. 
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under hver kompresjon. Inntrykkene fra første 
juledag 2013 raser gjennom hele kroppen min. 
Detaljer jeg ikke hadde husket før, dukker plut-
selig opp og overvelder meg.

Jeg rakk aldri opp hånda. Angsten var for stor, og 
noe i meg sa at jeg måtte holde kjeft. Jeg kunne jo 
ikke skremme alle disse unge studentene fra å bli 
sykepleiere, og langt mindre skremme dem fra å bli 
foreldre med en grusom historie om at barnet ditt 
kan dø. 

Jeg aner fortsatt ikke om jeg gjennomførte mine 
30 ganger 2, 30 ganger 2. Men angsten slapp ikke 
taket, og på vei hjem skiftet ulike scenarier i hodet 
mitt. Skremmende opplevelser fra sykehuset blan-
det seg med tankene på hva jeg kunne gjort anner-
ledes for å redde Johan. Hva var det jeg ikke hadde 
fått med meg? Jeg begynte å angre på valget om å 
begynne på sykepleien. Det faktum at jeg hadde sagt 
opp den faste jobben i staten, det kjedeligste og sik-
reste som finnes, og begynt på en treårig utdannelse 
som satte meg helt ut første uken, var kanskje en 
håpløs idé. Hvordan skulle jeg greie å gjennomføre 
et slik studium, langt mindre jobbe som sykepleier, 
når jeg ble så påvirket og satt ut allerede fra start? 
Jeg følte meg som verdens verste menneske. Jeg 
hadde ikke klart å redde Johan, og nå skulle jeg 
liksom bli sykepleier ute i den virkelige verden.

Jeg skalv og hjertet slo hardt da jeg satt på ven-
terommet til psykologen. Nå var jeg liksom offisielt 
blitt gal. Jeg følte meg så udugelig som ikke hadde 
klart å passe på hverken Johan eller meg selv. Dette 
var en tanke som kom tilbake igjen og igjen. Dette 
med at jeg burde ha visst, jeg burde ha oppdaget, jeg 
burde ha gjort noe annerledes. Jeg var full av skyld 
og selvangklage. Det hjalp ikke at jeg fornuftsmessig 
sa til meg selv at jeg ikke kunne ha forhindret det 
som skjedde med Johan. 

Jeg husker ikke mye fra det første møtet med psyko-
log Kirsten. Det som først og fremst sitter igjen, er 
at hun fortalte at om vi ikke kom overens med hver-
andre, og jeg ikke følte at jeg kunne stole på henne, 
så kunne jeg bare bytte til en annen. Jeg syntes det 
var en grei innstillig. Og så ble jeg glad for at hun var 
dansk. En dansk sykepleier på Riksen hadde vært 
så dyktig og gitt så mye trygghet til både Johan og 
oss. Bare det at psykologen var dansk, gjorde meg 
tryggere på henne.

Jeg visste ikke da at Kirsten skulle følge meg i flere år.
Og noen ganger tenker jeg at hvis jeg ikke 

hadde hatt Kirsten i livet mitt, hadde jeg kan-
skje ikke levd i dag.
Hun hjalp meg med å forstå noe av bakgrunnen 
for alle de sterke reaksjonene mine og hvordan de 
traumatiske erfaringene fortsatt kunne dukke opp 
og slå meg helt ut. Det var ekko av sorg.

«Først 5 innblåsinger, videre 30 ganger 2 til hjertet 
slår igjen, 30 kompresjoner og 2 innblåsinger» sier 
instruktøren mens hun demonstrerer på en dukke 
som skal forestille et lite barn. 

Det store klasserommet er fullt av forventnings-
fulle sykepleiestudenter, vi har nettopp begynt på 
studiet og er delt inn i små grupper for å gjennomgå 
hjerte- og lungeredning. Hjertet hamrer i brystet. 
Dette kom helt uventet på meg. Jeg trodde ikke vi 
skulle trene hjerte- og lungeredning på barn alle-
rede nå. Angsten velter opp. Heldigvis skjer øvingen 
nede på gulvet, jeg tror ikke beina vil holde meg 
oppe. Hodet mitt fylles av opplevelsen vi hadde på 
Riksen et drøyt halvår tidligere. Hjertet mitt slår så 
det føles som om hele meg rister. Jeg må sette meg 
på hendene mine for at ingen skal se hvor mye jeg 
skjelver. Så slår det meg at studentene og instruk-
tøren bruker for lite kraft. Skal jeg rekke opp hånda 
og si at de må bruke mer kraft i hver kompresjon? 
Jeg husker hvordan de to anestesilegene gjorde 
kompresjonene på Johan. Hvordan den lille krop-
pen hans beveget seg voldsomt i sykehussengen 

Noen dager før Johan ble ett 
år, ble han hasteinnlagt på 
sykehuset. Det ble avdekket 
at han hadde en svært 
alvorlig immunsykdom. 

•
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Den viktigste støtten min disse årene har vært 
Anette og familien min, men den faglige hjelpen 
fra Kirsten var avgjørende for at jeg skulle komme 
meg gjennom studiene. Mang en opplevelse førte 
til hastetimer hos Kirsten for å finne fotfestet igjen. 
Ønsket om å gjennomføre, ønsket om å klare det, 
ønsket om mer normalitet, og tvilen på om jeg var 
sterk nok, gikk hånd i hånd. Forståelsen av at jeg 
var mer preget og mer skadet enn jeg var klar 
over, har gitt meg mer aksept for at det treårige 
studiet ble til syv lange år for meg. Jeg har ikke 
tall på hvor mange ganger jeg har begynt på 
nytt, tatt pauser og fått panikk, i løpet av disse 
årene.

Jeg har ikke blitt diagnostisert med posttrauma-
tisk stress-lidelse og har heller ikke blitt utredet for 
det, men jeg gjenkjenner symptomet med brått å bli 
kastet tilbake til vonde opplevelser.

I siste sykehuspraksis holdt det på å gå helt galt.
Jeg kommer inn på et pasientrom hvor det ligger 

en svært syk pasient. Idet jeg er på vei mot sengen, 
hoster pasienten, og lukten som sprer seg i rommet, 
sender meg rett tilbake til Riksen og Johan. Adre-
nalinet fyller kroppen på sekunder, plutselig er det 
Johan som dør. 

Det handler bare om å komme seg ut av rommet, 
raskt, med en gang, jeg føler at jeg er i ferd med å 
svime av. Samtidig er jeg så sint på meg selv, som 
ikke så dette komme. Jeg er et kaos av følelser og 
tanker. Tenk at en lukt som jeg ikke hadde kjent på 
seks år, kan gi så stor angst og kludre til realiteten. 

Bilder fra da Johan var syk fylte resten av den 
dagen. Jeg har aldri vært så nær ved å gi opp ønsket 
om å bli sykepleier. 

Sammen med Kirsten lærte jeg å jobbe med å 
akseptere slike opplevelser. Jeg forsto at når jeg blir 
stresset eller har lite motstandskraft, er jeg også mer 
utsatt for å bli brakt tilbake til de traumatiske hen-
delsene. Det kan være en lukt eller en lyd som setter 
det i gang. Visse mekaniske lyder kan for eksempel 
minne om pustemaskinen til Johan.

Slik vil det kanskje alltid være. Det er ikke sikkert 
at dette noen gang vil gå over, jeg kaller den delen 
av meg for traumehjernen min. Men kanskje kan 

I månedene etter at Johan døde hadde jeg tatt noen 
viktige avgjørelser for fremtiden. Jeg ville begynne på 
sykepleierstudiet. Og jeg ville forsøke å få et nytt barn.

En av tingene jeg husker best fra den siste tiden 
på sykehuset, er at Johans lege sa til oss at vi måtte 
holde oss til livsplanen vår. Og den viktigste planen 
for oss var å få flere barn. Tanken på å kun ha et 
keisersnitt-arr, og ikke ha et levende barn, var vond 
for meg. Arret på magen var som en påminnelse om 
alt det vonde som skjedde med Johan og oss. 

Psykologtimene med Kirsten var viktige, for hun 
støttet meg i at jeg skulle gi meg selv en sjanse. På 
grunn av genfeilen, den vi ikke ante fantes da jeg 
var gravid med Johan, og som jeg var bærer av, fikk 
vi muligheten til PGD-behandling, der eggene gen-
testes. Prosessen med PGD-reisene våre til Ullevål 
og siden til Karolinska i Stockholm, kunne vært 
en egen historie. Den var spennende, håpefull og 
krevende, både fysisk og psykisk. Heldigvis hadde 
jeg Kirsten med meg i prosessen. Det gikk mange 
e-poster frem og tilbake mellom henne og meg.

