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uTreff i Drammen
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treffe andre prematurforeldre hver første 
søndag i måneden. Sted: Drammen syke-
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uExtraStiftelsen
Fristen for å søke Extrastiftelsen for midler 
for året 2017, er 1. mai 2016.
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Styreleder har ordet

Vi er nå klare med årets første utgave 
av Prematurposten, med mye spen-
nende å lese. I artikkelen «Å leve med 
et sykt barn» forteller psykologspe- 
sialist Laila Løvås Roth om hvilke reak- 
sjoner som kan oppstå når man har et 
familiemedlem med ernæringsvansker. 
Artikkelen «De små vil også se» handler 
om hvordan Anette og Liv-Tone klarte å 
samle inn 1,1 millioner kroner til et nett- 
hinnekamera til Ålesund sykehus. 

Les også om hvordan de fikk tato- 
vert inn teksten «Noen av de største 
miraklene i verden er ganske små» på 
kroppen. Interessant lesning er også 
artikkelen om styremedlem Alice Gus-
tavsen, som kom med innspill på vegne 
av Prematurforeningen ved Helsedirek-
toratets presentasjon av behandlings- 
kvalitet ved norske sykehus. 

Året som har gått har gitt mange gode 
resultater. Medlemstallet øker, Face-
booksiden får stadig flere følgere, den 
internasjonale prematurdagen får god 
oppmerksomhet og flere aktører velger 
å trekke på våre erfaringer og innspill. 
Dette er ikke minst takket være arbei-
det til vår daglige leder Line Knutson.

Line har jobbet i Prematurforeningen 
siden 2008 og hennes gode innsats 

har vært en viktig grunn til at fore- 
ningen er det den er i dag. Line har nå 
dessverre besluttet å gå videre til en 
annen stilling og vi gir en stor takk til 
Line for hennes solide arbeid gjennom 
årene som har vært. Vi vil gjerne dele 
litt om Lines tid i Prematurforeningen 
med dere i denne utgaven. 

Vi har imidlertid vært heldige som 
har fått Hege Nordhus til å videreføre 
foreningens arbeid. Hege har allerede 
gjort en svært god jobb i stillingen som 
fungerende daglig leder da Line var 
borte deler av fjoråret, så vi har stor 
tiltro til at foreningen er i gode hender. 
Mange av dere har kanskje allerede 
vært i kontakt med Hege.

Som alltid vil jeg også takke alle dere 
som deltar med frivillig innsats i akti-
viteter, styreverv og med støtte i et 
medlemskap. 

Ønsker du å igangsette aktiviteter, bli 
med i vårt styre eller lurer du på noe, 
så setter vi stor pris på om du kontakter 
oss på post@prematurforeningen.no.  
Vi er en aktiv gjeng og desto flere som 
vil være med, jo bedre!

Hilsen Elizabeth Toyer
Styreleder Prematurforeningen

Kjære leser!
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Takk for meg!
Nå er det februar 2016 og jeg 
skal avslutte mitt engasjement i 
Prematurforeningen. Det er helt 
utrolig at det har gått nesten 
åtte år! Åtte år er lang tid og mye 
har skjedd for Prematurforenin-
gen på den tiden. Jeg hadde der-
for lyst til å avslutte jobben min 
med en liten oppsummering av 
arbeidet i Prematurforeningen i 
disse årene.

Av Line B. Knutson, avtroppende daglig 
leder i Prematurforeningen

Foreningen hadde frem til 2008 ingen 
ansatte så alt arbeid ble gjort frivillig av 
styremedlemmene. Høsten 2008 leide 
foreningen et lite kontor i et fellesskap 
hos foreningen Voksne for Barn. I disse 
lokalene hadde også Ønskebarn og 
Tvillingforeldreforeningen sine kontor-
er. Styret i Prematurforeningen utførte 
dugnadsarbeid om kvelden på kontoret. 

Foreningen hadde også samlet på en 
mengde papirer (og mye rot) gjennom 
årene. Alt ble lagret på kontoret. Denne 
høsten fikk foreningen beskjed om at 
de kunne miste kontorlokalet fordi ut- 
leier mente det var for liten aktivi-
tet der. Det var her jeg kom inn! Jeg 
fikk høre fra min bekjent, daglig leder 
av Ønskebarn, at Prematurforeningen 
kanskje skulle ansette en i sin forening.

Jeg har selv barn som ikke er født for 
tidlig, men følte at dette var en forening 
jeg kunne engasjere meg i. Av utdan-
nelse er jeg sosiolog og jeg var nå på 
utkikk etter en deltidsjobb. Styreleder 
den gang var Lena Øian. Lena og jeg 
hadde et møte og ble enige om at de 
skulle ansette meg på timebasis. Det 
var helt avgjørende at jeg klarte å skaffe 
nok inntekter til foreningen slik at jeg 

genererte nok til min egen lønn. Fra 
starten av var det cirka en 20 prosent 
stilling. 

Fornuftig tidsbruk
I begynnelsen jobbet jeg mye med å 
prøve å selge annonser til medlems- 
bladet vårt. Vi tenkte at dette var den 
enkleste måten å få inntekter til forenin-
gen. Men hvis det er noen som har job-
bet med å prøve å selge annonser, så 
vet dere at det ikke akkurat er lett.

 Det tok en stund før både styret 
og jeg skjønte at dette ikke var den 
mest fornuftige bruk av tiden. Vi har 
også prøvd å sette ut jobben med å 
skaffe annonser til proffe aktører uten 
at det har gitt bedre resultat. De siste 
årene har vi derfor bare hatt noen faste  
annonsører som har vært trofaste lenge. 

Vi har i dag inntekter fra annonser, 
salg av bøker og film, sponsorer og 
økonomiske gaver. Det største økono-
miske løftet fikk foreningen da vi fikk 
innvilget driftsstøtte fra Barne- ung-
doms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Vi må søke på nytt hvert år, men har 
foreløpig vært heldige og fått fornyet 
støtten hele tiden.

Vårt arbeid som søkerorganisasjon 
for ExtraStiftelsen gir oss også inntek-
ter. Arbeidet med dette har økt betrak-
telig de siste årene. Vi får ti prosent av 
bevilgningen for administrasjonen av 
dette.  

Medlemmene
Det viktigste for foreningen har alltid 
vært medlemmene. I de årene jeg har 
jobbet for foreningen har antall med-
lemmer økt sakte, men sikkert. Vi har 
jobbet med å bli synlige for flere. Om-
legging av vår hjemmeside har vært et 
viktig bidrag til dette. Jeg har jobbet 
mye med å få gjort mest mulig infor-
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a

masjon tilgjengelig, først og fremst på 
medlemssidene. Foreningen har også 
fått sin egen Facebookside.

I arbeidet med å bli mest mulig synlig 
som forening, har vi de siste årene pro-
dusert en del brosyrer og plakater. Den 
største masseutsendelsen av brosjyrer 
hadde vi det året vi sendte ut post til 
alle landets over 800 helsestasjoner. Vi 
skulle gjerne gjort dette hvert år, men 
det er dessverre ikke økonomisk mulig. 
Bare portokostnadene var enorme for 
en så liten forening som oss. 

Vi har flere ganger hatt utsendelser 
til 17 av landets nyfødt intensiv- 
avdelinger. Vi har valgt ut de som tar i 
mot de minste, premature barna. Disse 
har fått brosjyrer, plakater og bøker av 
oss flere ganger. Vi håper med det å 
nå de fleste familiene som er på disse 
avdelingene.

Prematurposten
Prematurposten har også utviklet seg. 
Vi har endret layout på bladet to gang-
er de siste årene. Den siste gangen var 
det nødvendig for å få redusert sta-
dig økende portokostnader. Prematur-
posten når nå stadig flere. Nytt er også 
at alle helsestasjoner tilbys å motta 
Prematurposten på mail. Vi sender også 
blader gratis til 17 av de største nyfødt 
intensivavdelingene i landet. Og så har 
antall betalende medlemmer som mot-
tar bladet hatt en kraftig økning.

Den største produksjonen vi har 
fått til i disse årene har vært vår nye 
medlemsbok som var ferdig i 2013. Mye 
arbeid har vært lagt ned i produksjonen 
av denne, men vi er veldig fornøyd 
med resultatet. Her er det blitt samlet 
mange fine artikler som kan være nyt-
tig for mange å lese i lang tid fremover.

Godt minne: Å få være med på å lage Prematurforeningens reklamefilm var stort. Her er Line 
sammen med filmens regissør, Trond Espen Seimb. (Foto: privat)
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Reklamefilm
Selv om jeg er veldig fornøyd med 
medlemsboka, er jeg likevel mest stolt 
av at vi har fått laget en egen reklame- 
film og radiospott til Prematurforenin-
gen. Å tenke på at alt arbeidet er gjort 
av frivillige og ikke har kostet forenin-
gen en krone, er helt utrolig. Det var 
Tonje Østbye i DINAMO reklame som 
var primus motor i dette arbeidet. Hun 
fikk både Dinamo og selskapet 4 1/2 til 
å gjøre en kjempeinnsats for forenin-
gen. Ikke bare fikk vi filmen og radio-
spotten gratis, vi fikk også to helsides 
annonser i Aftenposten! 

Dette arbeidet må jeg vel si har vært 
det morsomste jeg har gjort i de årene 
jeg har jobbet for Prematurforeningen. 
Å være med på filmsettet og se regissør 
Trond Espen Seim «in action», var 
stort.  Det var spesielt å se at det var 
så mange mennesker som med glede 
brukte av sin tid til å bidra til det de 
syntes var en god sak – nemlig arbeidet 
for Prematurforeningen.

Det er nesten ikke mulig å regne seg 
til hvor mye alt dette arbeidet egentlig 
skulle ha kostet hvis foreningen skulle 
ha betalt for det.

Internasjonalt arbeid
For noen år siden ble det laget en  
felles europeisk forening for prematur-
foreninger, EFCNI. Vår deltakelse her har 
gjort at arbeidet vi har gjort i Norge har 
betydning også utenfor landegrensene. 
Vi har deltatt på møter i Tyskland og har 
utvekslet erfaringer og kunnskap. 

Mest tydelig ble dette da vi ga alle de 
europeiske prematurforeningene tillatelse 
til å bruke filmen vår som sin egen. Jeg 
vet at andre lands prematurforeninger 
sliter med like dårlig økonomi som oss i 
Norge. Vi hadde derfor det i tankene da 
vi laget filmen, at den også skulle kunne 
brukes i andre land. Så jeg er ganske stolt 
av at den nå blir brukt i flere land.

Gjennom deltakelse i EFCNI fikk vi 
også en felles dag for premature. Det 
ble bestemt at Verdens Prematurdag 
skulle være 17. november. Feiring av 
denne dagen har de siste årene spredd 
seg til store deler av verden. 

Her i Norge har vi også engasjert oss 
og jobbet mye med å markere dagen. 
For hvert år som har gått har vi fått til 
mer og mer. Vi har deltatt på TV, både i 
nyhetene og på «God morgen Norge» på 
TV 2 denne dagen. Vi har fått lyst opp 
en mengde store bygginger i lilla flere 
steder i landet som en del av marke- 
ringen. Vi har jobbet med å rette fokus 
på premature gjennom kampanjer i sosi- 
ale medier. Bruken av sosiale medier har 
virkelig vært en positiv ting for frivillige 
organisasjoner fordi det er gratis.

I arbeidet med foreningen de siste 
årene ligger det jo selvsagt også mye 
kjedelig rutinearbeid, slik det gjør i alle 
jobber. Men det skjønner vel alle, så 
det skriver jeg ikke om. Til slutt vil jeg 
imidlertid nevne at et møte på Stor- 
tinget med blant annet Bent Høie og et 
møte med Barneombudet var det også 
veldig stas å være med på.

Hyggelig: Det har vært mange fine stunder i 
jobben for Prematurforeningen, Her overrek-
ker Line medlemsboka til Henning Bongard, en 
prematurfar som donerte 150 000 kroner til 
foreningen i 2014. (Foto: Anette Haugen)
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ExtraStiftelsen:
utdeling av forskningsmidler 2016
Prematurforeningen fikk mid-
ler til fire forskningsprosjekter 
i 2016. Det betyr at vi har to 
pågående prosjekter og to nye.
  
De to nye prosjektene handler om For-
styrret søvn og hjerner i utvikling (1) og 
Evaluering av familiebasert omsorg (2). 

(1) Prosjektets mål er å undersøke 
søvnvaner, forekomst av søvnvansker 
og type søvnvansker hos barn født  
ekstremt prematurt – og om dette 
kan være prediktorer for uheldig ut-
vikling. Dette vil gi grunnlag for even-
tuelt tidlig forebyggende intervensjon. 
Prosjektet er ved Haukeland Universi-
tetssykehus og ledes av Kristine Marie 
Stangenes. 

(2) Prosjektets mål er å sam-
menligne tradisjonell nyfødtomsorg 
og familiebasert omsorg med hen-
hold til premature spedbarns vekst, 
ernæring og helse – samt foreldres 
mestring. Mange sykehus er i ferd med 
å avgjøre hvordan fremtidens nyfødt- 

avdelinger skal bygges og or-
ganiseres. Det er derfor av avg-
jørende betydning å under- 
søke fordeler og ulemper ved familieb-
asert omsorg. Prosjektet er ved Vestre 
Viken HF og ledes av Bente Silnes Tand-
berg. 

Et av de pågående prosjektene hand- 
ler om hjerneutvikling hos premature 
spedbarn og ledes av Kenneth Vilhelm-
sen ved NTNU Trondheim. 

Det andre pågående prosjektet han-
dler om fysioterapi til for tidlig fød-
te barn og ledes av Tordis Ustad ved  
St. Olavs Hospital.

