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Daglig leder har ordet
Kjære lesere!
Siden vi har fått så mange nye medlemmer 
i løpet av året, vil jeg starte med å si litt om 
foreningen og hva vi jobber med akkurat nå. 
Vår hjemmeside må oppdateres. Det er et 
stort prosjekt vi nå har påbegynt. Vi mener 
det er viktig at hjemmesiden blir mer leser-
vennlig på flere enheter enn pc, og at den blir 
enkel å betjene. Samtidig opplever vi at flere 
linker ikke fungerer etter at vi byttet web- 
hotell. Dette må det ryddes opp i. I en over-
gangsperiode vil hjemmesiden være «under 
arbeid», men vi håper perioden blir kortvarig. 

Vi jobber sammen med Abbvie om å lage 
en «velkommen-hjem-pakke». Den ønsker 
vi å sende med foreldre som skal ta med sitt 
lille barn hjem fra sykehuset for første gang. 
Her har vi spurt våre følgere og medlemmer 
om tips til informasjon som dere tenker er 
nyttig i overgangen fra sykehus til hjem. Her 
har dere vært til stor hjelp! 

Vi ønsker og ser behov for å lage en barne-
hage- og skolepakke. Den tenker vi skal inne- 
holde nyttig informasjon til alle som job-
ber med barn, om hvordan de kan gå frem 
når det gjelder barn født før tiden. Alt dette 
koster selvfølgelig litt, så hvis noen vet om et 
sted man kan søke støtte eller om en bedrift 
som vil støtte oss økonomisk, si fra. Vi job-
ber stadig med å få flere medlemmer fordi vi 
tenker at det er lettere å stå sammen. Om vi 
blir flere er det også lettere å bli hørt. Hjelp 
oss gjerne med å tipse andre om oss. 

Jeg vil også takke alle som har bidratt 
med å få til en fin markering av Verdens 
Prematurdag i år. Flere sykehus markerte 
dagen for sine pasienter og noen åpnet også 
opp for folk utenfra. Flere bygg lyste i lilla og 
vi holdt et godt seminar på Rikshospitalet. 
Jeg håper alle unnet seg noe ekstra denne 
dagen og klappet seg selv på skulderen. Det 
fortjener dere. 

Dette er siste utgave av Prematurposten for 
2016, det vil si at neste nummer kommer i 
mars neste år. Jeg håper så mange som 
mulig ønsker å følge oss videre inn i 
2017, men for de som ønsker å si opp 
medlemskapet for 2017, må det gjøres 
innen 1. februar 2017. 

Neste års medlemskontin-
gent kommer på deres opp- 
gitte mailadresse rett etter 
at første utgave av Pre-
maturposten er i postkas-
sen, med én måneds forfall. De av dere som 
ikke har betalt innen 2. utgave av Prematur-
posten sendes ut, vil få kontingenten i posten 
med blad nummer to. 

Det er viktig å vite at medlemskontin-
genten som er sendt på mail og den som 
kommer i posten er den samme, slik at man 
ikke betaler dobbelt. Det går fint å printe ut 
faktura fra mailen om det oppleves ryddig- 
ere, men husk å tenke på miljøet. 

I dette nummeret av Prematurposten kan 
dere lese to gode artikler om forskning på 
premature. Det ene forskningsprosjektet er 
gjort av Ragnhild Thomsen, som har studert 
lett premature barn og språkutfordringer. 
Jeg vil minne om at dette er en pilotstu- 
die, med lite volum, men at studien viser at 
dette trengs det mer forskning på.

Den andre artikkelen omhandler effekten av 
fysioterapi gjennomført før terminalder, og er 
forsket frem av Tordis Ustad. Dere vil også lese 
mer om markeringen av Verdens Prematurdag 
2016. «Min Historie» er denne gang skrevet av 
Charlotte Rapp, som selv er prematurfødt. Hun 
forteller om hvordan hennes livskvalitet har 
vært etter å ha kommet til verden før tiden.    