 
Jeg følte meg som verdens verste menneske. Jeg hadde ikke klart 

å redde Johan, og nå skulle jeg liksom bli sykepleier ute i den 
virkelige verden.

«Hvordan skulle jeg greie å 
gjennomføre et slik studium, 

langt mindre jobbe som 
sykepleier, når jeg ble så 

påvirket og satt ut allerede 
fra start?»
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Fra høsten blir han skolegutt, men fra skolegården 
kan han vinke over til barnehagen og tvillingene 
Magnus og Ingrid på fire.

De har en storebror de aldri fikk møte. 

27. april i år skulle Johan ha fylt 10 år. 
Jeg savner ham. Jeg husker ikke lenger hvor-

dan han luktet, eller den trillende latteren vi 
har på film. Men jeg husker følelsen det ga meg. 
I vår lille familie snakker vi ofte om Johan. Bildet 
hans henger på veggen, på linje med de andre tre.

Jeg har fortsatt sporadisk kontakt med Kirsten. 
Det viser seg at dette uforutsigbare livet plutselig 
kan gi meg noen saftige utfordringer. Det å aksep-
tere ikke å ha kontroll, sliter jeg til tider fortsatt 
mye med. Særlig i oppoverbakker med lite søvn 
og mye stress. Eller når en av mine nærmeste blir 
syke. Da kan de vonde tankene komme tilbake, 
tankene om skyld og hva jeg kunne ha gjort anner-
ledes, og ikke minst angsten for at det skal skje noe 
med August, Magnus og Ingrid. Når angsten blir for 

disse tilbake-kastene bli mindre hyppige og mindre 
overveldende med tiden.

Kirsten har utfordret meg på at jeg ikke skal bli 
låst fast i bestemte tankemønstre og forestillinger 
om meg selv, og etter mye tvil og frem og tilbake i 
forbindelse med utdannelsen min, kan jeg nå også 
se at de smertefulle erfaringene mine kan brukes 
konstruktivt.

I en praksisperiode på Radiumhospitalet var jeg 
sammen med en pasient som selv var sykepleier. 
Hun hadde en svært aggressiv form for brystkreft. 
Hun sa allerede før CT-bildene kom tilbake, at hun 
kjente at kreften hadde spredd seg til hodet, og at 
hun visste at hun snart skulle dø. I samvær med 
akkurat denne pasienten, oppdaget jeg en annen 
side av meg selv. Evnen til bare å være en støtte, å 
klare å stå i det vonde sammen med en annen. Pasi-
enten ble raskt dårligere. Hun orket lite, og lyden 
fra smertepumpen kom med jevne mellomrom. Jeg 
husker det nedslitte ferskenfargede rommet, de 
blomstrete gardinene og lyden fra anleggsmaskin-
ene utenfor. Pasienten var tynn i håret og ansiktet 
var blitt rundt av alle steroidene. Pasienten snak-
ket om barna sine som visste at hun skulle dø, og 
hvor vanskelig dette var for både dem og henne. 
Jeg kjente en ro og stolthet over å få ta del i denne 
pasient ens vonde opplevelse. At jeg kunne ha en 
«fin» samtale om dette og samtidig føle at jeg var 
til støtte for pasienten. Jeg skjønte at mine egne 
opplevelser ga meg en styrke og ro til å bare være 
der for andre mennesker i deres nærkontakt med 
døden. Jeg ble ikke redd, jeg ble rolig og kunne være 
til stede i en annens verden. Min egen smertelige 
erfaring viste seg også å kunne være en ressurs. 

JULI 2022
Det er siste dag før ferien. Alle pasientrom skal være 
vasket og sengene oppredd. Alle markiser må dras 
opp, vinduer skal være lukket og gardiner dratt for. 
Avdelingen skal være stengt i sommer, og jeg vasker 
sykepleiernes garderobe, et kjellerrom helt uten 
vinduer. Jeg burde ha telt alle skoene som står der. 
Det er sikkert 40 par. En god blanding av ulike typer 
arbeidssko. Mine er sjokkrosa. 

Til slutt er jeg med på å vaske pasienttavlene 
rene. Fortiden slettes på et vis, og ingenting skjer på 
fire uker. Vi samarbeider to og to, og latteren sitter 
løst. Kaffen smaker ekstra godt i dag, det er sol ute og 
straks ferie. På søndag pakker vi bilen og reiser først 
til Hamar, siden til hytta ved Tyrifjorden.

August, seks år, har hatt sin siste dag i barnehagen 
og har laget en tegning på rødt papir til de ansatte. •

Johan var hjemme noen 
dager i september 2013.
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ansatte på avdelingen og et ønske om at den lille 
sønnen min skulle etterlate seg spor. Alle brev som 
sendes til Slottet blir arkivert. Om Kongen visste 
om Johan og brevet var registrert der, da ville 
Johan på en måte alltid finnes. Han er mitt ekko 
av kjærlighet. •

stor, dytter den liksom bort den aksepten jeg har 
bygd opp, og jeg trenger i perioder at noen fortel-
ler meg at det ikke var min skyld at Johan døde. 
At han hadde en sykdom jeg på ingen måte kunne 
påvirke. Jeg prøver å lære meg selvmedfølelse og 
en forståelse for at jeg er preget av det som hendte 
for ni år siden.

Det å skrive denne historien har være en god 
prosess for meg. Arbeidet har brakt frem hele 
registeret av følelser, men det er med stolthet jeg 
skriver. Jeg glad for at jeg kan dele Johan med 
flere. Det er viktig for meg at han fortsetter 
å finnes. I månedene etter Johan døde tenkte jeg 
mye på at det var så få mennesker som hadde fått 
truffet ham, så få som hadde opplevd og blitt kjent 
med dette perfekte barnet som var mitt. Så et par 
uker før Johan ville ha fylt to år, sendte jeg et brev 
til Kongen. Jeg la ved bilder og fortalte om det som 
hadde skjedd, og hvor godt vi var blitt behandlet 
på barneintensiven. Det var både en hyllest til de 

Historier som beveger
LUBs medlemmer bærer på sterke livserfa
ringer. Gjennom prosjektet «Historier som 
beveger» har medlemmer i LUB fått veiledning 
av forfatter Kjersti Wold i å skrive sin historie 
 både for å hjelpe seg selv og for å gi trøst, 
innsikter og gjenkjennelse til andre. Prosjektet 
startet med støtte fra Stiftelsen Dam.

Les historiene på lub.no. Fra 29.11.22 kan du 
også lytte til historiene under Sorgpodden.

 
Jeg trenger i 
perioder at 

noen forteller 
meg at det ikke 
var min skyld 
at Johan døde. 
At han hadde 
en sykdom jeg 
på ingen måte 
kunne påvirke.

Familien nå. Bildet er 
fra påsken 2022.  

F.v. Agust, Marte, Ingrid, 
Magnus og Anette.
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dele opp dagen i to: Vi stod ute og solgte sveler, kaffe og saft da 
foreldrene kom for å hente barna. Alle tok seg tid til å sette seg 
ned for å spise svele og slå av en prat. Dette er veldig hyggelig for 
oss som står og selger, og ikke minst for foreldrene som føler de 
får være en del av denne dagen. 

I år hadde også Adelies lillesøster Anna og hennes venninne 
Tilje samlet sammen mange fine leker, bamser, bøker og smyk-
ker som de solgte til inntekt for LUB. Jentene samlet inn 660 
kroner!

Senere på ettermiddagen kom Adelies familie, ansatte med 
familier og de tidligere ansatte på kaker, kaffe og saft. Dette er 
en hyggelig ettermiddag hvor vi igjen kan prate og le sammen, 
gråte litt sammen, minnes og ha en hyggelig ettermiddag på en 
dag som denne. •

Selv om en del av de ansatte som var her denne dagen i 
2010 nå har sluttet hos oss, og vi har fått inn nye ansatte, 
er vi gode på å ta med alle i forberedelsene. De som har 
sluttet hos oss blir selvfølgelig invitert til å komme hit 

4. oktober for å minnes og mimre sammen med oss. 
Med de nyansatte snakker vi mye om selve dagen, hvordan 

dagen var for oss som var her og hvordan vi har gjort det i etter-
tid. Dette gjør vi for at alle skal føle seg inkludert og at de kan 
være med oss på lik linje som de andre. Dette gjelder også for alle 
de nye barna og foreldrene som kommer inn i barnehagen hvert 
år. Vi sender ut et brev til alle foreldrene hvor det står kort fortalt 
om hva som skjedde og hvorfor denne dagen er så viktig for oss. 

På grunn av pandemi de siste to årene har vi gått litt bort fra 
å ha stort høstmarked med salg av godsaker og strikketøy, til å 

LUB-dag:

Barnehagens hjertesak i 12 år
 

4. oktober 2022 var det 12 år siden barnehagen mistet vår altfor lille venn, Adelie, 
i krybbedød. Denne dagen kommer barnehagen til å markere hvert år for å gråte sammen, 

le sammen, minnes og gi det meningsløse en form for mening.