 Marianne Trygg Solberg holdt sin dis-
putas i mai i 2015. Vi gratulerer henne 
med sitt ferdigstilte prosjekt. 

EXTRASTIFTELSEN
Husk søknadsfristen for forsk-
ningsmidler til ExtraStiftelsen:
1. mai 2016 (gjelder midler som 
søkes for 2017).

Ny daglig leder
Nå er Prematurforeningen så heldig å ha 
fått  Hege Nordhus til å ta over som daglig 
leder. Hege jobbet sammen med meg tre 
måneder i 2014. Hun har siden den gang 
også vært en del av styret i foreningen, så 
hun har gode forutsetninger for å videre- 
føre arbeidet med foreningen.

Foreningen eksisterte jo lenge før jeg 
kom inn i bildet, men jeg føler et eks-
tra ansvar for at arbeidet føres videre. 
Det er viktig å ha en ansatt for å holde 
arbeidet med foreningen i gang. Det er 
ikke mulig å drifte en forening bare ved 
frivillig arbeid og samtidig opprettholde 
det nivået foreningen har i dag.

Nå håper jeg virkelig at alle som les-
er dette tenker at – jøss så mye arbeid 
foreningen har fått til, dette må jeg 
være med på. Du kan bidra til dette 
med å bli med i styret for Prematur-
foreningen! Lykke til videre.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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Vil forskjeller til livs
Nye resultater fra Norsk nyfødt-
medisinsk kvalitetsregister vis-
er at det er forskjeller i behand- 
lingen av premature barn mellom 
sykehus i Norge. Hvorfor det er 
slik har ikke Arild Rønnestad, 
faglig leder ved Norsk nyfødt-
medisinsk kvalitetsregister, fa-
siten på, men han ønsker debat-
ten velkommen.

Av Renate Alsén Øvergård, kommunika- 
sjonsrådgiver Senter for klinisk dokumen-
tasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord

I desember ble resultatene fra de 52 
registrene ved Nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre offent- 
liggjort under et seminar. Hensikten 
med kvalitetsregistrene er at resul-
tatene skal bidra til en bedre og mer 
likeverdig helsetjeneste for befolknin-
gen. En av sesjonene var viet nyfødt-
medisinskregister, der Rønnestad la 
fram de ferske resultatene.

En av forskjellene han pekte på var 
innleggelsesratene i de ulike enhetene.

– I Kristiansand og i Østfold har de 
samme type sykehus, og de tar hånd 
om like pasientgrupper. Likevel er det en 
forskjell i innleggelsesrater med nesten 
100 prosent. Nesten dobbelt så mange 
blir overdratt internt fra fødeavdelingen 
og til nyfødt intensiv i Kristiansand som 
i Fredrikstad, kommenterer han.

Vanskelig å forklare
Om det dreier seg om et underforbruk 
det ene stedet eller overforbruk ved det 
andre stedet, vil han ikke spekulere i.  
I høst tok barnelege Atle Moen til ordet 
for at det kan være snakk om overfor-
bruk av helsetjenester til barn i Norge 
etter å ha lansert et «Barnehelseat-
las». Atlaset viste store geografiske for- 
skjeller i helsetjenester.

«Vi vet at flere helsetjenester ikke 
behøver å bety at man får bedre helse», 
sa Moen den gangen.

– Jeg har ingen holdepunkter for å 
si at nyfødte barn overbehandles, men 
dette er noe som må diskuteres. Det 
er forskjeller her som det er vanskelig 
å forklare, og det er sjeldent at disse 
barna har tilleggsproblemer som gjør at 
det skal være så forskjellig behandling, 
sier Rønnestad.

I 2012 ble det også avdekket for- 
skjeller når det gjaldt respiratorbehand- 
ling. Jo lenger et barn får respiratorbe-
handling, jo større er faren for at de skal 
utvikle alvorlig kronisk lungesykdom.

Nyvinninger innen feltet
Rønnestad påpeker at Skandinavia har 
noen av verdens høyeste overlevelses-
tall for premature og forklarer videre:

– Det er mange faktorer som henger 
sammen. Både levestandard, svanger- 
skapsomsorg og ordninger i Norge, 
som for eksempel at mor har mulighet 
til sykemelding dersom det skulle være 
behov, til at det er et godt utbygd helse- 
vesen og kvalitet i tjenestene.

– Hadde vi ikke hatt kvalitet på ny-
fødtmedisin i Norge, så hadde vi heller 

Ulikheter: Arild Rønnestad kommenterte 
ferske tall fra helse-Norge. (Foto: privat)
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På seminar: Prematurforeningens Alice Gus-
tavsen og Hege Nordhus. (Foto: privat)

ikke hatt så gode overlevelsestall å pre-
sentere. Er barnet født fra uke 27 eller 
senere, er overlevelsesraten på hele 95 
prosent. Mellom uke 23 og 27 er over-
levelsen på 40 prosent.

De senere årene har det også vært 
en del nyvinninger innen feltet. For 
20 år siden ble lungesykdom oppfat-
tet som en inflammasjon eller kronisk 
betennelse, og det ble derfor brukt en 
del steroider tidlig i forløpet for å be-
handle eller forebygge respiratorlunge.

– Når vi møtte disse barna flere år 
senere, oppdaget vi at mange hadde  
Cerebral Parese (CP). Vi fant en klar 
sammenheng mellom bruk av steroider 
i løpet av de første 14 levedagene og CP. 
Derfor er vi blitt mer restriktive på det. 
Det er likevel mange premature som 
har CP, og vi vet ikke årsaken i de fleste 
tilfellene. Både hjerneblødning, infek- 
sjoner og oksygenmangel kan være 
faktorer, forteller den faglige lederen.

Endret praksis
Under seminaret fortalte Rønnestad 
også om hvordan de har endret klinisk 
praksis når det gjelder surfactant. Pre-
mature barn behandles med surfactant 
på grunn av umodenhet i lungene. Sur-
factant installeres direkte i lungene for 
å redusere overflatespenning i lungene 
og bedre oksygenopptaket.

Tradisjonelt har dette blitt gitt ved å  
intubere barnet og gi surfactant gjennom 
et rør som legges ned i luftrøret. Dette 
kan være smertefullt og stressende for 
barnet og i verste fall kan det oppstå 
skader i luftveiene. 

Den nye metoden innebærer å inn-
føre en tynn, myk sonde forsiktig ned 
i luftveiene mens barnet fortsatt pus-
ter selv, hvorpå surfactant gis gjennom 
sonden og sonden trekkes opp igjen. 
Dette er mindre stressende og smerte-
fullt og kan redusere tiden i respirator.

I verdenstoppen
Alice Gustavsen, styremedlem i Pre-
maturforeningen, stilte også på semi- 
naret som representant for pasientene.

– Det er gledelig å se at det er stort 
fokus på kvalitetsforbedring i nyfødt- 
medisinen. Resultatene viser at behand- 
lingen som gis ved nyfødtavdelingene 
i Norge er i verdenstoppen når det 
gjelder overlevelse. God behandling er, 
i våre øyne, kunnskapsbasert, oppda- 
tert behandling ved nyfødtavdelingene, 
men også at det i tillegg tilrettelegges 
for at foreldre kan være sammen med 
barnet sitt under sykehusoppholdet, at 
foreldrene får god og forståelig infor-
masjon om barnets tilstand underveis 
og at det legges til rette for god oppføl-
ging etter utskrivelse for de barna som 
trenger det. Dette må være uavhengig 
av hvor man bor i landet, sa hun.

At kvalitetsregisteret avdekker for- 
skjeller mellom sykehusene, overrasker 
for øvrig ikke Rønnestad.

– Spørsmålet er hva vi gjør med dette 
videre. Vi legger til rette for debatten, 
så får hver avdeling se hva de gjør med 
det innad. Min opplevelse er at det har 
skjedd mye siden vi startet opp med 
registreringen i 2011. Hensikten med 
kvalitetsregistrene er jo nettopp å be-
lyse situasjonen og få like tall på bor-
det. Min oppfatning er at resultatene 
blir tatt på alvor og fører til diskusjoner 
både på vår årlige registerkonferanse 
og ellers i miljøet, sier han.
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Det hele startet da vi begge les-
te et innlegg på facebook om 
at neonatalavdelingen på Tøns-
berg sykehus hadde fått et nett- 
hinnekamera i gave. Et tilsvar-
ende apparat kunne de trenge 
ved Ålesund sykehus.

Av Anette Iren Myklebust Haram og Liv-
Tone Ulstein Brunstad, prematurmødre

Erfaringen med å ha født ekstremt pre-
mature tvillinger og kampen for å få 
dem med hjem hadde ført oss sammen. 
Anette tok kontakt med Liv-Tone og en 
«ild» ble tent. Det ble mange meldinger 
og sene kvelder hvor vi drøftet hvor-
dan vi skulle gå frem på en riktigst og 
best mulig måte for å klare å samle inn 
penger til et netthinnekamera til vårt 
lokale sykehus i Ålesund. 

Den 23.10.15 ble «De små vil også 
se» stiftet, og etter et møte i banken 
besluttet vi å registrere foreningen i 
Brønnøysundregisteret og videre opp- 
rette en bedriftskonto. Dette tok litt tid og 
vi var begge utålmodige og meget klare 
til å starte innsamlingen. Den 10.11.15 
opprettet vi gruppen «De små vil også 
se» på facebook  og ganske raskt steg 
medlemstallet. Vi fant fort ut at dette var 
en fin måte å spre budskapet på.

Intervju i media
Fredag 13.11.15 var endelig alt på plass 
og allerede på formiddagen ble vi inter-
vjuet av både NRK Radio og Sunnmørs- 
posten, der vi oppfordret bedrifter til å 
åpne mailene vi sendte og hjelpe oss 
til målet. Vi sendte over 1000 mailer 
til store og små bedrifter, hvor vi infor- 
merte om innsamlingen vår og spurte 

om de ville hjelpe oss på veien til  
1,1 million kroner som dette netthinne- 
kameraet koster. Vi skrev også at vi had-
de som mål å kunne overrekke det til 
avdelingen som en julegave 23.12.15. 

Vi sendte i tillegg mail til butikker og 
andre aktører, i håp om å få gaver til å 
auksjonere vekk på gruppen vår. Vi fikk 
både billetter, maleri, smykker, skjønn-
hetspleie, overnattinger, «GiveAway» 
og så videre. Folk var flinke å by og pen-
gene rullet inn på auksjonene, men vi 
så at det ikke var nok. Vi trengte større 
beløp og bestemte oss for å ha konserter, 
der frivillige artister stilte opp. 

Vi laget hver vår PowerPoint-presen-
tasjon over livet og kampen vår på neo-
natalavdelingen, slik at folk kunne få et 
dypere innblikk i hvor tøft det er å bli født 
for tidlig. Hele tiden jobbet vi hardt for å 
holde oss aktive på facebook og i media. 
Vi gikk ut i Radio Ålesund for å be be- 
drifter i fylket sette oss på julegavelisten, 
slik at arbeiderne kunne stemme på oss. 

Tatovering
Anette gikk så hardt ut at hun sa at der-
som vi bikket én million innen 20.12.15, 
da ville hun tatovere teksten til Prematur-
foreningen på armen «Noen av de største 
miraklene i verden er ganske små». Liv-
Tone var noe mer tilbakeholden med å 
sette et høyere mål for å gjøre dette, ikke 
visste hun hvor hun ville ha én heller.

Uken før julaften begynte ting virkelig 
å skje. Folket hadde sett for et viktig til- 
tak dette var. De fleste innskuddene som 
rullet inn på konto var fra «den vanlige 
mannen i gaten». Vi hadde flotte, fri- 
villige i mange kommuner på Sunnmøre 
som startet flaskeinnsamling. De kjørte 
tilhengerlass fyllt med sekker med tom-
me flasker til butikker for panting.

«De små vil også se» 
blir til virkelighet!
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Den 21.12 og 22.12 fikk vi flere be- 
skjeder om at større summer fra be- 
drifter var ventet inn på konto. Det 
var ansatte som hadde stemt på oss 
og ville at deres bedrift skulle støtte 
oss. Vi hadde til og med et bakeri som 
ville komme med en stor kake som alle 
skulle få smake den 23.12, da sjekken 
skulle leveres til avdelingen.

Nådde målet
To dager før julaften, den 22.12.15 klok-
ken 18.00, la vi inn en video på facebook 
der vi avslørte for alle våre medlemmer 
at vi hadde nådd målet og jubelen kunne 
slippes løs! Vi sa at alle som kunne var 
hjertelig velkomne til å bli med den 23.12 
klokken 12.00, da gavesjekken på 1,1 
million «øremerket» netthinnekamera 
skulle overrekkes til Ålesund sykehus.

Dagen var kommet og alle sykeplei-
erne, legene og direktøren var til st-
ede og tok imot sjekken. Anette og jeg 
sjekket kontoen før vi reiste hjemmefra 
og fant ut at ikke bare hadde vi nådd 
målet, vi hadde bikket 1,2 millioner og 
mye mer var ventet inn på konto.

Vi kunne da i tillegg formidle glad-
meldingen om at vi også ville gjøre 
vårt for at avdelingen skulle få en ny 
respirator. Dette er en spesiell respi-
rator som vil kunne behandle de mest 
kritisk syke, premature barna på en 
svært skånsom måte. Tårene var ikke 
til å stoppe denne dagen, både for oss 
og de ansatte. Vi er ganske sikre på at 

mange av de andre som også var til  
stede måtte felle noen tårer. For oss var 
det en stor ære, for alle i hele fylket, å 
kunne overrekke gaven. 

Ble tatovert
På nyttårsaften, 31.12.15, var Anette 
og Liv-Tone hos Tattoos i Ålesund og tok  
tatoveringene vi sa vi skulle ta. Anette 
fikk sin på armen og Liv-Tone fikk sin på 
ribbeinet. Teksten betyr mye for oss beg-
ge, og det er med stolthet vi bærer den.