Til slutt vil jeg takke alle for et godt år! Jeg 
håper dere ser Prematurposten som nyttig. 
Jeg vil takke styret i Prematurforeningen for 
en strålende innsats. Dere er dyktige «med- 
arbeidere» jeg ikke kunne vært foruten.  
Tusen takk til vårt ekspertpanel, for tiden 
dere gir ved å svare på våre henvend- 
elser. Tusen takk til alle artikkelforfattere for 
at dere kommer med ny og god kunnskap 
rundt premature. Og tusen takk til alle 
som har bidratt økonomisk via annonser og 
lignende. Det hjelper vårt arbeid. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fredfull jul! 
Ta vare på hverandre!  

Hilsen Hege Nordhus
Daglig leder Prematurforeningen
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M
eir: Vi m

å forske m
eir på de lett pre-

m
ature (Illustrasjonsfoto: privat)

Artikkelen er tidligere publisert på forskning.no og er gjengitt med tillatelse.

Lett premature har auka 
risiko for språkvanskar 
Forskarar har sett på språk- 
evnene til 25 lett premature 
barn, altså barn som er fødd i 
veke 34 til 36. Resultata viser 
at barna ved fireårsalder skårar 
svakare enn forventa og at rela- 
tivt mange har symptom på 
språkvanskar.

Av Ragnhild Thomsen Thornam, kom-
munikasjonsrådgjevar, Statped

Pilotstudien er gjort av forskar Wenche 
Andersen Helland i Statped og logoped 
Anne Straume i Askøy kommune.

– Funna viser at vi må forske meir på 
dei lett premature barna. Vi tek gjerne 
for gitt at dei barna som er fødde tett 
opp mot termin, med tilnærma normal 
fødselsvekt og stabil helsetilstand, ikkje 
har vanskar. Då er det fare for å over- 
sjå problem, seier Helland. Ho er også 
førsteamanuensis II ved Universitetet i 
Bergen og forskar i Helse Fonna.

Helland understrekar at dette er ein 
pilotstudie med eit lite utval og funna 
må difor tolkast med varsemd. Resulta-
ta tyder likevel på at språkkompetansen 
til dei lett premature barna er lågare 
enn hos andre barn.

Funna blir stadfesta av anna forsking. 
Ein studie frå USA frå 2012 av meir enn 
5000 barn, der 400 var lett premature, 
viser at dei lett premature gjer det sva-
kare enn fullborne barn på språklege 
mål.

– Dei lett premature barna har gått 
glipp av dei siste vekene av svanger-
skapet. Då er det fornuftig å ha eit eks- 
tra auge på dei og følgje dei tettare 
opp, meiner Helland.

– Må erkjenne at dei er i ei risikosone
25 barn deltok i studien. Dei blei rekrut-
terte av helsestasjonar i heile landet. 
Forskarane trekte ut 358 tilfeldige helse- 
stasjonar som blei spurde om å finne 
barn fødd i veke 34, 35 og 36 og som 
skulle på fireårskontroll i ein gitt peri-
ode. 25 familiar responderte.

Forskarane nytta eit rapporterings- 
skjema for foreldre som heiter Chil-
dren’s Communication Checklist Second 
Edition (CCC-2). Dette er eit standard- 
isert instrument med norske normer, som 
blir nytta for barn mellom fire og 17 år.

I skjemaet vurderer foreldra sjølve 
språket til barnet ved å svare på 70 
påstandar. Dei vurderer kor ofte dei 
har observert ulike språklege fenomen  
innan kommunikasjon, uttale, forståing, 
samtaleinitiativ og korleis barnet bruker 
språket i ulike sosiale situasjonar.

Forskarane analyserte deretter infor- 
masjonen og samanlikna resultata med 
gjennomsnittet for aldersgruppa. Dei 
lett premature barna skåra betydeleg 
svakare enn aldersgjennomsnittet og 20 
prosent viste symptom på språkvanskar. 
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Vanskane var i hovudsak knytte til den 
strukturelle sida av språket, som tale, 
setningsbygging og språkforståing.

– Vi må erkjenne at dei lett prema-
ture barna er i ei risikosone. Vi skal ikkje 
skape uro hos foreldra, men vere eks-
tra merksame på at nokre kan ha ein 
språkvanske som dei må få hjelp for, 
seier Helland.