Av  ANETTE MINGE SOLHEIM, HOVSVEIEN FUS BARNEHAGE

Tusen takk for fantastisk støtte!
I år ble det samlet inn 44 000 kroner i forbindelse med LUBdagen i Hovsveien FUS barnehage i Halden. Tidligere i år samlet barne
hagen i tillegg inn over 4000 kroner til LUB under en sommerpiknik. Totalt har barnehagen bidratt med over 430 000 kroner til LUBs 
livreddende forskning siden starten.

Adelies lillesøster Anna (t.v.) og venninnen Tilje hadde salgsbod.
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120 deltakere, som alle møter 
etterlatte gjennom jobb eller 
som frivillige, fylte salen og 
fulgte interessert med, både 

på enkeltforedragene og panelsamtalen. 

DE FLESTE KLARER SEG BRA
Psykologspesialist og professor Pål Kristensen fra 
Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen, 
har forsket på helsemessige konsekvenser av tap, og 
om etterlatte får den hjelpen de trenger, både etter 
katastrofer, storulykker og enkeltstående hendelser. 

– De fleste utvikler ikke psykiske helseplager 
etter tap, og klarer seg uten profesjonell hjelp. Noen 

utvikler imidlertid symptomer på eller er i risiko for forlenget sorglidelse. Dette 
gjelder cirka 10 prosent etter naturlige, forventede dødsfall og cirka 50 prosent 
etter brå, uventet og voldsom død. For sistnevnte gruppe vil sorgtrykket avta 
sakte og trenge lang tid, sa Kristensen. 

Han betonte at etterlatte har stort behov for støtte fra både familie, venner, 
likepersoner og helsevesenet, og at det er av betydning at hjelpen kommer tidlig. 
Historisk sett har det vært tradisjon for å vente lenge med å sette inn hjelp, 
under forestillingen om at den naturlige tilhelingsprosessen ikke skal forstyr-
res. I dag vet man bedre, og blant annet har Dyregrovs forskning tydeliggjort at 
hjelpen til for eksempel foreldre som mister barn, må være både oppsøkende, 
komme tidlig, være bredspektret, gjentakende og fleksibel. Etterlatte trenger 
støtte både relasjonelt, emosjonelt, praktisk, med informasjon og til å ivareta 
seg selv. De samme studiene viser at cirka en tredel er tilfreds med hjelpen de 
har fått. 

Sorg og støtte anno 2022
Hvilke former for hjelp og støtte etterspør de som har mistet noen de er glade i, og hvordan kan 
vi best møte deres behov? Når går normal sorg over til å bli fastlåst og behandlingstrengende? 

Dette og mye mer fikk vi noen svar på under konferansen Sorg og støtte anno 2022, i regi av 
Sorgstøttealliansen, tirsdag 30. august på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Tekst  HANNI PETERSEN, FFHB (TIDLIGERE PUBLISERT I HJERTEBARNET NR 4-2022)  Foto LINE SCHRADER

Panelsamtale om sorgmelding med f.v. Henning 
Herrestad, Kari Løvendahl Mogstad, Sigrid Bonde 
Tusvik, Liv Marie Skaare Baden, Trine Giving 
Kalstad og Kristian Fjellanger.
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mistet mindreårige barn og ungdommer, og ved plutselig, 
voldsom død inkludert dødsfall knyttet til katastrofer. 

– Det finnes omfattende vitenskapelig evidens for at lidel-
sen eksisterer, over hele verden, og omfattende evidens for at 
det finnes behandling som virker for denne lidelsen. Likevel 
er det sånn at de fleste som har forlenget sorgforstyrrelse, 
ikke får korrekt diagnose – tilstanden blir oppfattet som 
depresjon og pasientene kan få unødvendig, feil og ineffektiv 
behandling, argumenterer Mehlum om hvorfor det er viktig 
med diagnosen – og ikke minst, med riktig oppfølging.

Mehlum forklarte videre at sorg kan forstås ut fra et til-
knytningsperspektiv, og at et ledd i bearbeidingen av tapet 
er defensiv, med blant annet avstenging for informasjon og 
unngåelse. De fleste sørgende reagerer på denne måten i en 
periode. 

– Det som klarest skiller sunne defensive prosesser fra 
patologiske, er hvor lenge de vedvarer og om de påvirker 
bare en del av den mentale fungeringen eller dominerer den 
fullstendig.

Forlenget sorg-terapi (FST) er utviklet av Katherine M. 
Shear ved Columbia University, og er en manual-basert 
terapiform med påvist bedre respons enn mindre strukturert 
og støttende psykoterapi. Den inneholder elementer som 
psykoedukasjon, sorgmonitorering, arbeid med å sette seg 
nye mål, rekruttere støtteperson, eksponeringsøvelser, tenkt 
samtale, med mer.

ULIKE MÅTER Å MØTE SØRGENDE PÅ
På konferansen fikk vi også høre psykolog Olga Lehmann 
fortelle om sine erfaringer med terapeutisk skriving ved sorg. 

FORLENGET SORGFORSTYRRELSE – EN DIAGNOSE
– Sorg er den smertefulle psykiske tilstanden 
som oppstår etter tap av en nærstående. Det er 
en naturlig reaksjon som tjener en viktig hensikt, 
selv om den er smertefull. Den hjelper mennesker 
å tilpasse seg livet uten den personen som er død, 
sa Lars Mehlum, professor og leder for Nasjonalt 
senter for selvmordsforskning og -forebygging ved 
Universitetet i Oslo. 

Han pekte samtidig på at sorg også kan innebære 
langvarige helsemessige konsekvenser. Mødre som 
mister barn, har forhøyet risiko for tidlig død resten 
av livet. Tidlig tap av en forelder dobler risikoen for 
selvmord.

Akutt sorg er betegnelsen på de tidlige reaksjon-
ene på tapet. De kan være intense og altomfattende, 
men reduseres over tid. Da går de over til såkalt 
integrert sorg, som er det som står igjen når tilheling 
har skjedd. 

– Forlenget sorgforstyrrelse er en vedvarende 
form for akutt sorg som ikke tilheler, forklarte 
Mehlum. I dag er dette en diagnose (ICD-11) og 
består av en rekke typiske symptomer og kjenne-
tegn, karakterisert av en intenst smertefull, 
invalidiserende og vedvarende respons på tapet. 
Forekomsten er høyest hos foreldre som har  

•

Generalsekretær 
Trond Mathiesen 
og sorgstøtte
koordinator Mari 
Skjærden møtte 
mange av konfe
ransedeltakerne 
på LUBs stand i 
pausene.
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PANELSAMTALE OM SORGMELDING
Sorgforsker Maja O’Connor fra Århus universitet fortalte om erfaringene fra 
Danmark og deres «sorgorlov» (sorg som sykmelding). Kort fortalt går det ut 
på at du har krav på sykmelding i seks måneder hvis barnet er dødfødt eller dør 
innen fylte 18 år. 

Påfølgende panelsamtale ble ledet av Sigrid Bonde Tusvik, og besto av følg-
ende deltakere: Filosof og tidligere styreleder i LEVE, Henning Herrestad, 
fastlege Kari Løvendal Mogstad, etterlatt (LUB-medlem) Liv Marie Skaare 
Baaden, representant for Sorgstøttealliansen Trine Giving Kalstad (fagsjef LUB) 
og samfunnsdebattant og SV-politiker, Kristian Fjellanger.

Det var enighet i panelet om at å etablere sorg som sykmeldingsdiagnose i 
Norge vil innebære mange fordeler, både for den sørgende og for samfunnet. 
Blant annet som et pedagogisk signal: for å anerkjenne alvoret i sorgen og at det 
er en naturlig og krevende prosess. Men også for å hindre at sørgende sykmeldes 
med vikarierende diagnoser (f.eks. depresjon), slik praksis er i dag. Sist, men ikke 
minst, fordi det vil bidra til å fremme tilheling etter tap ved at det gir et «rom» 
for sorgen, for å bearbeide den. 

Samtidig ble det påpekt åpenbare «farer» ved en sorgmelding, ikke minst hvis 
den sørgende overlates til seg selv uten oppfølging i denne perioden, noe de har 
erfart i Danmark. Å komme tilbake til arbeid er en viktig faktor for å komme seg 
etter tap, fordi du da tvinges tilbake til andre relasjoner og normallivet. Derfor: 
Aktiv og oppsøkende hjelp må i tilfelle være en del av en sorgmelding.

TRENGER VI EN FELLES FORSTÅELSE AV SORG?
Knut Andersen er sosionom og har i snart 20 år jobbet med sorgstøtte på Ahus. 