Nå som 2016 er kommet godt i gang 
ser vi at vi trenger kun knappe 80 000 
kroner til for å gi avdelingen respiratoren, 
og vi vil jobbe for å nå målet. Vi har fort-
satt noen auksjoner ute på gruppen vår 
som vi håper folk vil by på. Et nytt infor-
masjonsskriv har vi også laget. Det har 
vi nå sendt ut til bedrifter. Vi håper be- 
driftene tar imot mailen og støtter oss 
slik at vi kan komme i mål med respi-
ratoren. 

Du vet aldri hvem som blir den neste 
som må kjempe kampen vi har kjem-
pet. Takk til alle som har støttet oss. 
Takk til media som har dekket oss. Takk 
til våre ektemenn som har «delt» oss.

PS: Anette og Liv-Tone er nå også i mål 
med innsamlingen til en ny respirator – 
og har levert en ny sjekk til sykehuset. 
De brukte cirka tre uker på å samle inn 
det resterende beløpet. Totalt brukte de 
to måneder og én uke på å samle inn 
nesten 1,5 millioner kroner.

Tatovering: Anette Iren 
Myklebust Haram fikk i 
likhet med Liv-Tone Ulstein 
Brunstad  tatovert inn tek-
sten: «Noen av de største 
miraklene i verden er gan-
ske små.» (Foto: privat)
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«Tuller du? Skal jeg liksom klare 
å få ned så mange tanker, følels-
er, opplevelser, og så videre 
med så få ord?» Dette var det 
første jeg tenkte da Liv-Tone og 
jeg fikk spørsmål om å fortelle 
våre historier til dere. Jeg velg-
er å starte litt lenger bak i tid. 
Here I go:

Av Anette Iren Myklebust Haram,  
prematurmor

09.08.08: Bryllupsklokker, forelska, man-
nen i mitt liv, JA! x 2, lykkerus, Ålesund....

09.03.09: Bryllupsreise, Thailand, 
siste p-pillen, starte familie, vennepar... 
Ja, vi reiste på bryllupsreise med et 
vennepar. Dette forteller vel hvor glad 
vi er i disse to. 

27.09.09: Spontanabort, cirka seks 
uker på vei, verden raser litt sammen, 
kroppen ordner opp, tiden går, vi ser 
fremover igjen. Tiden går og ingen spire 
vil feste seg igjen. Utredning. Spesialist. 
Vi får god hjelp. Medisiner. Mannen tar 
på seg rollen som sykepleier og setter 
utallige sprøyter i magen min. Nå skal 
det lages egg. Egguthentinger, fryse-/
tineforsøk. På det sjuende forsøket var 
det full klaff!  

Dennis blir født
01.05.12: Dennis blir født, tre uker 
før tiden. Helt perfekt. Forelska, lykke- 
rus. Dennis bikker ett år og to måneder 
og jeg psyker meg opp til nye forsøk. 
Nye runder med sprøyter, egguthenting-
er og fryse-/tineforsøk. Mange negative 
forsøk og mange ventemåneder.

15.09.14: I dag var det gått en uke 
siden de satt tilbake eggene. Jeg er 
«testegal», så jeg klarte ikke vente. Tok 
en strimmeltest om morgenen og skim-
tet en svak strek nummer to. What? Er 
dette sant? Turte ikke håpe. Dro på jobb 
med sommerfugler i magen og med 
kun én tanke i hodet; ta en ny test når 
jeg kommer hjem. Kl. 17.00 tok jeg en  
digitaltest. Det lyste mot meg: Gravid! 
Jeg viste testen til mannen min. Vi lo og 
grein samtidig. Dennis sto der som et 
spørsmålstegn. Tenk at vi skulle få lov 
til å bli foreldre igjen!

Ukene gikk. Kvalmen kom og ble til 
uke 21. På grunn av prøverør fikk vi 
ofte «hilse på» dere på ultralyd og vi 
fikk tidlig vite at det var to mirakler i 
magen. Vi ble selvfølgelig overrasket da 
vi fikk se at det var to babyer vi ventet, 
men gjett om vi ble glad! Vi visste om 
sjansen fordi de satt tilbake to embry- 
oer. I tre måneder hadde jeg blødninger. 
Noen ganger så mye at jeg tenkte det 
verste. Men alt var bra med dere hver 
gang vi så dere på «tv-skjermen».

Noe skjer
19.02.15: Dennis og jeg ser barne-
tv. Jeg kjenner at noe ikke er som det 
skal og reiser meg. Splæsj! Blodet fos-
ser. Ingen smerter. Roper på mannen 
som står på kjøkkenet. Jeg legger meg 
raskt på sofaen, beordrer mannen om 
å ringe legevakta og gi meg min mo-
bil slik at jeg kan ringe min fantastiske 
storesøster Vibeke. 

Hun ankommer få minutter etter 
ambulansen og tar seg av Dennis. Vi 
er veldig rolige for ikke å skremme 
ham. Inni meg raser alle slags tanker 

Anettes historie:

Anette og Stians kamp 
for Emil og Sander
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Liten, men tøff: Lille Emil på sykehuset. 
(Foto: privat)

a

og følelser. Jeg er bare 25 uker på vei! 
Blir sjekket grundig på Ålesund syke-
hus og ting virker rolig. De lurer på om 
vannet er gått på tvilling 1, men det er 
fortsatt nok fostervann. Jeg får lunge-
modningssprøyte og må ligge rolig. 
Får beskjed om at jeg må nok ligge på 
sykehuset til de blir født. To dager går 
og ting ser egentlig helt flott ut. Får be-
skjed om at jeg skal sjekkes grundig 
dagen etterpå, og om alt er bra kan jeg 
kanskje få dra hjem.

De må ut
22.02.15: Våkner av samme følelse som 
for tre dager siden. Ringer på pleierne og 
får hjelp til å reise meg. Splæsj, igjen! 
Det blir en rask sjekk og en rask avgjør- 
else av en dyktig lege. Babyene må ut 
nå! (I ettertid viser det seg at det var 
Emil sin morkake som løsnet.) Jeg blir 
trillet raskt ned til operasjonssalen. Man-
nen måtte sitte igjen i 8. etasje. Emil blir 
tatt ut først, 750 gram og 31 centimeter. 
Han lå omtrent bare i blod, men jammen 
skrek han da han entret verden. Sander 
fulgte like etter, 800 gram og 35 centi-
meter. Han lå fortsatt inni fostersekken 
sin da de tok ham ut, så de måtte skjære 
opp fostersekken. (Skal tro om Sander 
blir like sta i fremtiden? Hehe...)

Alt måtte skje så fort så jeg fikk ikke 
se dem. Tankene mine begynte å van-
dre der jeg lå naken, kun tildekket fra 
puppene og opp, mens de sydde igjen 
buken. Hvordan så de ut? Ville de se 
ut som «miniatyrbabyer»? Kom de til å 

overleve? Jeg ble trillet til postopera-
tivavdelingen/oppvåkningen og der fikk 
jeg blodoverføring på grunn av stort 
blodtap under hastekeisersnittet. 

Mannen fikk se tvillingene etter et par 
timer. Han tok bilder av dem og viste 
dem til meg. Så perfekte! Jeg gråt. 
Lengtet etter å se dem, holde dem. Et 
par timer gikk og endelig skulle jeg bli 
trillet ned på neonatalavdelingen. Jeg 
gråt med en gang jeg så dem. Så små 
og skjøre, men så perfekte. Jeg var 
forelska igjen...

Sekund for sekund
I starten var det sekund for sekund. 
Deretter minutt for minutt. Det plinget 
og plonget i apparater. Sykepleierne sa 
vi måtte prøve å ignorere pipene. Det 
var lettere sagt enn gjort. Men etter 
hvert lærte vi oss heller å prøve å tolke 
barna våre. Pleierne var så utrolig rolige 
når de jobbet, og det oste dyktighet i 
lange baner. Det gjorde at vi foreldre 
klarte å være litt rolige. Vi måtte vente 
noen dager før guttene var sterke nok 
til å bli holdt for første gang.

Time for time gikk over til dag for dag. 
Det var hele tiden ett steg fram, to tilbake. 
Tre steg fram, ett tilbake. Man klarte  
aldri helt å slappe av. Visste liksom 
ikke hva som kunne komme til å skje.  
Stadige infeksjoner, antibiotikakurer, 
steroidekurer. De var av respirator en 
dag og hadde c-pap, og et par dager et-
ter trengte de en pause og måtte kobles 
til respiratoren igjen. Blodprøver hver 
dag. Blodoverføringer i ny og ne. Jeg 
er glad vi ikke vet hvor mange ganger 
våre søte små har blitt stukket. (Men 
samtidig har jeg lyst til å vite det.)

Livet innenfor dette viktige byg-
get besto av å holde Emil og Sander i 
«kenguru» så mye som mulig. De lå på 
brystkassen vår mange timer i strekk. 
Vi stelte og matet dem. Jeg pumpa fra 
dag én så de fikk min melk. Livet uten-
for måtte også gå sin gang. Vi hadde 
også en på 2,5 år som trengte mamma 
og pappa. Han gikk i barnehage cirka 
100 meter fra sykehuset og vi selv bor 
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cirka ti minutters kjøring unna syke- 
huset. Mine foreldre bor cirka tre minut-
ters kjøring fra sykehuset, så slik sett 
var vi heldige. Vi passet på at han fikk 
en så normal hverdag som mulig. Han 
fikk også komme på besøk til brødrene 
sine så mye han ville.

Én kilo
18.03.15: Jehu! Begge har bikket én kilo! 

21.03.15: Jeg leiker melkeku på 
pumperommet. Plutselig kommer en 
pleier og mannen min inn døra. Pleieren 
forklarer at Sander er blitt veldig dårlig 
og må til St. Olavs Hospital i Trondheim 
med helikopter. Legen kommer inn og 
forklarer. Pumpa fortsetter å gå. Jeg en-
ser den ikke. De har sett væske utenfor 
tarmene til Sander og er redd det kan gå 
hull på tarmene. Pleieren sier vi må raskt 
finne ut hvem av oss som skal være med 
i helikopteret og den av oss det blir må 
raskt hjem for å pakke. 

Vi får også spørsmål om vi vil ha dåp 
for Sander. Det er ikke sikkert han over-
lever helikopterturen, og går turen bra er 
det ikke sikkert han vil overleve det som 
har oppstått. Tårene triller. Det er fak-
tisk min egen dåpsdag i dag. Vi får noen 
minutter for oss selv og blir enige om 
at mannen min blir med i helikopteret, 
tenke positivt og at tvillingene våre skal 
ha felles dåp i august. Han drar hjem og 
jeg setter meg ved kuvøsen til Sander, 
åpner de små lukene og holder ham i 
hånden. Det er alt han orker. 

Jeg har ringt mamma. Hun kommer. 
Helikoptermannskapet ankommer og 
forbereder Sander for flyturen. Man-
nen er tilbake. Vi klemmer hverandre 
og gråter. De triller Sander i transport- 
kuvøsen ned til helikopteret. Mamma 
og jeg går ut på en liten veranda for 
å vinke til dem. Helikopteret letter. Vi 
vinker og gråter. Vil Sander være i live 
neste gang jeg ser ham? 

Vi går forbi et annet foreldrepar, 
de gråter også. De ville være sterke 
for meg, men klarte det ikke. «Vinke- 
scenen» ble for sterk. De ble en god 
støtte for meg i ukene som kom. Det var 

hver sin gang å låne ut ørene til hver- 
andre. Hver sin gang å ha dårlige ny-
heter og hver sin gang å ha gode ny-
heter å fortelle. Vi gråt og gledet oss på 
vegne av hverandre. Samholdet mellom 
oss foreldrene på avdelingen var utrolig. 
De fikk en spesiell plass i hjertene våre.

Flyturen går bra
Sander taklet flyturen bra. Om kvelden 
hadde han en crp på 272. Det er sjelden 
at så små babyer har så høy crp. Dag- 
ene gikk og Sanders kropp kjempet. Ma-
gen este opp og så ut som en sprekke- 
ferdig ballong. Mannen min sendte 
mange bilder og det gjorde jeg også. Vi 
savnet hver vår tvilling. Mammahjertet 
følte seg delt i tre; én bit i Trondheim 
og to biter i Ålesund (én på neonatal- 
avdelingen og én hos Dennis som bod-
de mye hos mormor og besten). Jeg 
finner ikke store nok ord som beskriver 
hvor glad jeg er i mine foreldre som all-
tid stiller opp. I Ålesund sliter Emil med 
lungene og infeksjoner, i Trondheim 
starter Sander med én ml morsmelk om 
gangen for å se om tarmene tåler det. 
Det økes gradvis.

30.03.15: For en dag! Emil bader for 
første gang. Mange hender må til for 
å holde den lille kroppen og passe på 
alle ledningene. Han tåler badeseansen 
bra. Fikk også vite at Sander og papsen 
kommer hjem i morgen! Lykkerus, men 
den varte ikke lenge. Kontrabeskjed. De 
ville operere ductusen til Sander da den 
fortsatt var åpen. (Ductus = en blodåre 
som i fosterlivet forbinder lungepulsåren 

Ikke stor: Bitteliten var Sander klar for 
sin første flytur. (Foto: privat) 
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Stolt: En stolt storebror, Dennis, med 
småbrødrene på fanget. (Foto: privat)

med hovedpulsåren. Denne lukker seg 
stort sett noen dager etter fødselen hos 
barn født til termin.) 

01.04.15: Sander opereres for åpen 
ductus. Operasjonen var mislykket da 
de ikke turte å lukke ductusen på grunn 
av at den lå for nær hovedpulsåren.

02.04.15: Emil kobles til respirator 
igjen. Virker sliten. Har mye slim i pus-
terøret og blod i lungene. Får medisin 
som skal få blodet vekk fra lungene.

04.04.15: Påskeaften. Emil har BPD 
(lungesykdom). I løpet av døgnet slut-
ter Emil å puste to ganger. Pleieren 
utretter på nytt mirakler og Emil puster 
igjen begge gangene. 

07.04.15: Emil blir koblet fra respira-
toren, Sander ble koblet fra i går. Sand-
er er oppe i 3 ml morsmelk per måltid. 

Øyeundersøkelser
Dagene snegler seg avgårde. Nye infek-
sjoner på begge. Øyeundersøkelser. 
Begge med grad 2 på netthinnene (grad 
3 er laseroperasjon). På grunn av ekstra 
oksygentilførsel må premature ha 
øyeundersøkelser ofte for å forhin-
dre skader på netthinnene. Jeg sover 
hjemme med Dennis. Leverer i barne-
hagen, er sammen med Emil, henter 
Dennis i barnehagen, middag, lek, legg- 
ing. Så kommer mine foreldre slik at 
jeg får noen timer til sammen med Emil 
på sykehuset. Sier godt natt til ham og 
drar hjem til Dennis.

26.04.15: På formiddagen får jeg en 
god nyhet. Sander og Stian kommer hjem 
i dag! 36 lange dager fra hverandre. Uten 
å si noe møter jeg, Dennis og min far 
opp på flyplassen. Ambulanseflyet land-
er. Jeg ringer mannen, forteller at vi er 
her og ber ham spørre om jeg kan bytte 
plass med ham i ambulansen. Ambulan-
sen kommer gjennom sikkerhetsporten 
og døren går opp. Ut kommer mannen 
min. Vi veksler et kjapt blikk. Det var nok 
kjærlighet i det til å smelte Nordpolen. 
Jeg «slenger» Dennis i armene hans og 
jumper inn i ambulansen. 

Før døra lukkes ser jeg Dennis sitt 
forfjamsede blikk. Han har ikke sett 

pappa «live» på over en måned. (Takk til 
dem som fant opp Facetime!) Han slen-
ger seg rundt halsen til papsen. Papsen 
gråter. Jeg gråter. Gjennom tårene ser jeg 
nydelige, lille Sander i transportkuvøsen 
før jeg må feste bilbeltet. Ambulansen må 
kjøre fort og ha blålys på så de skal slippe 
å stoppe for å skifte oksygenflaske.

Dennis har bursdag
01.05.15: Hipp hurra for storebror 
Dennis som blir tre år! Familieselskap 
hjemme. Oldemor blir med til sykehu-
set etter selskapet og får treffe Emil og 
Sander for første gang. De har pyntet 
tvillingsengen sin med flagg for store-
bror. Livet på neonatalavdelingen fort-
setter. Ammetrening. Trener på å ikke 
ha pustehjelp. Crp`n til Sander stiger 
igjen og han har pulsfall. 

10.05.15 Sander kaster opp avføring.
11.05.15: Sander og mannen drar 

til Rikshospitalet i Oslo. Legene fryk-
ter det er noe med tykktarmen. Vi blir 
enige om at mannen følger med denne 
gangen også siden han kjenner best til 
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hvordan Sander var i Trondheim, pluss 
at Emil er så godt i gang med ammingen. 
I Oslo sjekker de alt mulig og «er på» 
hele tiden. Klokken 19.30 blir Sander 
operert. Det er en del av tynntarmen 
som er ødelagt, så de opererer vekk 15 
centimeter av tynntarmen og kobler den 
sammen igjen. En vellykket operasjon.

14.05.15: Promp og bæsj! Er det 
mulig å bli så glad for dette? JA! Tarmene 
til Sander viser gode tegn til å fungere.

15.05.15: Emil og jeg flytter på fa- 
milierom = jeg har ansvaret døgnet 
rundt og Emil er snart klar til å kunne 
reise hjem. Pleiere er selvfølgelig innom. 
Jeg plinger når jeg vil. Dennis sover hos 
mormor og besten denne helgen.

17.05.15: Hipp hurra for Norge! 
Familien er fortsatt delt. Papsen og 
Sander feirer 17.mai i Oslo, vi andre på 
neonatalavdelingen i Ålesund. Store-
bror Dennis holder Emil for første gang.

Ny flytur
20.05.15: Emil og jeg flyr til Riks- 
hospitalet i ambulanseflyet. Han skal 
opereres for lyskebrokk. Dette har vi 
visst lenge. Det skulle gjøres før vi ble 
skrevet ut av sykehuset i Ålesund. En 
enkel operasjon, noe vi visste siden 
Dennis ble operert for det da han var 
to år. Det var en vidunderlig følelse å 
treffe Sander og mannen igjen. Vi ble 
sendt til Rikshospitalet i stedet for St. 
Olavs Hospital på grunn av at Sander 

var her – og håpet vi kunne fly samlet 
hjem igjen etter operasjonen til Emil.

21.05.15: Emil skal opereres. Kon-
trabeskjed. Operasjonen flyttes til i 
morgen på grunn av to operasjoner 
som ble flyttet fra i går til i dag.

22.05.15: Operasjonen til Emil er 
vellykket. Sander blir stadig sterkere.

23.05.15: Pinsehelg. Emil er dårlig. 
Det er en infeksjon i operasjonssåret. 
Jadda. Enkel operasjon og hjem etter to 
dager, sa de.

26.05.15: Sander og papsen flyr 
hjem. Mannen får bo hjemme og får litt 
etterlengtet tid sammen med Dennis.

28.05.15: Emil og jeg flyr hjem. 
I natt sover både mannen og jeg 
hjemme. Gjett hvem som sov mellom 
oss da? Yes. Dennis.

29.05.15: Vi flytter på familierom = 
nå nærmer det seg virkelig hjemreisen. 

01.06.15: Termindagen. Tvillingene 
er allerede tre måneder og ni dager.

Hjem
05.06.15: Vi blir skrevet ut fra syke-
huset! Uuæææ! Vi har to biler stående 
utenfor sykehuset. Jeg har mirakel- 
guttene i min bil. Heldigvis får vi med 
oss to miniutgaver av pulsoksymeter 
hjem slik at vi kan koble til guttene om 
natten. (Pulsoksymeter = måler puls 
og metningen i blodet.) Hjemme ven-
ter besteforeldre sammen med Dennis.  
Endelig er hele familien samlet!

Blide gutter: Sander og Emil har vokst seg «store» og er to blide gutter. (Foto: privat)
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I mange uker etter hjemreisen ble det 
veiing to ganger i uken. Premature følg-
es godt opp. De la fint på seg. Mange 
ville treffe de to små miraklene, og det 
gikk greit. Men vi var veldig strenge 
med at de som kom måtte være helt 
friske og vaske hendene godt. 

Gutta boys vokser og stortrives. Pap- 
sen begynner å jobbe igjen og Den-
nis skal i barnehagen etter en ekstra 
lang sommerferie. Ukene går. Dennis 
blir forkjøla. Er hjemme noen dager fra 
barnehagen. Så blir Sander syk. Sikkert 
smittet av storebror. Han er syk i flere 
uker. Vi er innom barneavdelingen to-
tre ganger, men blir sendt hjem i håp 
om at det bare skal være en langvarig 
forkjølelse. Men så blir inndragningene 
kraftige. 

Vi drar til barneavdelingen. Han blir 
innlagt. Noen lungeblærer har klap-
pet sammen. Han får medisin som han  
inhalerer. Etter fem dager får han reise 
hjem. Han skal fortsette med inhala- 
sjoner hjemme i to uker. Ny sjekk. Virk-
er ut som at ting er ok. Etter dette har 
det vært en forkjølelsesperiode til. Men 
den varte i kun ei uke. 

Dåp
13.09.15: Dåpsdag. En stor dag.  
21. mars fikk vi spørsmål om å ha haste- 
dåp for Sander. Vi svarte at vi har troen 
på guttene våre og at vi skulle ha dåp i 
august for begge. Det stemte at det ble 
dåp for begge guttene samtidig, men 
det ble i september og ikke i august.

22.01.16: Emil og Sander er nå 11 
måneder, egentlig bare 7 måneder og 
22 dager (om vi følger termindatoen). 
Begge har bikket sju kilo og de ligger 
likt med andre sju-åtte måneder gamle 
babyer når det gjelder utviklingen. De 
viser ingen tegn til at de henger etter 
med noe. Rett og slett to mirakler!

Til pleiere og leger på barsel- og neo-
natalavdeling ved Ålesund sykehus:  
Tusen takk for at dere reddet livet til gut-
tene våre! Til de andre foreldrene som 
var der samtidig som oss: Tusen takk 
for gode klemmer og tusen takk for lån 

av ørene deres! Til besteforeldre: Tusen 
takk for at dere hjalp oss slik at Dennis 
fikk mest mulig vanlige dager!

Til min kjære ektemann Stian:  
Tusen takk for at du er den du er! Uten 
deg hadde jeg nok knekt helt sammen 
i denne perioden. Du er min grunnmur! 
Elsker deg!

Ideen til innsamlingen
Jeg tenkte på en innsamling i mars/april 
da vi var innlagt på neonatalavdelingen. 
Sander måtte bli igjen i Trondheim nett- 
opp for å foreta øyeundersøkelser. Men 
jeg hadde ikke nok krefter til å starte 
opp noe da, så det ble med tanken.  
I oktober 2015 leste jeg om at sykehuset 
i Tønsberg hadde fått et slik kamera selv 
om det ikke var et universitetssykehus. 

Like etterpå fikk jeg melding av ei jeg 
kjenner med spørsmål om jeg fortsatt 
var gira på å starte en innsamling. Ja, 
sa jeg. Da fikk jeg vite at det satt en 
annen «prematurmamma» en times 
kjøring unna som var klar til å starte en 
innsamling. Jeg tok kontakt og kjemien 
var på plass med en gang. Det er litt 
sånn at som prematurforeldre så kjen-
ner du andre prematurforeldre. Vi har 
jo også grupper på facebook hvor vi kan 
dele erfaringer og tips.

Dåp: Hele familien samlet til felles dåp for Emil 
og Sander (Foto: privat)

a
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Liv-Tones historie:

Liv-Tone og Leif Kåres 
kamp for Kristian
Da graviditetstesten var positiv 
var jeg og min mann i lykkerus. 
Vi hadde vært sammen i mange 
år og fra før hadde jeg tre ny-
delige jenter (9, 13 og 15 år).

Av Liv-Tone Ulstein Brunstad,  
prematurmor

Alle drømmer og planer om framtiden 
for den lille var klare, men gleden ble 
brått snudd da jeg i uke seks fikk store 
blødninger. Vi reiste til en privatklinikk 
neste morgen for å undersøke hva dette 
var og sjokkmeldingen vi fikk var at vi 
ikke ventet ett barn, men to. Allerede 
da slo de to søte, små hjertene deres. 

Jeg var både stolt og redd på en 
gang. Tvillinger er noe jeg alltid har 
drømt om, men to små på en gang er 
mye. Jeg hadde blødninger helt fram 
til uke 12 og var på mange ultralyder.  
Så mange at jeg begynte å få et godt 
forhold til de to søte, små i magen. Tvil-
ling 1 var ei jente og tvilling 2 en gutt.

Nytt sjokk
Nok et sjokk kom sent en tirsdag kveld 
i uke 20 da plutselig slimproppen kom 
og jeg på nytt fikk blødninger. Vi ringte 
legevakten og ble sendt til lokalsyke- 
huset i Volda. Vi ble tatt i mot av en 
varm og nydelig jordmor som viste oss 
videre til undersøkelse. Jeg var så redd, 
så vanvittig redd!

Legen kom og startet undersøkelsen 
og etter en stund sa han: «Dette ser 
ikke bra ut og er svært alvorlig.» Det 
viste seg at fødselen var i gang. Livmor-
halsen var borte og jeg hadde en  
åpning på fire centimeter. Den lille jen-

ta mi hadde så liten tid, hun var på vei 
ut. Vi ble fortalt at de kom til å bli født 
i løpet av kort tid og de kom til å leve 
noen minutter før alt var over. Vi fikk 
vite at sjansene var små for at dette 
kunne gå bra. Jeg ble lagt i en seng i 
vente på «øyeblikket». I magen kunne 
jeg kjenne de søte, små sparkene. 

Timer ble til dager og dager til uker og 
da jeg hadde kommet til uke 23, ble jeg 
overført til sentralsykehuset i Ålesund 
med ambulanse. Fortsatt kunne ingen 
love eller gi oss noen forhåpninger om 
at dette kunne gå bra. 

På sykehuset i Ålesund ble det en litt 
mer omfattende undersøkelse og til-
bakemeldingen var vond å få. Tvilling 
1 hadde liten sjanse for overlevelse på 
grunn av plassering og mangel på fos-
tervann, men de hadde et lite håp for 
tvilling 2, ettersom han hadde foster-
vann og lå lenger oppe. 

Besøk av barna
Jeg fikk se de tre andre jentene mine to 
ganger i uken, da min mor og far som 
bodde med dem da, tok dem med på 
besøk. De gjorde en kjempeinnsats for 
at hverdagen til jentene skulle bli best 
mulig på alle måter, men jeg savnet dem 
så mye! Mannen min var hos meg hele 
tiden for plutselig var fødselen i gang og 
da ville han i det minste få se dem i live, 
om det så bare var i noen minutter. 