– Tilnærmingen til sorg endrer seg hele tiden, og hva er egentlig den beste 
hjelpen, hvordan kan vi best hjelpe den enkelte, spurte han retorisk, og etterlyste 
en større samforståelse av det komplekse feltet sorg. 

– Sorg er mangslungent, og sorg er individuelt. Det handler om både det vi 
taper og det som ikke ble. Vi trenger å øke sorgkompetansen – og det kan vi bare 
gjøre i fellesskap, avsluttet han konferansen med. •

Jon Schultz fra organisasjonen LEVE fortalte om 
Pappanettverket han leder og hvor menn møtes for 
å snakke om følelser og annet etter tap. Kunstner 
Elisabeth Helvin fortalte om hvordan hun jobber 
med barn og sorg gjennom kunst. En blomstrende 
historie fra levd liv med blomsterdekoratør Thor 
Cristian Fjelde sto også på dagsordenen, han har et 
mål om å gi andre inspirasjon gjennom å dele sine 
erfaringer med sykdom, motgang og mestring.

Arrangør av konferansen
Sorgstøttealliansen er et kompetansenettverk for fag og likepersoner som 
møter etterlatte og pårørende. Hovedmålsettingen er å gi en stemme til 
etterlatte som har opplevd tap ved død, og forebygge kompliserte sorglidel
ser. Kreftforeningen, Sorgstøttetilbudet OUS Ullevål sykehus, Foreningen for 
hjertesyke barn, Sorg og Omsorg i Fredrikstad, Ivareta, Foreningen «Vi som 
har et barn for lite», Jølstad begravelsesbyrå, LEVE – Landsforeningen for 
etterlatte ved selvmord, Sorgbehandling poliklinikk Ahus, Fransiskushjelpen, 
Sorgstøtte Barn og Unge Tønsberg, Barnekreftforeningen, Georgs gave, 
Lillebrors minne, Ung Kreft, Foreningen for barnepalliasjon, Landsforeningen 
uventet barnedød.

 
Hjelpen til for eksempel foreldre som mister barn, må være både oppsøkende, 

komme tidlig, være bredspektret, gjentakende og fleksibel.
Pål Kristensen

– De fleste som har forlenget sorgforstyrrelse, får ikke 
korrekt diagnose – tilstanden blir oppfattet som depresjon 
og pasientene kan få unødvendig, feil og ineffektiv behand
ling, sa Lars Mehlum.
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Bokomtale

Som prest har Sunniva Gylver møtt mennesker i alle livsfaser: fra bryllupets gleder 
til bisettelsens sorg. Da hennes ektemann gjennom mer enn 30 år døde av kreft, 
ble hun selv en av de sørgende. Hun fant styrke i troen, egne livserfaringer, og i 
de mange samtalene hun har hatt om de store spørsmålene i livet. Dette har gitt 

henne et solid fundament som hun kaller sin eksistensielle beredskap. I boka «Midt i 
alt som er» deler hun erfaringene fra et rikt liv og et stort tap. Hun bidrar med verktøy 
og råd til å leve med sorgen. Også på de tyngste dagene opplever man glimt av lys, sol 
og kjærlighet. Slik blir dette like mye en bok om livet, og hvordan vi kan glede oss over 
det, midt i alt som er. •

Midt i alt som er 
En fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap

Midt i alt som er 
En fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap
Forfatter: Sunniva Gylver
Forlag: Kagge forlag, 2022

 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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Med støtte fra Stiftelsen Dam kunne LUB 
helgen 13.–15. mai ønske besteforeldre 
som har mistet barnebarn, velkommen 
til seminar på Soria Moria hotell i Oslo. 

Helgen ble ledet av besteforeldrekontaktpersoner 
Marit Lie Hermanrud og Toril Brakestad i samarbeid 
med fagkonsulent Line Schrader. På programmet 
var det en blanding av faglige og personlige foredrag, 
gruppesamtaler, gode pauser, felles måltider og 
underholdning.

EN VANSKELIG SORG
– Jeg meldte meg på denne samlingen fordi jeg 
hadde håp om å forstå mer av hva som har skjedd 
med meg og i meg i årene etter vi mistet Oline, sier 
Karsten.

Oline var datterens første barn og Karstens første 
barnebarn. Hun ble født for tidlig og levde i bare 13 
dager. 

– Det var noen tøffe og spennende dager på 
sykehuset. Det vekslet mellom håp om å få beholde 
henne, og den vonde følelsen om at vi kunne miste 
henne. Det ble likevel mange fine stunder rundt 
kuvøsa, som da jeg fikk holde hånden hennes, 
prate med henne og føle på at kontakten mellom 
barnebarn og bestefar var der på en forunderlig og 
ubeskrivelig måte, forteller han. Selv om han hadde 
mange å snakke med i tiden etterpå, ble sorgen van-
skelig for Karsten. 

– Mange tårer ble felt både dag og natt, og etter-
som tiden gikk ble det vanskeligere å snakke om 
Oline og hva jeg gikk og bar på. Jeg ville jo ikke plage 
andre med mine sorger.

BEFRIENDE Å MØTE ANDRE BESTEFORELDRE
Etter å ha blitt ønsket velkommen og fått en intro-
duksjon om helgens innhold, begynte besteforeld-
rene allerede fredagen å dele sine erfaringer rundt 
gruppebordene. Mange viste fram bilder av barne-
barna de har mistet, stolte som bare besteforeldre 
kan være, uansett om barnebarnet døde før fødselen 
eller de hadde mange minner sammen.

– Det å treffe mange i samme båt var med på 
å senke skuldrene fra første stund. Det å kunne 
«brette ut», og samtidig merke at det blir tatt imot 
og «forstått», var en fantastisk opplevelse. Å få lytte 
til de andres historier og ta del i deres smerte og 
glede ga meg mye. Det gjorde godt å kunne snakke 
høyt om hvordan vi hadde opplevd tapet, hvor tøft 
det hadde vært og fremdeles er. Å kunne gråte og 
le sammen uten at det ble rart var også befriende, 
forteller Karsten.

Helgeseminar for besteforeldre 
som har mistet barnebarn

– Det var befriende å kunne både gråte og le sammen uten at det ble rart, sier Karsten 
Heggernes, som mistet barnebarnet Oline for sju år siden. Han var en av 50 deltakere 

på helgeseminar for etterlatte besteforeldre.

Tekst og foto  LINE SCHRADER

•
– Det gjorde godt å kunne 
snakke høyt om hvordan vi 
har opplevd tapet, hvor tøft 
det har vært og fremdeles 

er, sier Karsten.

Engasjert undervisning fra 
Knut Andersen. 

•
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Å MISTE ET BARNEBARN ER TRAUMATISK
Lørdagen startet med at Toril Brakestad og sønnen 
Kristian fortalte om hvordan de hadde opplevd og 
håndtert tapet av lille Håkon som døde i krybbedød 
halvannet år gammel i 2012. Etter denne sterke 
personlige historien og erfaringsutveksling rundt 
bordene, var det tid for undervisning fra psykolog 
Oddbjørn Sandvik. Han anerkjente besteforeldres 
spesielle sorg med den doble belastningen de opp-
lever. 

– Det er lite forskning på etterlatte besteforeldre, 
men det vi vet er at besteforeldre er sterkt berørt og 
har lignende relasjon som foreldrene, fortalte han. 
Besteforeldre opplever situasjonen som belastende 
og vanskelig, og kjenner på maktesløshet over egne 
barns fortvilelse. Samtidig får besteforeldre lite 
oppmerksomhet fra omgivelsene. Å miste et barne-
barn er traumatisk! Oddbjørn understreket at det 
ikke finnes noen «riktig» sorg, å sørge er personlig og 
unikt, samtidig som sorg ofte utfordrer relasjonene 
i en familie. 

- Besteforeldrenes sorgprosess fremmes gjennom 
å ha mye kontakt med sine rammede barn og familie, 
sa Oddbjørn.

SAMTALE MED EN BESTEMOR
Søndagen var det tid for mer undervisning, denne 
gangen fra klinisk sosionom Knut Andersen fra 
Sorgbehandling poliklinikk ved Ahus. Han startet 
med samtale på scenen med besteforeldrekontakt-
person Sølvi Songstad Waage om hvordan hun hadde 
opplevd og håndtert flere vonde tap gjennom livet. 
Først mistet hun sitt fjerde barn i krybbedød i 1983, 

•
Besteforeldrekontakt

personene var god støtte 
for deltakerne, og ledet 
samtaler rundt bordene. 
F.v. Anne Myrvang, Knut 
Arild Hermanrud (ikke 

kontaktperson, men gift med 
Marit), Toril Brakestad, Marit 

Lie Hermanrud og Sølvi 
Songstad Waage.