Det var min mann som hjalp meg 
med morgenstellet siden jeg måtte lig-
ge stille og med bekken. Han vasket 
bena mine og tørket dem. Jeg hadde 
aldri klart meg uten hans støtte i denne 
vonde tiden. Han var en enorm støtte, 
og jeg er evig takknemlig for alt han 
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gjorde for meg. I uke 24 fikk jeg en  
infeksjon og tre dager etter starter fød-
selen. De ble født en oktobernatt den 
27.10. For mange er dette en hendelse 
forbundet med glede og lykke, slik var 
det ikke på stue 6 på Ålesund sykehus. 
Kristian og Elisabeth måtte møte verden 
så alt for tidlig.

Rommet var fullt av mennesker 
denne natten, mennesker som var de 
beste på hvert sitt fagfelt innen fødsel, 
gynekologi og barnemedisin. Jeg var så 
redd, så livende redd! Jeg ble trøstet 
av varme hender som strøk meg over  
hodet og kinnet – min mann.

Liten og svak
Elisabeth var så svak og livløs, hun 
døde kort tid etter fødselen. Få minut-
ter etter kom Kristian, en liten gutt på 
680 gram. Sterk som en løve gråt han 
da de klippet navlesnoren og løftet ham 
over til barnelegen.

Det var helt stille på stuen, alle job-
bet. En kuvøse ble trillet inn, de pakket 
ham inn i plast og følelsen en mamma 
og pappa har når hele teamet ruller  
kuvøsen ut og videre til neonatal-inten-
siv er ubeskrivelig.

Vi hadde klart dette, målet var nådd. 
Han lever! Brått ble gleden borte da 
jordmor kom med lille Elisabeth pent 
pakket inn i et teppe. Hun var fortsatt 
varm. Mannen min holdt henne først, for 
en nydelig engel. Lange og pene fingre, 
nydelig munn og verdens mest perfekte 
nese. Så ferdig utenpå. Jeg ble trillet ned 
til Kristian etter en liten stund. Alarmer 
hylte og de jobbet for å få alt på plass.

Stabil
De første tre dagene var alt helt topp, 
gutten var stabil og vi var i flammer. Lite 
visste vi om kampen vi skulle kjempe 
i uker og måneder. Nedturene kom og 
kom, de stoppet liksom aldri. Han ble 
hele tiden syk og infeksjonene herjet 
i kroppen hans. Stadig økte oksygen- 
behovet. Alarmene gikk hele tiden. 

Den første uken var vi på føde- 
avdelingen fordi jeg ikke klarte å gå  

etter 27 dager i flatt sengeleie. Jeg 
måtte ha pleiere til å hjelpe meg på 
toalettet og rullestol når jeg skulle 
besøke Kristian. På føden kunne jeg se 
store, friske babyer og høre dem gråte. 

Elisabeth var hos oss i perioder. De 
var snille og hentet henne på kapellet 
så vi kunne vise henne til besteforel-
dre, søsken og ta et skikkelig farvel 
med henne. En pumpe ble trillet inn på 
rommet fordi jeg måtte få i gang melk-
en, gutten min trengte morsmelk. Dette 
var viktig, for den var tilpasset ham i 
det stadiet han hadde kommet til. Jeg 
fikk i gang melken og var meget plikt- 
oppfyllende i forhold til renslighet og 
hyppighet av pumping.

Utsatt begravelse
Vi fikk utsatt begravelsen til Elisabeth 
en ekstra uke fordi Kristian var så syk 
og ustabil. Skulle de begge dø, skulle 
de i det minste få ligge i samme kiste. 
På farsdagen, 09.11.14, var Kristian så 
dårlig at vi måtte ha nøddåp på stuen 
der han lå. Det var også denne dagen 
han åpnet øynene for første gang. Jeg 
sa til mannen min: «Han kan ikke åpne 
øynene for første gang og lukke dem for 
alltid på sammen dag?»

Livet kan ikke være så grusomt, min 
mann kan ikke miste gutten sin på fars-
dagen! En bitte liten dåpskjole ble lagt 
oppå Kristian inne i kuvøsen og presten 
helte noen dråper vann på hodet hans. 
Det var en vond og sterk stund. Etter 
dåpen ringte jeg pappa, fortalte om hend- 

Hudkontakt: Liv-Tone med Kristian trygt 
plassert på brystet (Foto: privat)
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elsen og gråt. Jeg sa til min pappa: 
«Kristian fortjener noe mer enn dette, 
en simpel og sørgelig dåp.»

Da jeg kom inn på rommet til Kristian 
følte jeg plutselig en ro i kroppen, en 
ubeskrivelig ro. Jeg snudde meg til plei-
eren og sa: «Det er ikke nå Kristian dør, 
det er ikke hans tur til å reise.» Hele nat-
ten satt vi hos Kristian og da morgenen 
kom var han fortsatt dårlig, men stabil.

Fredag 14.11.14 var dagen kommet 
da vi skulle ta farvel med Elisabeth. En 
liten kiste med et stor budskap. Jeg 
glemmer aldri denne dagen. Den nær- 
meste familien var samlet på gravlun-
den med blomster og kranser. Mannen 
min bar kisten.

Tilbake hos Kristian
Rett etter reiste vi tilbake til sykehuset. 
Det var en ny infeksjon og en ny kritisk 
periode for Kristian. Gang på gang kjem-
pet Kristian en tøff kamp gjennom alle 
kriser. Lungebetennelse, lungekollaps, 
infeksjoner, leversvikt, blodoverføringer 
og nitrogengass. Magen til den lille gut-
ten så ut som en sprengt ballong av all 
antibiotikaen og luften fra respiratoren.

Selv følte jeg meg ikke helt bra og 
hadde fortsatt blødninger etter fødselen 
for sju uker siden. Jeg tok kontakt med 
fødeavdelingen som raskt undersøkte 
meg og fant rester av morkaken som 
de ville fjerne umiddelbart. Jeg kan 
huske jeg tenkte at nå er jeg så sliten 
at jeg ikke orker mer. De ga meg noen 
medisiner og trillet meg ned til opera- 

sjon. Mer vet jeg ikke før jeg våknet og 
følte meg bedre enn noen gang. Kort tid 
etter hev jeg på meg morgenkåpen og 
gikk ned til min lille Kristian som lå og 
kjempet, for å være hos ham.

Øyeundersøkelse
Øyeundersøkelser er rutine på slike 
små, på grunn av oksygenbehandlingen 
og tidlig disponering for lys. Dette er en 
svært krevende undersøkelse for pre-
mature barn. To typer dråper blir dryp-
pet i hvert øye og selve undersøkelsen 
tar cirka en time. Kristian tålte disse 
undersøkelsene dårlig og oksygen-
behovet økte til det nesten dobbelte i 
dager etterpå.

Alarmene hylte hele tiden. Min mann 
var hos ham da han skulle ha under- 
søkelsene, jeg måtte bare gå ut. To av 
gangene ble Kristian så dårlig at vi trod-
de han skulle dø. Fordi Kristian måtte ha 
så mye oksygen for å overleve, utviklet 
han ROP grad 3. Uten behandling for 
dette sto han i fare for å miste deler av 
sidesynet eller enda verre miste fullsten-
dig syn på begge øynene. Han hadde da 
kommet til terminuke 31. 

Vanlig prosedyre ville vært å transpor-
tere ham til St. Olavs i Trondheim med 
helikopter, men tilstanden var så ustabil 
at han ikke kunne flyttes. Etter mange 
telefoner og papirarbeid fikk Kristian  
behandling i form av en injeksjon i hvert 
øye for å hemme veksten av blodårer 
som hadde «angrepet» netthinnen hans. 
Dette viser seg i ettertid å ha vært meget 
vellykket. Synet han har i dag er på lik 
linje med andre barn på hans alder. 

Farvel: En liten kiste med et stort budskap. 
(Foto: privat)

Lange dager: Det ble mange lange og tøffe 
dager på sykehuset. (Foto: privat)
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Av respirator
Da Kristian hadde kommet til terminuke 
32 klarte endelig legene å koble ham 
av respirator og uten hjelpemidler som 
kortison. Han hadde få timer på CPAP 
før han kunne gå over til High Flow. 
Dette lettet hverdagen vår. Vi kunne 
holde ham når vi ville og bære ham 
rundt i rommet vi bodde på.

Jeg prøvde å amme gutten, men det 
var lite effektivt. Han fikk sin første 
flaske med morsmelk i uke 33. Det likte 
han godt. Han vokste fort de siste ukene 
vi var innlagt, og fra uke 37 hadde han 
ingen pustehjelp. Vi fikk reise hjem 
dagen før termin, som var 17. februar 
2015. Jeg husker godt dagen vi reiste 
hjem. En seier, men også skummelt!

Når du blir prematurmamma får du et 
helt annet perspektiv på mammalivet. 
Du får automatisk flere bekymringer og 
tenker på alt som kan gå galt og kunne 
gått galt. Jeg er i ettertid mest redd for 
smitte og bakterier. Jeg får panikk når 
jeg hører noen rundt meg hoster.

Hver morgen tar jeg et overblikk på 
gutten ved morgenstellet for å se om 
han har fin hudfarge, utslett, om han 
puster normalt og har normale puste- 
lyder. Jeg vet det er tullete, men for min 
egen del er dette en trygghet. Dette be-
hovet hadde jeg ikke ved de andre nor-
malfødte barna.

«Ny dåp»
Siden Kristian ble døpt på sykehuset 
hadde vi en stadfesting av dåp i kirka 
tre måneder etter at vi kom hjem. Det 
hadde vi fordi han fortjener det. Jeg vil 

han skal se tilbake på denne dagen når 
han blir større og ikke bli skremt av for-
tiden sin. Det skulle være en dag vi alle 
så tilbake på med glede og latter. For 
meg var denne dagen en gledens dag, 
en seier. Ikke en dag full av stress med 
masse kaker som skulle bakes.

I dag er Kristian blitt over ett år, men 
etter termin er han egentlig bare snart 
ni måneder. Vi er på småbarngruppe 
med andre babyer som er født i februar 
og mars, og han ligger veldig likt med 
de andre. Han har kommet langt i ut-
viklingen og henger overhode ikke etter 
på noe nivå. Han begynte å krabbe da 
han var 6,5 måneder (etter terminda-
to). Han spiser alt han får servert av 
mat. Ofte bruker premature barn å få 
spisevegring, men Kristian elsker mat. 
Han reiser seg opp over alt og griper 
etter duker, kopper og pyntetingene på 
bordet. Nå har han blitt hele ti kilo.

Til slutt vil vi takke alle ved neonatal- 
avdelingen ved Ålesund sykehus for godt 
samarbeid og en fantastisk dialog. Da 
vi ble flyttet hit i uke 23 forsvant død-
sangsten, det samme gjorde sorgen av 
hjelpeløshet. Et nytt håp ble tent. Vi vis-
ste vi var på den beste plassen, med de 
flinkeste legene og pleierne bare tre etas-
jer unna. Det betydde svært mye for oss.

Dåpsgutt: 
Etter hastedåp 
på sykehuset 
hadde Kristian 
en stadfest-
ing i kirken 
tre måneder 
gammel.  
(Foto: privat)

Stolte: Tre stolte storesøstre med lillebror. 
(Foto: privat) 
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For mange vil det oppleves 
som en stor belastning å leve 
med et familiemedlem som har 
ernæringsvansker. 

Av psykologspesialist Laila Løvås Roth, 
poliklinikken ved Stavanger Univer- 
sitetssykehus.

På hvilken måte man opplever denne 
belastningen vil variere i stor grad 
avhengig av familiemedlemmets grad 
av spisevansker, familiens ressurser 
både psykisk, fysisk, sosialt og økono-
misk, hjelp fra det offentlige apparatet, 
samt andre medisinske tilstander som 
familiemedlemmet måtte ha.

Å få et barn som har ernæringsvan-
sker setter mange foreldre på store per-
sonlige prøver. Det å få et barn som ikke 
utvikler seg på en normal måte, opp- 
leves av de fleste foreldre som en stor 
sorg; ting blir ikke slik man hadde for-
ventet seg. I startfasen må foreldrene se 
barnet sitt gjennomgå til tider trauma-
tiske opplevelser, som å få nedlagt nese- 
sonder, eventuelle operasjoner, blod-
prøver osv. Alle foreldre har som instinkt 
å beskytte barna mot vonde opplevelser. 
I stedet opplever de mange situasjoner 
hvor barna blir utsatt for smerte og 
ubehag fordi det er livsnødvendig. Hvilk-
en måte man håndterer disse opplev-
elsene på, vil variere i stor grad.

Ulike reaksjoner
Når man får et barn som ikke er som 
alle andre, setter det i gang en rekke 
reaksjoner hos foreldrene. Både psyko-
logiske og fysiologiske reaksjoner kan 
forekomme. Kvinner og menn reagerer 
også forskjellig. Kort oppsummert kan 
man si at de reaksjonene som kom-
mer er like forskjellige som det men-

nesker er. Noen kan oppleve å bli sinte, 
deprimerte, få sorg og tapsreaksjoner, 
angst, sosial tilbaketrekking osv. 

Hos noen kan det få frem uante res-
surser og kampvilje, for å hjelpe bar-
net. Det at ens eget barn er annerledes 
eller sliter med noe, er en problem- 
stilling som går dypt hos de fleste forel-
dre. Dette er en opplevelse som mange 
rundt familien kan ha vansker med å 
forstå bredden og omfanget av og vil ha 
et stort potensiale for konflikter. Slike 
konflikter kan forekomme med egne 
familiemedlemmer, barnehagen/skolen, 
hjelpeapparatet osv.

Videre kan noen oppleve å få en 
reaksjon hvor man skammer seg over 
barnet, skammer seg over seg selv,  
andre kan igjen også bli sinte på bar-
net. Andre benekter at barnet eller de 
selv har behov for hjelp, noen utvikler 
fysiske symptom som tretthet, lav/høy 
appetitt, søvnløshet, diffuse smerter 
osv, mens andre isolerer seg sosialt. 
Et ømtålig og vanskelig område er par-
forholdet, som i en slik situasjon svært 
ofte vil bli satt på en hard prøve. 