•
Psykolog Oddbjørn Sandvik 

underviste om sorg etter tap 
av barn og barnebarn. Foran: 

Grener pyntet med hjerter 
med navn på barnebarna 

som var savnet.

•
Solfrid Påsche holdt en 

nydelig liten konsert med en 
blanding av egne og andres 
låter, som vekket både tårer 

og latter.

og noen år senere ble hun også etterlatt bestemor 
da to av døtrene hennes mistet barn i dødfødsel. 
Knut understreket at det var Sølvi og alle de andre 
etterlatte besteforeldrene i rommet som er de egent-
lige sorgekspertene. Knut underviste også om sorg 
og det unike ved besteforeldres sorg. Han røsket 
godt opp i forsamlingen da han fikk deltakerne til å 
gruppere seg etter ulike parametere, som hvor lenge 
det var siden tapet og hvor langt de følte de hadde 
kommet i sin sorgprosess. Dette ga nye innganger 
til gode møter, samtaler og refleksjoner.

Å FÅ LOV TIL Å FØLE SOM JEG GJØR
Når vi spør Karsten om hva han tar med seg videre 
etter seminaret, svarer han:

 – At jeg kan få lov til å føle som jeg gjør, at det er 
helt normalt etter et slikt tap som jeg har opplevd. 
Gjennom undervisningen fikk jeg en del knagger til 
hjelp i sortering av tanker og følelser. Det å merke at 
formidlerne var proffe samtidig som de var nære, og 
klarte å få fram budskapet slik at til og med jeg forsto 
det, var bare nydelig. Møtene med nye mennesker 
«i samme båt» gjorde seminaret til en utrolig fin 
opplevelse.

Gode tilbakemeldinger også fra de andre deltak-
erne, viser at de var veldig fornøyde med seminaret, 
det var godt å bli sett som sørgende besteforeldre. 
Mange ønsket mer tilbud til besteforeldre videre, 
også lokalt, og fem av deltakerne er allerede blitt nye 
besteforeldrekontaktpersoner. De heiv seg rundt 
og ble med på sorgstøttekurset bare tre uker etter 
seminaret! •
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Under koronapandemien måtte LUB raskt 
omstille seg for å kunne tilby god hjelp og 
støtte, på avstand. Det resulterte i mange 
digitale sorggrupper og møteplasser. På 

initiativ fra Kristin og Arne Kristian (AK) Glück-
Teigland, som deltok i en av LUBs digitale sorggrup-
per under pandemien, søkte LUB Stiftelsen Dam 
om midler til en helgesamling der vi endelig kunne 
møtes – fysisk!

Etter at sønnen Lars døde, gjorde foreldrene 
Kristin og AK en helomvending i livet sitt. De ble 
vertskap på Fagerheim fjellstue på  Haugastøl, der 
øst møter vest. Selv om de fleste har uttrykt takk-
nemlighet over å få være del av et slikt digitalt felles-
skap med andre i lignende situasjon, har mange 
savnet å møtes fysisk. Dette ville AK og Kristin gjøre 
noe med.

ROLIG PROGRAM MED TID TIL GOD MAT OG PRAT
Fredag 2. september åpnet AK og Kristin fjellstua 
si for nærmere 30 foreldre fra hele landet. Allerede 
fredag kveld fikk vi oppleve en av Fagerheims kva-
liteter; et måltid preget av nydelige lokale råvarer, 
estetisk dandert og tilberedt med lidenskap og 
tålmodighet. Og de gode matopplevelsene ble det 

Felleskap i fjellheimen
I september møttes deltakere fra digitale sorggrupper til fysisk treff på Fagerheim Fjellstue, 

med LUBmedlemmene Kristin og AK GlückTeigland som vertskap. – Det fineste var å endelig 
å få snakke med folk ansikt til ansikt. Særlig fint var det å møte de andre i den digitale 

sorggruppa, forteller en av deltagerne. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD  Foto VILDE VON KROGH

«Etter at vi mistet Lars, følte vi umiddelbart på en trang til å hjelpe andre i samme situasjon. 
Den digitale sorggruppa var viktig for oss, men vi savnet å kunne møtes. Derfor ville vi invitere 
til LUBhelg på fjellstugu vår.»

 
Etter at sønnen døde gjorde 

Kristin og AK en helomvending i 
livet sitt.
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på søndag brukte mange mulighet til litt «walk and 
talk» i fjellet eller rundt rastebordet med vafler og 
kaffe. For det var fortsatt mye å prate om…

GODE TILBAKEMELDINGER
– Vi håper dette blir en helg der vi kan skape gode 
minner og ha det gøy sammen, sa Kristin og AK i 
forkant av helgen. Evalueringene viste at vi klarte 
det: denne helgen ga påfyll til kropp og sjel. Her ble 
det lagt til rette for både ro og hvile, og ny energi 
gjennom turer i fjellet, gode samtaler og morsomme 
opplevelser. Ikke minst var det en sterk opplevelse 
av å tilhøre et fellesskap, fordi vi endelig kunne 
snakke sammen ansikt til ansikt. •

mange av! For denne helgen var preget av mye tid 
til god mat og prat, i fantastisk natur der Hardanger-
vidda viste seg fra sin beste side. 

Vi brukte god tid på å bli kjent med hverandres 
historier. Dette var kanskje spesielt viktig fordi 
mange har hatt få muligheter til å dele erfaringer 
med andre etterlatte under pandemien. Selv om 
det er tungt å høre andres historier skapte dette en 
sterk følelse av fellesskap. I nydelig sol og varme på 
høstfjellet valgte de aller fleste å gå fjelltur på lørdag 
før vi på ettermiddagen møttes i Nansenbua for å 
høre AK fortelle om polfareren og hans store for-
bilde Fridtjof Nansen. En spesiell opplevelse da AK 
i november selv skal gå på ski over Sydpolen. Også 

– Det er noe spesielt ved å gå på tur sammen i fine naturom
givelser, folk er litt mer frimodig og åpne med hverandre sier 
en av deltagerne på helgen. 

På Fagerheim utfordres den 
norske matkulturen, kjente 
lokale råvarer og retter får 
gjerne en ny vri. Tusen takk 
til Kristin, en fantastisk kokk!

– Dette var en gjev samling, sier AK som her forteller om sin 
forestående reise til Sydpolen, inspirert av polfareren Fridtjof 
Nansen. 

– LUBs kontaktpersoner er limet i felleskapet, sier en av helgens deltakere om betydningen av 
at likepersoner i LUB også var med. F.v. Martina, Hilda og June som alle er kontaktpersoner.
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European Grief Conference samlet fagper-
soner innen forskning og klinisk praksis, 
undervisning og frivillig sorgstøttearbeid, 
og ble arrangert av Bereavement network 

Europe, Aarhus universitet i Danmark og Irish 
Hospice Foundation og Det Nationale Sorgcenter 
i Danmark. Et uttalt mål var å dele kunnskap om 
sorg og støtte, og inspirere til mer samarbeid mel-
lom ulike aktører i sorgfeltet slik at sørgende blir 
best mulig ivaretatt. 

For å tydeliggjøre sørgendes ulike behov og erfa-
ringer, var konferansen organisert etter en modell 
som illustrerer fire nivåer av behov for hjelp hos 
sørgende. Det øverste nivået av hjelp (spesialisert 
terapeutisk hjelp) er det et fåtall som trenger mens 
behovene på det laveste nivået er gjenkjennelig for 
de fleste (se faktaboks). Modellen er inspirert av 
folkehelsemodellen og understreker betydningen 
av å tilrettelegge for at fagpersoner, likepersoner 
og andre kan sikre tilpasset hjelp på riktig nivå for 
den enkelte. 

ULIKE FORMER FOR HJELP
På konferansen ble ulike tiltak, initiativ og tilbud på 
alle de fire nivåene presentert. Foredrag omkring 
sorg som livserfaringer i et filosofisk og kulturelt 
perspektiv ved professor Brady Wagoner og Allan 
Køster fra henholdsvis Aalborg universitet og Det 
Nationale Sorgcenter i Danmark utvidet vår for-
ståelse av sorg som fenomen satt inn i en kulturell 
kontekst (nivå 0), og podkaster og lokale festivaler 
med tema sorg ble presentert på eksempler på tiltak 
som økte bevisstheten om betydning av sosial støtte 
(nivå 1). 

Vi vet at rundt 50 prosent av dem som opplever 
barnedød og annen uventet eller voldsom død, 
utvikler symptomer på forlenget sorglidelse. Denne 
gruppen har ofte behov for mer spesifikk hjelp. Som 
eksempler på mer spesialisert støtte og hjelp pre-
senterte Debbie Kerslake The Cruse Bereavement 
Care, Storbritannias største frivillige organisasjon 
for sorgstøtte. Professor og psykoterapeut Paul 
Boelen beskrev hvordan spesialisert terapi kan 
bidra til å hjelpe sørgende som strever. På nivå to 
ble forlenget og komplisert sorg tematisert, med 
referanse til Prolonged grief disorder som nå er 
inkludert i WHOs diagnosesystem. For å belyse det 
øverste nivået (nivå 3) presenterte professor Birgit 
Wagner forskning på effekten av ulike behandlings-

Europeisk sorgkonferanse 
Den første europeiske konferansen om sorg, støtte og hjelp ble avholdt i København 
21.–23. september. 250 deltakere fra 27 ulike land bidro med stort engasjement for å 
sikre etterlatte bedre hjelp og støtte.

Tekst  MARI SKJERDEN OG TRINE GIVING KALSTAD

Forsker og psykolog Olga 
Lehmann (t.v.) og fagsjef 
i LUB Trine Giving Kalstad 
presenterte prosjektet 
«Online terapeutisk 
skrivekurs og rådgivning til 
sørgende etter barnedød».
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modeller for forlenget og traumatisert sorg, mens 
psykoterapeut Alba Payás beskrev hvordan hun 
klinisk jobber med komplekse sorgreaksjoner i 
sine terapitimer. 

Den pedagogiske innrammingen av konferansen 
øker forståelsen av sorg som en folkehelseutfor-
dring der kunnskap om hverandres kompetanse 
og tilbud kan sikre bedre og mer treffsikker hjelp 
til sørgende etter et dødsfall både nasjonalt og 
internasjonalt. 

EN STERK HILSEN FRA UKRAINA
Det sterkeste inntrykket etterlot imidlertid den 
ukrainske forskeren Anastasiia Sydorenko, som for 
tiden jobber ved Aarhus universitet. Med sine bekri-
velser av traumer fra krigen, flukten fra Ukrainia og 
tap av nære relasjoner ble konferansens tema svært 
aktuelt. Vi er mange som vil møte dette i vårt arbeid 
eller i lokalmiljøet vårt. 

FLERE NORSKE FAGMILJØER REPRESENTERT
Det var flere miljøer fra Norge representert: for-
skere fra Senter for krisepsykologi ved universitetet 
i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen VID, 
Institutt for psykologisk rådgivning (IPR), og Ahus, 
i tillegg til Foreningen «Vi som har et barn for lite» 
og LUB. 

En viktig møteplass er etablert for fagpersoner 
og forskere, likepersoner og etterlatte, og om to år 
møtes vi igjen, i Irland. •

Modell som illustrerer fire nivåer i behovs-
basert bearbeiding og hjelp ved sorg. 
Nivå 0 – Gjelder alle, fremmer allmenn kunnskap om rundt 
sorg og støtte. Sikrer at det er naturlig å snakke om sorg og 
få og motta støtte og hjelp.. Sorg er en naturlig reaksjon når 
man opplever et tap.

Nivå 1 – Støtte og informasjon. I en sorgprosess er det viktig 
å ha støtte fra familie, sosialt nettverk og andre relasjoner 
(jobb, skole osv.). 

Nivå 2 – Mer spesialisert støtte utenfor eget sosiale nettverk, 
for spesifikke sorgrealterte vansker. Forebygging av forlenget/
fastlåst sorg. Fastlege/helsepersonell og organisert like
personstøtte er eksempler på denne type hjelp. 

Nivå 3 – Forlenget, komplisert sorg. Gjerne komplekse behov 
og sorgreaksjoner. Behov for evidensbaserte terapeutiske 
intervensjoner av spesialister.

Kilde: The fourtiered needsbased bereavement care model. Inspired 
by the public health model (NICA, UK) og Adult bereavement care 
model (Irish Hospice Foundation).

LUB var representert ved fagsjef Trine Giving Kalstad (t.h.) og 
sorgstøttekoordinator Mari Skjerden.

 
Konferansen var organisert etter en 
modell som illustrerer sørgendes 

behov for hjelp.
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Wave of Light
15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets 

begynnelse. En bølge av lys går rundt verden når lys tennes kl. 19 i alle tidssoner.

Tekst  VILDE VON KROGH

ROGALAND: 57 store og små fra Rogaland og Agder  samlet 
seg til familiehelg på Rossfjord Strandhotell i Lyngdal, 
for sosialt samvær, faglige og kulturelle innslag. Lørdag 
var det åpen minnestund og lystenningsarrangement. (6) 

TROMS: Samling på Quality Hotel Saga i Tromsø med middag før 
lystenning.

TRØNDELAG: Oppimot 70 personer deltok på markeringen på 
Kristiansten festning i Trondheim, der det ble tent fakler og lys. 
Før lystenning var vi samlet til aktiviteter for barna og pizza. (7)

VESTFOLD OG TELEMARK: I år inviterte fylkeslaget til lokale  
lystenningsarrangementer både i Larvik, Bamble og Gvarv. 

VESTLAND: En fin markering på Kunst og Designhøgskolen i 
Bergen, med over 50 deltagere. Det var lagt opp til aktiviteter for 
barna og mingling for voksne, før vi tente fakler sammen ute. (8)

ØSTFOLD: Samling på Roald Amundsens fødested, landlig belig-
gende mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Rundt 50 møtte opp 
til felles middag, pynting av gravlys og lystenning ved Glommas 
bredd. (9)

Wave of Light ble også markert i LUB med en kampanjeuke med 
historier, bilder og filmer delt i sosiale medier. Engasjementet var 
stort, det ble delt rørende mange bilder av lys og navn på barna vi 
savner, i våre kanaler. Årets innsamlingsaksjon gikk til forskning 
og innbrakte over 110 000 kroner!

Tusen takk for engasjementet og for alle bidrag til aksjonen.

Wave of Light er årets viktigste markering i LUB. Over 
hele landet ønsker fylkeslagene våre velkommen 
til lystenningsarrangementer. Tusen takk til våre 
frivillige som gjorde det mulig å samles og kjenne på 

fellesskapet mellom oss som lever med sorg og savn etter et barn 
som skulle ha vært her!

AGDER: I år ble Wave of Light markert med en familiehelg, med 
overnatting på Strand Hotel Fevik. Det var foredrag og påfyll 
for de store og aktiviteter for de små. Lørdag kveld var det felles 
lystenning. (1)

INNLANDET: Arrangementet på Hamar Frivillighetssentral var i år 
todelt: først en samling kun for våre kontaktpersoner og deretter 
et åpent arrangement med middag og lystenning. (2)

NORDLAND: I år inviterte vi medlemmer til overnatting på 
 Radisson Blu Hotel i Bodø, der det ble tid til både lunsj, badeland 
og pynting av gravlys, før den åpne markeringen av Wave of Light. 
Vi tente lys, leste opp dikt og navnene på barna vi savner, før vi 
spiste middag sammen. (3)

MØRE OG ROMSDAL: Dagen ble markert i både Molde og i Ørsta. 
I Ørsta var det invitert til samling i Mosmarka barnehage, der det 
ble både tegning og pizza, før lystenning og dikt- og navneopple-
sing. (4) 

OSLO/AKERSHUS: Tradisjonen tro møttes vi på Tidemand-
stuen i Oslo, hvor vi dekorerte gravlys. Deretter tente vi lys på  
Vestkanttorget, før vi igjen samlet oss inne til sosialt samvær  
og mat. (5)
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Nytt seminar om å lære å leve med sorg og savn

Tåka hang tung og våt over Soria Moria hotell 
fredag kveld da hotellet etter hvert fyltes 
opp av 50 nervøse og spente foreldre som 
relativt nylig har mistet barn. For hva går 

de egentlig til? Fredag kveld er tøff, alt er nytt og 
usikkert. Derfor gjennomgås programmet nøye og 
vi inviterer alle til å presentere seg kort. Dette er ofte 
overveldende, men likevel viktig slik at alle an se og 
høre hvem som er til stede. 

Lørdag morgen var tåka borte, symbolsk nok. 
For stemningen var merkbart lettere. Nå var isen 
brutt, og praten gikk lett rundt bordene. De kjente 
seg tryggere og var mer mottakelig for programmet. 
For programmet prøver å gjenspeile viktige temaer 
og utfordringer som nylig rammede foreldre står i: 
hvordan bygger man opp et godt liv igjen som foreldre 
og som familie, og hva gjør man når vonde følelser, og 
angst og katastrofetanker tar overhånd? Og hvordan 

skal man håndtere et eventuelt nytt svangerskap etter 
å ha opplevd at det har gått helt galt tidligere? Ikke 
minst opplever mange utfordringer med eventuelt 
andre barn og i sitt sosiale nettverk, så hvordan kan 
vi bedre forstå andres kanskje uventede eller sårende 
reaksjoner og samtidig få viktige mennesker i våre 
nettverk til å forstå oss bedre? 