Reaksjonene er utallige og ikke minst 
er de naturlige. Det er viktig å erkjenne 
og forstå sine reaksjoner for å kunne 
håndtere en slitsom hverdag, og ofte 
vil det være til god nytte å søke profe- 
sjonell hjelp. Profesjonelle kan muli-
gens være med på å endre negative 
tankemønstre, hjelpe til med å legiti- 
mere omsorgspersonens egne person-
lige behov, medisiner kan kanskje være 
aktuelt i kortere perioder for å bedre 
stemningsleie osv. 

Tilsvarende vil det å møte andre fami- 
lier med lignende problematikk være 
svært styrkende, fordi man ikke lenger 
føler seg så alene om tanker og følelser 
som kan oppleves som frustrerende og 
skremmende.

Artikkelen har vært trykket i Livsbladet 3, 2015, Dansk Præmatur Forening

Å leve med sykt barn
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Parforholdet
Å ha et barn med sonde er som oftest 
en situasjon som strekker seg over en 
årrekke, og de positive forandringene 
skjer vanligvis svært sakte. Mange opp- 
lever oppgitthet og maktesløshet når 
forandringene ikke kommer som for-
ventet. Andre kan oppleve at det å ha 
et barn med sonde gir dem en styrket 
selvfølelse, fordi man klarer å hånd-
tere en svært vanskelig situasjon og 
gjøre det beste for barnet. Graden av 
hjelp som man får fra det offentlige og 
den oppfølgingen helsevesenet gir, vil i 
mange tilfeller avgjøre hvordan hver- 
dagen arter seg.

Parforholdet er gjerne den arena som 
er mest sensitiv når barna er kronisk 
syke. Det oppstår problemer på grunn 

av manglende kommunikasjon, ulike 
reaksjonsmønstre (for eksempel kan 
kvinnen ønske å snakke om problemet 
hele tiden, mens mannen ønsker å gjøre 
noe som får ham på andre tanker), 
ulikheter i arbeidsfordelingen rundt 
barnets behov, utslitthet og bekym- 
ringer gjør at den ene parten ikke  
ønsker sex (noe som oppleves som  
direkte avvisende og sårende av part-
neren) og en rekke andre faktorer. 

Noen ganger kommer partene inn i 
mønstre der beskyldninger mot hver- 
andre står i fokus, og dermed blir kon- 
fliktnivået høyt. Det er viktig at part-
ene snakker ut om sin sorg, og hvilke 
behov de har i hverdagen, i forhold til 
hverandre og ellers i livet. Dette er noe 
som må følges opp. Det er ikke nok å 
hevde sin rett og sine behov én gang 
og forvente at partneren automatisk vil 
kunne forstå. Det er ikke lett å skulle ta 
vare på hverandre og parforholdet når 
man befinner seg i en livssituasjon med 
et barn som krever ekstra mye stell og 
oppfølging. 

Tiden og energien strekker mange 
ganger ikke til. På grunn av situa- 
sjonen blir man ofte sosialt isolert og 
muligheten til å være ute i arbeid kan 
bli begrenset og for noen falle helt bort. 
Det er viktig å gi hverandre tid og rom 
til å gjøre andre ting utenfor hjemmet 
som kan virke oppbyggende og avkob- 
lende. Når det er vanskelig å gjøre noe 
sammen, kan man forsøke å gjøre noe 
hver sin gang. Det er en kjensgjerning 
at frekvensen av samlivsbrudd er hyp-
pigere blant par som har et kronisk sykt 
barn, enn hos de som ikke har det. Hvis 
man skulle oppleve at man ikke greier å 
løse de problemene og konfliktene som 
oppstår på egen hånd, bør man søke 
hjelp hos fagpersoner.

Søsken
Søsken kan lett bli oversett eller tilside-
satt i en familie hvor spisevansker fore-
kommer. Barnet med spesielle behov 
dominerer gjerne familiens dagligliv, 
besteforeldre gir ekstra oppmerksom-

Vanskelig hverdag:  Å leve med et barn 
som har ernæringsvansker gir utfordringer. 
(Illustrasjonsfoto: privat)

a
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het til barnet osv. Søsken kan føle 
seg oversett og sjalu på sin bror eller 
søster. Noen kan komme i situasjoner, 
f.eks. på skolen eller i nabolaget, der de 
må forklare overfor andre hvorfor ens 
bror eller søster må ha knapp, hvorfor 
de ikke kan spise, hvorfor de eventuelt 
oppfører seg på en annen måte enn an-
dre barn.

De fleste barn opplever slike spørsmål 
som sårende og at de ikke blir sett for 
hvem de er. Mange som har kronisk 
syke søsken ønsker at også de hadde 
søsterens eller brorens sykdom, at de 
fikk gå til legen å ta blodprøve. Det kan 
være godt for søsken å få ha foreldrene 
for seg selv en gang i blant, slik at også 
de føler seg litt spesielle. Eller at man 
har fokus på å være sammen alle, men 
at man legger vekt på at alle blir hørt 
og sett og får «lik» mengde tid.

Besteforeldrene lider en slags dobbel 
sorg. De må forholde seg til at barne-
barnet deres har det vondt, samtidig 
som det er smertelig å se sine egne 
barn slite og sørge. Det kan derfor bli 
vanskelig for besteforeldrene å dele sin 
sorg med de nærmeste, fordi de ønsker 
å være sterke og gi støtte til sine barn. 
De ønsker ikke at deres egne barn skal 
ha belastningen med at også de synes 
at dette er vondt og vanskelig.

Naturlig forhold
Når barnet selv får en reflektert hold-
ning rundt det å bli sondet, opplever 
de fleste foreldre at barna selv har et 
relativt naturlig forhold til eksempel-
vis knappen. Barna synes ofte å være 
stolte av å ha noe andre ikke har, osv. 
De fleste har hatt sonde fra tidlig alder 
og opplever den som en del av kroppen.
Andre kan oppleve engstelse og redsel, 
fordi det for eksempel har vært mye  
infeksjon i åpningen, og de færreste 
av barna synes at skifte av knapp er  
behagelig. Mange barn er blitt holdt 
fast i forbindelse med blodprøver, inn-
settelse av veneflon osv. Noen barn kan 
derfor utvikle et negativt kroppsbilde, 

der de for eksempel vegrer seg for å 
bli tatt på. Som foreldre kan man kan- 
skje ta en fjær eller en pelsbit og stryke 
der barnet lar en få lov til det. I begyn- 
nelsen er det kanskje bare på ryggen 
eller på føttene at barnet så vidt ønsker 
å bli berørt. Uansett, la barnet selv be-
stemme tempoet.

Hvordan man til syvende og sist 
håndterer og lever med et barn som har 
ernæringsvansker, er svært individuelt. 
På hvilket tidspunkt man føler at man 
er i stand til å leve videre med situa- 
sjonen slik den har utviklet seg, vil i 
stor grad variere fra person til person. 
Og om denne veien er kort for noen og 
lang for andre, betyr ikke det at den ene 
har klart seg bedre eller er flinkere enn 
den andre. For å klare dette på en best 
mulig måte er familiene avhengige av 
god hjelp fra venner og familie, barne-
hage, skole og alle de andre involverte 
instansene.

Familiens sosiale liv
Mange opplever at det å ha et barn 
med spise- og ernæringsproblemer, 
begrenser muligheten til et aktivt 
og sosialt liv. Her kan det også være  
bakenforliggende årsaker som setter 
begrensninger. Flere av foreldrene vi 
har vært i kontakt med, opplever at 
hele døgnet består i mating og spising. 
Dagen styres av måltidene, og bare det 
å dra til butikken krever mye planleg-
ging. Hvis barnet i tillegg kaster mye 
opp, vil dette kunne medføre en ekstra 
stor merbelastning. Det oppleves veldig 
trasig hvis barnet ved besøk hos familie 
eller venner plutselig skulle kaste opp 
på tepper eller møbler.

Å opprettholde eller å etablere et  
sosialt nettverk i familier med barn med 
ernæringsvansker, oppleves ofte som 
vanskelig. Det er mange praktiske for-
hold som må legges til rette. Barn som 
lider av underernæring eller har prob-
lemer med å legge på seg, får gjerne 
måltider hyppigere enn andre barn. 
Aktiviteter må gjerne avbrytes for å 
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Søsken: 
Også søsken 
påvirkes om 
et av barna i 
familien har 
ernærings- 
problemer. 
(Illustra- 
sjonsfoto: 
privat)

sonde mat. Det er heller ikke så lett å 
få barnevakt, fordi mange er redde for 
å gjøre noe galt eller rett og slett fordi 
de ikke kan sonde barnet. 

Dessuten er sosiale sammenkomster 
ofte basert på at man spiser sammen. 
Det er ikke alltid like lett å være på besøk 
med et barn som kaster opp bare det ser 
at det dekkes på til middag. Samtidig er 
det uhyre viktig at det sosiale nettver-
ket opprettholdes på tross av disse van-
skene. Sosiale stimuli er viktige for den 
enkeltes trivsel, og bidrar til at man får 
fokus bort fra den ofte vanskelige livs-
situasjonen man har kommet opp i.

Varigheten
Varigheten av spise- og ernærings- 
problemer er sjelden forutbestemt, 
men har som oftest et langvarig per-
spektiv. Det er tidkrevende å spise-
trene, sonde, tilberede mat (moset 
mat), vaske etter oppkast, nattmål- 
tider, finne svar på spørsmål man lurer 
på, ringe apotek, trygdekontor, lege, 
fysioterapeut, logopeder, sosialkon-
tor osv. Det er altså mange praktiske 
gjøremål forbundet med sonding, og 
det er sjelden at problemene begren- 
ser seg til kun det å få nok mat i bar-
net. De fleste har problemer med vekt- 

oppgang, oppkast, kvalme, irritasjoner 
i stomiåpningen osv. 

Det er en god del utstyr som må 
bringes inn i huset og fremskaffes. 
Dessverre er informasjonen man får fra 
det offentlige ikke alltid tilstrekkelig, og 
man opplever stadig at foreldre selv må 
bane vei i systemet. Dessverre er det 
slik at det sjelden eksisterer et ferdig 
skissert opplegg for hvordan man skal 
gå frem. Årsaken til det er at behov- 
ene til disse barna ofte er svært ulike. 
Mange foreldre som ikke får den nød-
vendige hjelpen fra det offentlige, opp- 
lever at de sitter med et kjempestort 
ansvar, ansvaret for at barnet faktisk 
får i seg livsnødvendig næring.

Det å få et pusterom, betyr mye i det 
lange løp. Her bør man forsøke å få litt 
hjelp fra sitt nærmeste nettverk. For 
noen kan det være vanskelig å be om 
hjelp til pass av et barn som krever mye 
oppfølging. Ikke alle vil føle seg tryg-
ge eller kompetente nok til å stille opp. 
Likevel bør man ikke vente til folk tilbyr 
seg å hjelpe. Det kan hende at de ikke 
forstår hvor belastende situasjonen er, 
og derfor ikke vet at det eksisterer et 
behov  for avlastning.  Man kan også 
undersøke muligheten til å få avlastning 
gjennom kommunen.
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Verdens Prematurdag
– markering i Stavanger

Verdens Prematurdag markeres som 
kjent 17. november. Prematurforenin-
gen i Stavanger markerte dagen påføl-
gende helg på Stavanger Universi-
tetssykehus med en utstilling, leker og 
annen moro for barna. Over 40 per-
soner møtte opp. Her er noen bilder 
fra den store dagen. Det er bare å 
glede seg til ny markering til høsten.
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Verdens Prematurdag
– markering i Oslo
Prematurforeningen inviterte til hyggelig  
treff på hovedkontoret lørdag 14. novem-
ber 2015 i anledning Verdens Prematurdag, 
17. november. 

Vi var fire styremedlemmer som deltok 
med familie, i tillegg til Hanne Isdal med 
sin datter Mina. Vi hygget oss med forskjel-
lige aktiviteter for de små, som bordtennis, 
bowling, tegning og en stille lesekrok om 
man trengte en liten pause. En pilatesball 
ble til en morsom sprettball, som barna løp 
rundt i korridorene med.

Det var også rom for litt prat for de vok-
sne, der man kunne dele erfaringer og his-
torier. Alt i alt synes vi det var et fint treff, 
så neste gang håper vi på å møte deg der 
også.
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Forsidebilder
Har du et fint bilde av barnet ditt/barna dine du 
gjerne deler med andre? Kanskje også et vi kan 
bruke på forsiden av bladet?

Vi trenger bilder både til å illustrere artikler og til 
forsiden – og setter stor pris på om du vil sende 
bilder på epost: post@prematurforeningen.no.

Vi trenger alle typer situasjonsbilder. og lover at 
de kun vil bli brukt i egne publikasjoner.

Prematurposten
 trenger annonsører! 

    
     
     
     Ta kontakt med: 
     LaKris Media 
     Lars-Kristian Berg
     Pb. 31, Bgr. N-0621 Oslo, Norway
     Tlf: +47 93 00 33 38
     E-post: lakris@lakrismedia

Min historie
I hvert nummer trykker vi personlige histo-
rier, skrevet av et av våre medlemmer. Send 
oss en tekst, så kan vår redaktør eventuelt 
hjelpe til med å skrive den om.

Vi vil gjerne ha bilder også. Husk at din 
historie kan være til inspirasjon for andre. 
Send den til post@prematurforeningen.no. 

Smykke i gull

Gullsmed Steinar Skogheim har, med tillatelse  
fra designer Pia Wall, laget et nydelig smykke  

og en slipsnål av logoen vår. 

Smykket er i gull m/kjede i gulldouble 
og koster kr 750,-. 