Sammen med 11 frivillige likepersoner og fem 
stabsmedlemmer ble det mange sterke historier og 
mye smerte i rommet. Samtidig ligger det mye støtte 
og kraft i disse møtene. Å møte andre i lignende situ-
asjon kan gjøre sorgen litt lettere å bære fordi man 
kjenner seg mindre alene. Det å se andre stå stødig 
og godt på beina etter å ha mistet et kjært barn, gir 
håp. Og dette håpet er det viktigste denne helgen: det 
vil ikke være like vondt i fremtiden, det går an å få 
et godt liv igjen der barnet aldri glemmes, og bæres 
i hjertene våre. •

Godt å få være sammen
For andre gang i år samlet LUB 50 foreldre som har mistet barn de siste to årene til 
seminaret «Å lære å leve med sorgen» – et sted der foreldre kan kjenne seg mindre 

alene i sorgen og knytter varig nettverk. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD  Foto LINE SCHRADER

– Ikke vær så streng med 
deg selv, spør heller hva 
du ville ha sagt til en venn 
i lignende situasjon, sa 
LUBmedlem og kognitiv 
terapeut Gyda Høgh om det 
å håndtere skyldfølelse og 
destruktive kvernetanker. 
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– Det er nødvendig for de 
fleste å ha tett oppfølging 
i nytt svangerskap, sa 
fødselslege Sverre Sand 
under panelsamtalen om ny 
graviditet etter å ha mistet 
barn. F.v.: Christian Borck, 
Sverre Sand, Elin Mortensen 
og Lise FalangPetterson.

– Telepati er overvurdert, det er vanskelig å tippe hva 
andre tenker. Derfor må vi øve oss på å si noe om hva vi 
trenger, sa psykiater og fagrådgiver Anne Kristine Bergem 
fra Pårørendesenteret. 

– Jeg følte at jeg i en periode 
var passasjer på Linneas tog 
som bare durte av sted, sa 
Mikkel som var glad for at 
Linnea tok litt grep om hva 
de trengte i tiden etter at 
Lavrans døde 4 uker gammel 
i 2016.

57



58 | Landsforeningen uventet barnedød

LUB lokalt

AGDER

Familiehelg med 
Wave of Light markering
I oktober markerte vi Wave of Light med en familiehelg med én 
overnatting. Store og små samlet seg på Strand Hotell på Fevik, fra 
lørdag til søndag. 

På lørdagen hadde vi besøk av traumeterapeut Randi Skjævesland. 
Hun snakket om sorg og følelser. Etter en god lunsj hadde vi besøk 
av Mari Aanensen som lærte oss om mindfulness. Samtidig samlet 
barna seg i et rom med ulike aktiviteter. Her ble det laget smykker, 
lykter, malerier og kunst av perler. 

Etter middag var det lystenningsarrangement kl. 19. Grunnet 
ekstremt dårlig vær samlet vi oss inne og lagde et fint hjerte av 
telys, til minne om barna vi har mistet. Det ble en fin markering, 
hvor både foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og venner var 
samlet. På søndagen nøt flere av familiene et bad i spaavdelingen. 
Noen av de tøffeste tok et bad i sjøen også! Dette arrangementet 
er støttet av Stiftelsen Dam. Takket være denne støtten fikk vi 
arrangert nok en flott familiehelg! 

Julie Gabrielsen, LUB Agder

AGDER

Arrangementer for pappaer, 
mammaer og hele familien
I mai var det holmetur i Søgne-
skjærgården for pappaer, med 
godt oppmøte og fin stemning.
Det ble spilt frisbeegolf og fisket 
med stang fra bryggen. Da det 
mørknet, ble det gode samtaler 
rundt bålet, og da natten kom 
overnattet alle i lavvo. Alle var 
enige om at dette var en tur som 
gjorde godt for kropp og sinn, og 
at det var veldig fint å bare være 
pappaer samlet.

Senere i mai var en hel gjeng med familier på gårdsbesøk på 
Lindland gård i Mandal. Her koste store og små seg med dyra og 
lekte seg på hoppe puter og i hoppeslott. Noen fikk også tatt seg en 
tur på hesten. Vi var heldige med været så lunsjen ble inntatt på 
gressplenen. 

I juni inviterte vi til sammenkomst i Helleviga, Søgne for grilling 
og sosialt samvær. Dessverre var det meldt fare for regn, så 
sammenkomsten ble derfor flyttet hjem i utestuen til et av styrets 
medlemmer. Til tross for regnet fikk vi grillet og ungene badet.

I september arrangerte vi mammatur, en tid for avslapping og 
ro. Arendal Herregård har en nydelig spaavdeling hvor de fleste 
timene ble tilbrakt lørdag ettermiddag. På kvelden ble det servert 
tre retters middag i hotellets restaurant. Det ble rom for gode 
samtaler, hvor vi kunne prate om barna våre som ikke er her.

Monica Bjørnestøl, LUB Agder

ROGALAND

Familiehelg i Lyngdal
57 store og små frå Rogaland og Agder samla seg til familiehelg 
på Rossfjord Strandhotell i Lyngdal i samband med Wave of Light. 
Helga var ei blanding av sosialt og forelesning. Øystein Lie (bildet) 
deltok frå Landsstyret og fortalte om eiga erfaring, historia rundt 
LUB og viktigheita av arbeidet til LUB. Det var også eit aktivitetsrom 
for laging av 
«Minne poser» og 
lyslykter. Kvelden 
vart avslutta 
med lystenning. 
Helga elles baud 
på god mat og 
mykje bading på 
Sørlandsbadet. 

Me såg og verdien 
av at ungane er 
saman over tid. Og 
som ein sa, «har alle desse 
mista eit sysken?».

Anbjørg Marie Aarsheim,  
LUB Rogaland
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LUB lokalt

NORDLAND

Wave of Light helg i Bodø
I år inviterte vi medlemmer til overnatting på 
Radisson Blu Hotel i Bodø i anledning Wave of 
Light. Lørdagen spiste vi lunsj sammen, før vi dro i badeland. Etterpå spiste 
vi pizza sammen på hotellet, perlet og pyntet gravlykter før selve markerin
gen, som var åpen for alle. Jeg holdt en liten tale, vi leste opp dikt, leste opp 
navnene på våre skatter og tente lys, mens bandet «One Hand Key» spilte. 
Dagen etter begynte de aller tøffeste av oss med å bade i havet og kose oss i 
badstue før frokost. 

Vi vil takke alle som kom på Wave of Light markeringen i år! Vi er så glade for 
at vi kunne dele denne stunden med våre medlemmer i nord. 

Hilda Sigurdardottir, LUB Nordland

ROGALAND

Matkurs og familiedager 
Vi var 16 stykk som deltok på «Glad av Mat» sitt matkurs, del 2, på Bjelland gård. Mens gode 
dufter og veiledning ble formidlet til oss, ble det disket opp med lekre retter med enkle råvarer. 
Alt ble laget gluten- og melkefritt. 

Det kan merkes at flere av deltakerne deltok på kurset for andre gang, da første gang under 
pandemien ga mersmak. Arrangementet var støtta av Stiftelsen Dam.

Familiedag
Tradisjonen tro hadde vi familiedag på Rennesøy hos Åsa og Arild Aanestad. Været stod oss ikke 
helt bi denne gangen, så fisketur ute ble byttet ut med god gammeldags fiskedam, sånn som i 
barneselskapene, inne. Ellers stod det grillmat og kake på menyen. Alltid kjekt å treffes!

Livet på godt og vondt, familiedag på Obed begravelsesbyrå
Sammen med Foreningen «Vi som har et barn for lite» og Se meg  barn som pårørende, hadde LUB 
en familiedag på Obed begravelses byrå i Sandnes. 25 store og små fant veien til oss denne dagen. 
Det var ulike aktiviteter som gravpyntlaging, hvor Aarrestad blomster hjalp til med veiledning, 
blomster og utstyr, og man kunne lage minneposer og lyslykter. Det var ballek, kafé og omvisning 
på huset. 

Mange lærte nok noe de ikke visste, utfra alle de underfundige spørsmålene de minste turte å 
komme med. Det ble delt informasjon om alle tre organisasjoner, og Christine Hansen Stangeland 
bidro med nydelig musikk og sang, mens alle fikk anledning å henge opp en kule med navnet på 
dem de har mistet. 

Anbjørg Marie Aarsheim, LUB Rogaland

Fo
to

: R
un

e 
He

lli
es

en

NORDLAND

Samling på 
Leland
Vi i styret, som er situert i Sandnessjøen og 
Leirfjord, takker de som tok turen til vår hyggelige 
samlingsstund i lag lørdag 17.09 på Leland. Vi fylte 
ettermiddagen med skravling, sjakk, latter og lek! 
Både besteforeldre, foreldre og søsken fant veien til 
gapahuken på Leland. Skuldrene var lave, latteren satt 
løst, kaffen var bålkokt og kaka smakte fortreffelig! 
Selv om det var meldt klassisk Helgelandsvær med 
regn og kjølig temp så viste høsten seg fra sin 
beste side!

Mari-Ann Nergård Johansen, LUB Nordland
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LUB lokalt

INNLANDET

Mange muligheter til å samles
– Vi er et aktivt fylkeslag, skriver leder i LUB Innlandet Martina.

Sommersamlingen ble i år lagt til Gjøvik klatrepark andre helg i juni. Vi var en fin gjeng på ca. 15 
store og små. Vi hadde særdeles flaks med været! I pausen smakte det godt med pizza og is, før 
folk igjen forsvant opp i trærne. Det ble rom for samtaler innimellom i pausene og for dem som 
holdt seg på bakken. 

I august hadde vi kransebindingskurs på Gjøvik. Dette ble en fin sammenkomst der vi fikk lære 
å lage fine kranser av kreative materialer. Også her gikk praten lett mellom blomster og strå, 
drikke og snacks. Både arrangementet i klatreparken og dette kurset var sponset av Stiftelsen 
Dam.

Fjerde og siste mulighet for å lage minnealbum og minnerammer ble arrangert i begynnelsen 
av september, se egen sak. 

I år valgte vi å dele opp Wave of Lightarrangementet i to for å gjøre litt stas på våre viktige 
kontaktpersoner. De fikk først mulighet til å dekorere lykter og steiner. Andre halvdel var åpen 

for alle. Lys ble tent kl. 19, for å 
minnes på alle barna våre som 
ikke fikk leve. 

Første helg i november arrangeres 
vår sedvanlige overnattingstur og 
familiesamling, i år på Badeland 
Gjestegård og Totenbadet. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på vår Facebookgruppe, 
eposter og LUBs nettside for kommende arrangementer. Styret tar også gjerne 
imot ønsker og innspill om aktiviteter og temaer til nye samlinger!

Martina Braaten, LUB Innlandet

INNLANDET

Kreative minnealbum 
 
Scrapbooking gir foreldre med barn som kun lever videre i hjertene deres 
et konkret objekt som bekrefter at barna deres har levd, og er verdt å bruke 
tid og krefter på. 

I løpet av det siste året har vi arrangert tre samlinger med scrapbooking. Vi 
har delt ut album og rammer, ordnet med klistremerker, ark, limpistoler osv. 
og bedt medlemmene ta med seg minner og bilder av barna sine. Det ble en 
fantastisk første samling hvor alle viste frem bildene til hverandre og fortalte 
om barna de har mistet. 

Vi var en relativt liten gruppe, og det ble tid til både mat og gode samtaler 
over bordene. Etter å ha planlagt hvordan bildene skulle organiseres, limt, 
skrevet tekst og datoer, og så smått begynt med litt dekorering, fant vi ut at 
vi måtte ha minst en samling til for å ha håp om å bli ferdige. Etter andre 
samling som var like produktiv og koselig som den første, fant vi ut at en 
tredje samling også måtte til. Vi var heldige og hadde fått god støtte til 
arrangementet fra Stiftelsen Dam, og hadde derfor igjen både mye materia
ler og en del midler, slik at vi kunne arrangere enda en samling, og spise god 
mat sammen. 

Scrapbooking krever litt av deltagerne fordi man må gå gjennom og ta med 
seg bilder og minner, men det er også veldig givende fordi man sitter igjen 
med et kreativt og personlig album eller collage. 

Andrea Strandhaug-Jahren, LUB Innlandet
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Veronica med barna Aurora, Kasper og Emmelie, mormor Lisbeth og morfar Tom.

LUB lokalt

VESTLAND

Aktiviteter for store og små
Takket vært strikketøy og økonomisk bidrag fra fantastiske frivillige kunne vi i 
juni levere 48 minnebokser til Haukeland universitetssykehus.

I august hadde vi en fin familiedag på Soltun besøksgård i Arna, for over 60 barn 
og voksne. Ansiktsmaling, hest og kjerre, rideturer, høns og andre dyr slo godt 
an for både små og store. 

I september arrangerte vi møteplass på Råvarene Kafé i Bergen og i oktober 
Wave of Lightmarkering på Kunst og designhøgskolen i Bergen.

I desember skal vi igjen ha kransebindingskurs og lage gravpynt for sesongen, 
mer informasjon kommer!

Karoline Mjeldheim, LUB Vestland

MØRE OG ROMSDAL

Første store arrangement 
gjennomført
Første helga i september arrangerte fylkeslaget 
i Møre og Romsdal familiedag i klatreparken 
Høyt & Lavt i Molde. Og med strålande sol, 
utfordringar for alle aldrar, og servering av pizza 
og kaker etterpå, må ein kunne seie dette var 
stor suksess.

28 store, små og bittesmå møttest i Molde, og 
fekk prøvd seg på fleire av dei mange klatreløy
pene. Dette var det første store arrangementet 
fylkeslaget har hatt utanom Wave of Light, etter 
nyleg å ha gjenoppstått, og difor var det svært 
gledelig at så mange ynskte å vere med. Det 
var også veldig kjekt at borna såg ut til å trivast 
med å møte «likesinna» born, og ein kunne 
høyre latter og skrål både frå klatreløypene og 
leikeplassen. I tillegg stilte Molde by opp med 
heilt strålande fint ver, noko Nordvestlendingane 
slett ikkje har vore bortskjemde med i sommar.

Dagen vart avslutta inne i lokala til klatreparken, 
med servering av pizza, brus og kaker, og god prat 
rundt borda. Tusen takk til alle som kom og delte 
dagen med oss. Me gler oss allereie til neste 
gong me kan samlast igjen!

Linda P. Løvik Stevenson,  
for styret i Møre og Romsdal

ØSTFOLD

Klatring på grensen
I september inviterte vi til familiedag på Klatring på Grensen med felles grilling. 
Det ble en fin dag for de rundt 35 store og små som deltok. 

Veronica Schmelck, LUB Østfold
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Tusen takk for 
minnegaver!

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

barn. Alltid elsket, aldri glemt.

L illy  Sofie Heidang Espeseth

Elias Åsrønning

Helene Kollmar Drange

Tusen takk 
for all støtte

vi har mottatt via innsamlings
aksjoner og andre gaver!

LUB lokalt

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

deg noe ekstra!

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

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

prosent av innsatsen.

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

Alle LUBs fylkeslag er mottakere.

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 LUBmagasinet to ganger i året. 

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

TEGN MEDLEMSKAP PÅ LUB.NO

Vi takker hjerteligst  
for gaven fra Fiken AS 

til minne om

Lukas Sandaker

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 LUBgiver og gi et fast 
månedlig beløp

Les mer på lub.no
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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

Psykolog og førsteamanuensis ph.d. 
JENS C. THIMM

Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
jens.thimm@uib.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

Fagansvarlig helse-og barnesykepleier 
TONJE RØD

Frogner helsestasjon, Oslo
tonje.rod@bfr.oslo.kommune.no

Overlege 
ANNE LEE SOLEVÅG 

Nyfødtintensiv avdeling 
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

a.l.solevag@medisin.uio.no

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

Seksjon for rettsmedisinske 
undersøkelser av barn, 

Oslo universitetssykehus.
arnest@oushf.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

Jordmor og avdelingssjef 
AASE DEVOLD PAY

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp
Vestre Viken Bærum sykehus

aaspay@vestreviken.no

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

barn dør. Tilbyr sorgstøtte 
og felleskap med andre 
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redusere barnedødelighet, 
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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
Cavan Images /  
Getty Images

Design
STORYBOLD

Opplag
2300, 2 utgaver per år

ISSN
2703-9811 (online utg.) 

Trykk
AKSELL

NO - 1470



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

Ny podkastserie: 

Sorgpodden –– Min historie

HØR EPISODENE:
Arven etter Alma / I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre 

Død og liv på samme tid / Idas historie / Saman / 17 minutter 
Døden banker på døra / Et barnebarn på lånt tid / Ekko av sorg

Du finner podkasten på lub.no og der du lytter til podkaster

29. november lanseres Sorgpodden – Min historie. Ni personlige historier
om det å miste et barn, skrevet av medlemmer i LUB, utgis nå som podkast. 

To av historiene blir lest av fortellerne selv, mens de andre blir lest av 
profesjonelle skuespillere, bl.a. Ine Jansen, Nils Ole Oftebro og Ine Marie 
Willmann. Du vil også få høre kommentarer fra historiefortellerne selv.