Smykket kan også fås i hvitt gull til kr. 850,-.
Det kan fås med en liten diamant for kr 900,- 

(1050,- i hvitt gull).
Slipsnål i gull koster kr 750,-. 

Det er også mulig å få gravert inn navn mot et 
tillegg på kr 90,- (eks: navn, f.dato, vekt, cm).

Forsendelse kr 135,- kommer i tillegg.

Bestill smykke eller slipsnål ved å sende mail til:
sko.gullsmed@gmail.com eller på tlf. 56145890

Vil du være med å støtte Prematur-
foreningen? En fin måte å gjøre det på, 
er å hjelpe oss å skaffe nye annonsører 
til bladet og/eller til nettsiden. Har du 
kontakter som kan ha interesse av en  
annonse hos oss?
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Aktuell litteratur

Boka er gratis. Du kan bestille 
den hos Knappenforeningen.no. 
Du betaler kun for porto og  
administrasjon, kr. 300.–.

For de fleste av oss er det å spise for-
bundet med glede. Å samles rundt et 
godt måltid er arketypen på lykke,  
menneskelig fellesskap og sosialt liv, 
«Åtte øyne i hverandre. Fire munner 
rundt et bord. Fire vegger kring en  
lykke: Vesla, Påsan, far og mor.» Einar  
Skjæraasens dikt har for alltid pren-
tet bildet av kjernefamiliens lykkelige 
måltid inn i oss. 

Den andre ytterligheten er de vonde, 
traumatiske måltidene. Der det er for 
lite mat, for lite kjærlighet, for lite tål- 
modighet. Måltider som ender med gråt 
og tenners gnissel fordi noen ikke vil 
spise, og andre sier du skal. Måltider 
samler familien, på godt, men ofte også 
på vondt.

Dette er en bok for barn. Noen barn 
elsker all slags mat mens andre barn er 
kresne og liker nesten ingenting. Noen 
barn har alvorlige spisevansker, mens 
andre barn bare er litt småspiste. Men 
alle trenger mat. Og maten kan barna 
spise på mange ulike måter. Barn kan 
spise med fingrene eller ved hjelp av 
pinner, skje eller gaffel. 

Noen barn kan ikke spise selv og 
trenger litt hjelp. Noen barn kan få mat 
gjennom en tynn sonde i nesen eller 
gjennom en liten «knapp» på magen. 
Noen barn kan få næringen gjennom en 
tynn slange i hånden. Kanskje denne 
lille boka kan sette i gang samtaler om 
det å spise og bidra til å øke forståelsen 
for barn med små og store spise- 
vansker.

Sånn spiser jeg
av Pia Wall 
Utgitt av Knappenforeningen

Forfatter: 
Pia Wall har 
skrevet boka 
«Sånn  
spiser du».  
(Foto: privat)
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Vårt ekspertpanel 
svarer på dine spørsmål

 Trond Markestad
 Barnelege
 Professor dr.med
 Spesialist  
 barnesykdommer

 Andreas N. Bjørndal
 Undervisningsrektor 
 Norsk Akademi for  
 Naturmedisin  
 Homeopat MNHL, 
 Akupunktør NAFO

 Lars Smith  
 Psykolog, Senior-    
 forsker ved Nasjonalt 
 kompetansenettverk  
 for sped- og småbarns 
 psykiske helse,  
 Professor ved  
 psykologisk institutt,  
 Universitetet i Oslo

 Else Beth Haugen
 Barnefysioterapeut 
 Ahus

 Unni Tranaas  
 Vannebo
 Helsesøster 
 Najonalt kompetanse- 
 nettverk for sped- og  
 småbarns psykiske  
 helse

 Ann-Mari Haug  
 Spesialkonsulent   
 foreldresamarbeid  
 nyfødt/barnesenteret 
 Ullevål
 Spørsmål ved- 
 rørende rettigheter,  
 søknader m.m.

 Vigdis Skaug 
 Intensivsykepleier, 
 praksisveileder  
 Utdannings- 
 senteret,  
 Ullevål

 Bjørn Helgar 
 Manuell   
 terapeut 
 Ahus

 Ingrid B. Helland 
 Overlege dr.med.
 Leder for Nasjonalt 
 kompetansesenter for 
 barn med spise- og 
 ernæringsvansker

 Anne Carling
 Spesialpedagog og
 gestaltterapeut

 Arnulf 
 Myklebust 
 Optometrist   
 Seniorrådgiver  
 ved Stasped sørøst, 
 fagavdeling syn.

 Inger Stalheim
 Thorsen 
 Spesialist i barne- 
 og ungdoms-  
 fysioterapi,  
 MNFF

 Liv Ellingsen 
 Overlege  
 Kvinneklinikken   
 Oslo Universitets-
 sykehus,
 Rikshospitalet

Små eller store bekymringer?
Send ditt spørsmål til post@prematurforeningen.no
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HØYDE
Hei! Jeg har ei jente på åtte år som blei født i uke 26 og er frisk som en fisk. Hun veier 
20 kilo og har en høyde på 1,20 meter. Det som bekymrer meg er at hun ikke tar igjen 
veksten til jevngamle og at dette er noe jeg vet hun bemerker seg. Har dere noe erfaring 
med slike tilfeller? Og har dere noen råd eller tips til hva vi kan gjøre for å få hjelp? Synes 
vi har sett an tiden litt lenge nå, slik vi har fått beskjed om å gjøre fra sykehuset og dem 
hun har gått på kontroll hos.

SVAR:
Hei! Høyden hennes er på cirka 3-percentilen, det vil si at tre prosent av vanlige, friske 
jenter på hennes alder er kortere enn 120 cm mens 97 prosent er høyere. Hun er altså ikke 
unormalt kort, men jeg vil tro den korteste i klassen. Det at hun veier 20 kg betyr at hun 
er slank, men ikke uvanlig tynn. For å si noe om hun er uventet kortvokst eller ikke, må 
en ta hensyn til høyden til dere foreldre. Dersom dere er relativt høye så er datteren deres 
uvanlig kortvokst. 

Generelt sett blir ikke prematurt fødte barn kortere enn andre barn, men dersom de er 
uvanlig små i forhold til svangerskapsalderen når de blir født, det vil si at de har vokst min-
dre enn forventet i fosterlivet, vil noen være programmert til å bli noe kortere enn forventet 
ut fra arvelige forhold. Så dersom hun ved fødselen veide mindre enn cirka 600 gram, kan 
det være en slik forklaring. 

En tredje ting som må tas med i vurderingen, er vekstkurven hennes de siste årene: Har 
hun fulgt sin høydekanal eller har hun falt av eller klatret i skjemaet? En siste ting er hvor-
dan foreldrene vokste som små. Dersom én eller begge var kortvokste i tidlig barnealder 
og kom sent i pubertet, så kan det være en familiær tendens til å være relativt små når de 
begynner å nærme seg pubertetsalderen. 

Hvis datteren deres ikke var spesielt liten da hun ble født og dersom foreldrene samtidig 
er relativt høye eller ikke var uvanlig små som barn, eller dersom hun har falt av i vekst-
skjemaet, kan det være en tanke å få henne undersøkt med tanke på om det kan være en 
spesiell grunn til at hun er liten. Det er da snakk om noen enkle blodprøver. Samtidig kan 
en gjøre røntgenundersøkelse av hånden for å bedømme hvor langt skjelettet har utviklet 
seg, det vi kaller skjelettmodning. Skjelettmodningen sier noe om hennes vekst potensiale, 
det vil si omtrent hvor høy hun vil komme til å bli som voksen. Lykke til!

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Barnelege, forskningskoordinator/professor Universitetet i Bergen, Helse Bergen HF

     QQQQQ

AUTISME
Hei! Jeg har en sønn på 20 måneder som var født i uke 32+6. Han lå på barneintensiven 
i litt over to måneder før han endelig kom hjem. I dag er han er en veldig aktiv og sprud-
lende gutt med masse energi. Han har begynt å gå og løpe og er stort sett i farta hele tiden. 
Men det er en del ting jeg ser i ham, som faller under «kjennetegn» for autisme. Det er slikt 
som at han kan bli veldig opphengt i en ting, f. eks. å gå fram og tilbake og banke på døra, 
eller åpne og lukke en dør uttallige ganger. 

Jeg vet at dette er veldig subjektivt og at dette kun er basert på min research på nettet, 
men siden han faller under flere kjennetegn, så gir det grunn til bekymring. Han er heller 
ikke så enkel å få kontakt med og er stort sett opptatt med sine ting og i sin egen «verden». 
Han har også endel repetitive bevegelser, som å riste på hodet og slenge med armene 
(noe jeg også har lest at kan være autisme). Jeg er egentlig mest bekymret over språk- 
utviklingen hans, siden han ennå ikke snakker. Han lager for det meste lyder og babler.  a
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Vi prøver hele tiden å lære ham hva ting heter, men han velger heller å signalisere ved å «vise»  
fysisk hva han vil, som å smatte eller ta tak i en av oss og lede oss fram til det han ønsker. 

Det kan hende han enkelte ganger sier «dada» eller «nana», men det er ganske sjeldent. 
Så jeg lurer egentlig på om jeg har grunn til å bekymre meg over dette og hvilke tiltak 
jeg bør ta videre? Han begynner snart i barnehagen og det skal da bli spennende å følge 
utviklingen hans. Men jeg føler at det hadde vært betryggende med et svar fra noen som 
vet mer om dette enn meg.

SVAR:
Takk for henvendelsen din! Jeg kan godt skjønne at du er bekymret. Samtidig er mye av det 
du nevner ganske naturlig for et lite barn som er født for tidlig. Det at han ble liggende på 
sykehuset i to måneder kan tyde på at han har hatt en vanskelig start, og derfor kan være 
litt forsinket for eksempel med språkutvikling. 

Det jeg ble mest opptatt av i det du skriver, er at det ikke er enkelt å komme i kontakt 
med ham. Det burde det ikke være med et 20 måneder gammelt barn. Men jeg ville ikke 
straks tenke autisme.

Nå har han kanskje begynt i barnehagen. Jeg synes du burde ta opp din bekymring med 
barnehagen. Så håper jeg at det er en førskolelærer på avdelingen som har fagutdanning 
til å vurdere hvilke tiltak som skal settes i gang. Kanskje bør PP-tjenesten koples inn med 
det samme, eller iallfall en spesialpedagog fra Fagteam eller lignende. Det er litt forskjellige 
opplegg i ulike kommuner og bydeler. 

Det er ingen grunn til å vente med å sette i gang tiltak, for det tar alltid tid. Det jeg 
ville legge mest vekt på i første omgang er kontakten. Gjennom kontakt og samspill ut-
vikles også de andre sidene som språk, nysgjerrighet og konsentrasjon. Prøv ikke å tenke  
diagnose, det er det for tidlig å si noe om. Lykke til!

Vennlig hilsen Anne Carling, spesialpedagog

     QQQQQ

APNEMONITOR 
Vi er på sykehus med vår datter (født i uke 30+0), og er tett på å kunne reise hjem i N.A.T. 
Det vil si, vi skulle egentlig ha dratt hjem allerede for tre dager siden, men i tolvte time fikk 
hun en apne som gjorde at hjemreisen ble utsatt. 

I utgangspunktet hadde vi ikke tenkt å kjøpe en apnemonitor, men etter det som har  
skjedd ønsker vi likevel å gjøre det. Jeg har sjekket på nett og det finnes en god del mo- 
deller, uten at jeg blir helt klok på hvem som er å anse som gode og ikke. Mitt spørsmål er 
derfor om dere har noen modeller dere anbefaler? Vi har sett litt på SafeToSleep, og den 
virker jo fin, men vet ikke mer enn «reklameinformasjonen» jeg finner på nett. Det viktig-
ste for oss er overvåkning på natten.

SVAR: 
Hei! På sykehusene har vi ikke brukt apnemonitorer på svært mange år, og jeg har dessverre 
ingen kunnskap om dagens modeller. Det ble mye brukt i den tiden vi hadde mye krybbedød, 
men for det første ble krybbedød sjeldnere, og det viste seg at apnemonitorene ikke hadde 
noen forebyggende effekt. Det er derfor ikke vanlig å anbefale apnemonitor lenger. 

Jeg forstår godt at en kan bli engstelig etter en slik episode, men et spedbarn kan nor-
malt ha pustepauser på opp til ti sekunder, selv om dette kan føles veldig lenge. Spørsmålet 
er om barnet har hatt en pustepause eller en alvorlig apne, som innebærer at det i tillegg 
til en lang pause også ble blått og kanskje ble opplevd som livløs. Selv etter slike mer dra-
matiske episoder så vidt kort tid etter for tidlig fødsel, har jeg aldri opplevd eller hørt om 
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at barn som ellers er friske har fått livstruende episoder nå da barna sover på ryggen. Før 
dere bestemmer dere for eventuelt å kjøpe apnemonitor anbefaler jeg at dere diskuterer 
dette med legen som har ansvar for barnet på avdelingen. Lykke til!

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Barnelege, Forskningsleder/Professor Haukeland universitetssjukehus

     QQQQQ

PANIKKANGST
Vår datter på seks år (født i uke 31+6 grunnet svangerskapsforgiftning), har i det siste hatt 
en del merkelige «anfall». Hun er livredd, hjertet slår raskt, hun har vondt i magen og er 
nesten manisk på at vi skal stryke henne. Hun er tydelig skremt, uten noen klar årsak og ikke 
lett å roe ned. Hun snakker mye om døden, noe som har skjedd i helt trygge omgivelser på 
ulike tider av dagen. Sist begynte hun å løpe frem og tilbake for å kjenne at hjertet slo. 

Hun oppfører seg helt merkelig, noe som er skremmende for oss foreldre også. Det 
stemmer veldig godt overens med hva jeg finner å lese om såkalt panikkangst, men hun er 
jo bare seks år. Skal vi be fastlege om henvisning til BUP? Men vi vet jo at det kan ta tid og 
er usikker på hvordan vi skal håndtere neste anfall/episode. Er dette noe dere har kjenn- 
skap til, og kan det være en sammenheng med hennes prematuritet?

Hun er ellers frisk og rask, noe sensitiv for smerte/stemmeleie/endringer og sliter med 
overgangssituasjoner. Hun holder mye tilbake i barnehagen og lar det komme ut hjemme. 
Tidligere hadde hun en del sinneanfall, men det har bedret seg det siste halvåret. Hun blir 
snart skolebarn, noe som er utfordrende nok for alle barn og foreldre. Vi er derfor spente 
på hvordan det går fremover og om dette skjer igjen.

SVAR:
Det første dere må gjøre, om det ikke allerede er gjort, er å få barnet til en grundig lege- 
undersøkelse for eventuelt å utelukke en somatisk betinget forstyrrelse. Hvis slik årsak kan 
utelukkes, har barnets tilstand sannsynligvis heller ikke noen direkte sammenheng med 
hennes premature fødsel. Likevel må dere, som alle foreldre til for tidlig fødte, være klar 
over at disse barna kan være mer sårbare overfor stressfaktorer i omgivelsene. 

Det er ønskelig at dere får en konsultasjon hos BUP, men som du skriver, det kan ta tid.  
I mellomtiden bør du gå nøye gjennom daglige hendelser og rutiner med tanke på å fore-
bygge eller dempe mulig stressende elementer. En seksåring kan du jo også snakke rolig 
med ved passende anledninger og prøve å få henne til selv å komme med forslag til hva 
det er som kan forårsake de «merkelige anfallene». 

Jeg vil råde deg til ikke å hekte deg for mye opp i at tilstanden kan henge sammen med 
at barnet var prematurt født, men heller prøve å forstå jenta som et sårbart individ som 
kanskje trenger å skjermes noe mer enn det seksåringer flest trenger. 

Vennlig hilsen Lars Smith
Professor ved psykologisk institutt, Universitetssykehuset i Oslo

     QQQQQ     

BEINMARGEN TIL PREMATURE
Hei. Håper dere kan hjelpe meg. Jeg hadde en sønn som ble født prematurt for seks år 
siden. Han ble født mellom uke 30 og 31. Han var et friskt, prematurt barn og trengte bare 
å legge på seg litt før vi fikk han hjem 30 dager senere. a
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Vi har fått et brev fra sykehuset der han lå. Der sto det blant annet at alle blodverdiene 
hans var helt normale. De var målt flere ganger rutinemessig da han lå der og de var også 
målt ved senere besøk ved barneklinikken – helt fine hvite blodverdier. Han ble altså født 
uke 30 eller 31, og det er jo da beinmargen tar over det meste av oppgaven med de hvite 
blodcellene. Før det er det i milten de fleste dannes. 

Nå reddes det jo barn ned i uke 23, men det jeg lurer på er: Hvis han ble født før bein-
margen tok over denne oppgaven, kan det da være at han ikke har normal beinmargsfunk-
sjon? Dette er vel noe som utvikler seg og normaliserer seg på lik linje for et prematurt 
barn som et barn født til termin? Finner denne utviklingen fra milt til beinmarg sted selv om 
et barn ligger i en kuvøse eller i mors mage?

Har som sagt fått et brev fra overlegen ved barneklinikken som sa at han hadde helt fine 
verdier. Håper dere kan berolige meg slik at jeg ikke trenger bekymre meg for dette. Jeg 
regner jo med at de sjekker slike ting, for nå reddes jo barn mye tidligere enn uke 30 og 
da er det jo i milten de hvite blodcellene dannes. Han er i dag seks år og frisk som en fisk. 
Han var aldri et sykt prematurt barn, men ble født tidlig på grunn av morkakesvikt. 

SVAR:
Takk for mail. Jeg kan berolige deg med at beinmargsfunksjonen er helt normal hos barn som 
er født prematurt – både mens de er i nyfødtperioden og senere. Det er ingen økt risiko for 
beinmargsforstyrrelser, slik som leukemi, svekket immunforsvar eller andre forhold senere. 

Vi bestemmer ofte hvite blodlegemer hos for tidlig fødte barn for å overvåke mulighet 
for infeksjon – beinmargen reagerer på infeksjon med økning i antall hvite blodlegemer på 
samme måten som senere i livet. Vi får også mange prøvesvar fordi vi følger blodprosenten 
– da får vi med de hvite blodlegemene «på kjøpet» uten at vi egentlig behøver det. 

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Barnelege, Forskningsleder/Professor Haukeland universitetssjukehus

     QQQQQ

FØDE PREMATURT IGJEN?
Hei! Jeg er 36 år og fødte min sønn i februar 2014. Han ble født i uke 35 etter for tidlig 
vannavgang. Jeg fikk symptomer på svangerskapskløe et par uker før og ble undersøkt av 
lege tre dager før fødsel. (Da hadde jeg ikke hodepine, kun kløe på kropp, i håndflater og 
under føtter.) 

Samme dag som jeg fødte fikk jeg beskjed fra min fastlege om at jeg hadde forhøyede 
leververdier. På sykehuset hadde jeg hodepine og høyt blodtrykk etter fødsel. Dette ble 
fulgt opp frem til vi begge fikk dra hjem 11 dager etter. På sykehuset fortalte de meg at 
jeg under svangerskapet lå på grensen til høyt blodtrykk. Dette ble jeg forundret over, da 
hverken fastlege eller jordmor sa noe om det på svangerskapskontrollene. 

Jeg hadde for øvrig et vanskelig svangerskap med blant annet kvalme og sterk bekken-
løsning. Jeg ble selv født ekstremt prematurt i uke 26. Jeg er nå gravid på ny, er sju uker 
på vei. Det jeg nå lurer på er om jeg har forhøyet risiko for en ny prematur fødsel, samt 
svangerskapsforgiftning? Vil jeg ha krav på tettere oppfølging denne gang?

SVAR: 
Hei! Du hadde flere svangerskapskomplikasjoner i forrige svangerskap og lurer nå på om 
det er fare for gjentagelse i dette svangerskapet. Først og fremst lurer du på fare for å føde 
for tidlig igjen siden vannet gikk og du fødte fem uker før termin sist.

For tidlig vannavgang skjer i cirka to prosent av alle svangerskap, det er altså sjelden. Vi 
vet ikke hvorfor vannet går før fødselen starter. Noen ganger kan det være tegn på infek- 
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sjon, men som oftest finner vi ingen årsak. Når du har født for tidlig en gang, viser det 
seg at du har 10–15 prosent økt risiko for å føde for tidlig neste gang. Likevel er sjansen 
for at du går til termin størst. I neste svangerskap kan du henvises til fødeavdelingen din 
for ekstra oppfølging ved poliklinikken. Det kan forhåpentligvis gi deg mer trygghet, men 
dessverre har vi ingen behandling eller tiltak som kan hindre en ny for tidlig vannavgang.

Preeklampsi eller svangerskapsforgiftning, altså høyt blodtrykk, ødemer og eggehvite i 
urinen, er hyppigst i det første svangerskapet med en mindre tendens til å gjenta seg når 
den opptrer sent i svangerskapet. Tidlig innsettende preeklampsi derimot har større ten-
dens til å gjenta seg, da er ofte morkaken mer involvert og barnet blir oftere veksthemmet. 
Det høres ikke ut som du hadde en slik alvorlig, tidlig form, men det er viktig at blodtrykk 
og urin blir fulgt på kontrollene også denne gang.

Svangerskapskløen du hadde har ingen sammenheng med blodtrykket, men er en egen 
komplikasjon – som også kan gjenta seg. For å finne ut om kløen innebærer noen fare for 
svangerskapet tar man gjerne en fastende blodprøve, man måler nivået av gallesyrer i 
blodet. Dette kan du få gjort dersom du får kløe denne gang. Man kan så sette i gang fød-
selen hvis det måles høye verdier og du har passert 37 uker.

Som andregangsfødende har du nå med deg en svært viktig erfaring fra første graviditet, 
som gjør at du kan observere symptomer og tegn og stille spørsmål på en annen måte enn 
du kunne sist. Sjansen for at dette blir et normalt svangerskap er stor. Du kan be om ekstra 
kontroll på sykehuset der du skal føde, og det kan bli igangsetting hvis det blir komplika- 
sjoner på slutten. Lykke til!

Vennlig hilsen Liv Ellingsen
Overlege kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

     QQQQQ

REAKSJON VED MOR OG FARS SEPERASJON
Hei! Jeg lurer på om jeg kan få hjelp angående min datter (født i uke 35+3, veide 1590 
gram). Hun er nå 2,5 år gammel. Hun har ikke hatt spesielle komplikasjoner siden fødselen 
foruten kolikk, refluks og en hel del spisevanskeligheter. 

For en måned siden ble jeg og min datters far separert. Dermed flyttet vi inn i en ny 
leilighet i nærheten av faren. Datteren min bor fast hos meg 75–80 prosent av tiden, men 
vi har delt omsorg. Na er problemet at hun virker å ha fått en kraftig reaksjon på dette nye 
som skjer i livet, med ny bolig, min mor er ofte her for å hjelpe meg (henting og levering 
i barnehagen blant annet) og hun spør en del etter faren. Dessuten har vi hatt mye pro- 
blemer med sinne, trass og voldelige utbrudd, i tillegg til mye sykdom.

Jeg som mor klarer nesten ikke håndtere disse reaksjonene, men trenger god veiledning 
og samtaler rundt dette, helst med en barnepsykolog (kanskje gjennom dere?) eller med 
en annen ekspert innom små barn. Dessverre er faren ikke så engasjert, jeg prater mest 
med moren min. Har dere forslag på hjelp jeg kan få?

SVAR:
Hei! Du bør absolutt søke hjelp hos psykolog for de problemene din datter på to og et halvt 
år viser i forbindelse med at mor og far har skilt lag og nå har delt omsorg. Problemene du 
beskriver kan selvsagt gjelde barn generelt, ikke bare dem som er for tidlig født, men tenk 
på din datter som særlig sårbar på grunn av den premature fødselen. 

Spesiell sårbarhet er sannsynlig gitt de tidligere problemer som du nevner – kolikk,  
refluks og spisevansker. Prøv å komme i kontakt med spedbarnsteamet på nærmeste BUP. 
Er du heldig kan du få god veiledning der.

Vennlig hilsen Lars Smith
Professor ved psykologisk institutt, Universitetssykehuset i Oslo
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Født for tidlig – DVD
Filmen «Født for tidlig» er laget av Sør-
landet kompetansesenter i samarbeid med 
Prematurforeningen. Prosjektet er finansi-
ert med midler fra Helse og Rehabilitering.

I filmen møter vi tre familier: Nyfødte Noah, født i 
uke 26 – Lasse, tre år (født i uke 27), som går i barne 
-hagen – og Anikken, åtte år (født i uke 29), som går 
i andre klasse. Filmen inneholder også intervjuer med 
noen av de fremste fagfolkene i Norge på området, 
blant andre professorene Saugstad og Markestad.

Sammen med filmen følger en ressurs-DVD med 
artikler, videointervjuer, henvisning til fagstoff med 
mer. Målgruppen for denne er fagfolk, men også 
foreldre vil finne nyttig info her.

Jeg ønsker å bestille DVDen «Født for tidlig»:
Antall:........   Navn:..............................................................

Adresse:..............................................................................

Sendes til: Prematurforeningen, Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo

Bestilling:
Filmen bestilles hos  
Prematurforeningen  
på: post@prematur-
foreningen.no, eller 
send inn slippen. Film 
med interaktiv DVD 
koster kr. 150,- + porto.
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Bli abonnent på Prematurposten og 
støttemedlem av Prematurforeningen
Det koster bare kr. 350,- per år og du støtter en god sak! Hvis du også 
ønsker å få tilsendt vår medlemsbok koster den kr. 400,- inkl. porto.

Alle tidligere utgaver av Prematurposten er tilgjengelig på nett for 
alle medlemmer. Er du ikke medlem og ønsker et spesielt nummer, må 
du sende en mail til post@prematurforeningen.no.

Jeg ønsker å bli medlem av Prematurforeningen
Medlemskapet koster kr. 350,- per år. Prematurposten inngår i medlemskapet.

Navn:..................................................................................

Adresse:...........................................................................

Sendes til: Prematurforeningen, Berhard Getz gate 3, 0165 Oslo, eller send 
en epost til post@prematurforeningen.no



PASIENTEN KOMMER 
ALLTID FØRST

I AbbVie lar vi den uredde holdningen som 
kjennetegner innovatører, gå hånd i hånd 
med styrken og kompetansen i et ledende 
farmasøytisk selskap.  Dette gjør vi for å møte 
helseutfordringene til mennesker over hele verden.

Det er lidenskap som driver vår forskning og 
utvikling av nye behandlingsformer. 

Fordi hvert eneste liv er bemerkelsesverdig, må vi sørge 
for at våre løsninger også er det.

Les mer på abbvie.no eller abbvie.com

PASIENTEN KOMMER 
ALLTID FØRST

Noen av de største 
miraklene i verden 

er ganske små!

Prematurforeningen jobbet lenge for å få  
ut sin nye medlemsbok, som endelig var  
ferdig i 2014. Her belyses mange temaer 
rundt prematurfødte barn og mulige sen-
virkninger. Boka ble sendt ut til alle våre 
medlemmer da den kom. 

Har du ikke boka og ønsker å få den tilsendt, 
koster den kr. 400,- inkl. porto. Send en 
mail til post@prematurforeningen.no med 
bestilling – eller en sms til 94196348.
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