Tidleg innsats
Kunnskapsdepartementet har peikt på 
tidleg innsats som ein nøkkel i arbeidet 
med å fange opp og følgje opp dei som 
treng særskild hjelp og støtte. Også 
Statped jobbar systematisk med tidleg 
innsats. Helland og Straume meiner det 
er særs viktig å finne barna med språk-
vanskar slik at dei kan få tidleg hjelp.

– Når vi oppdagar vanskar tidleg, kan 
vi setje inn tiltak medan barna er i ein 
fase i utviklinga der dei er særleg mot-
takelege for stimulering, seier Helland 
og held fram:

– Når eit barn har språkvanskar, er 
det viktig med rådgjeving til miljøet 
rundt barnet om korleis ein kan legge 
mest mogleg til rette for ei god språk- 
utvikling. Dei vaksne bør vere eks-
tra medvitne på å vere gode språk- 
modellar, bruke språket aktivt saman 
med barnet, lese høgt, snakke med bar-
net og setje ord på det ein gjer saman, 
seier Helland.

Ho oppmodar til meir forsking på dei 
lett premature barna.

– Meir kunnskap om korleis dei lett 
premature barna fungerer vil vere til 
stor hjelp for både foreldre, helsesta- 
sjon, barnehage og andre som følgjer 
opp barna. Difor bør vi forske vidare på 
større grupper av lett premature barn, 
seier Helland.

Etterlyser meir forsking
Kring sju prosent av alle barn i Noreg 
blir fødde prematurt, altså meir enn 
tre veker før termin. Dette utgjer kring  
4 400 barn i året.

Det er godt dokumentert at premature 
barn har større risiko for språkvanskar 

enn barn som er fødde til termin. Det er 
likevel forska lite på språkutviklinga hos 
dei som er lett premature.

– Dette er ein pilotstudie som berre 
er hypoteseskapande. Likevel er han 
interessant. Om det blir stadfesta at 
språkvanskar er meir vanleg hos dei 
som er fødde litt for tidleg, er det vik-
tig å følgje barna over tid for å finne ut 
om dette er vanskar som varar ved, slik 
at dei har nytte av tidlege tiltak, seier 
Trond Markestad. Han er barnelege og 
professor emeritus ved Universitetet i 
Bergen. Markestad sit også i ekspert-
panelet til Prematurforeningen.

Markestad oppmodar til meir for- 
sking om dei lett premature barna for 
å få eit meir komplett bilete av kva det 
kan bety å vere fødd for tidleg.

Mellom anna vil det vere nyttig å 
finne ut om lett prematuritet i seg sjølv 
er ein risiko for å utvikle språkvanskar, 
eller om språkvanskane er eit resultat 
av svakare kognitive evner (IQ), åt-
ferdsvanskar, sosial bakgrunn, mindre 
stimulering i barneåra eller komplika- 
sjonar i svangerskapet.

Markestad trur ikkje det er aktuelt å 
etablere eigne screeningprogram for 
språk eller andre vanskar hos barn som 
er fødde litt før tida. Derimot er det særs 
viktig at foreldre, helsepersonell og peda- 
gogar i barnehage og skule kjenner til 
risikofaktorar for avvikande utvikling slik 
at dei kan fange opp barn som treng 
ekstra støtte. Dette gjeld både for barn 
fødd for tidleg og andre barn.

– Kunnskap gir større håp om at 
barn som slit, blir oppdaga og utgreia 
på riktig tidspunkt og får den hjelpa dei 
treng, seier Markestad. 

Referansar:
• Nepomnyaschy, L., mfl. Developmental 
outcomes of late-preterm infants at 2 and 4 
years. • Maternal and Child Health Journal, 
16 (8), 1612-1624, 2012. Sammendrag.
• Straume A & Helland, W.A. En pilotstu- 
die av språkferdigheter hos lett prema-
ture barn, Norsk tidsskrift for logopedi, 2, 
22-28, 2016
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Tidlig fysioterapi til 
barn født prematurt 
Denne artikkelen er en for-
kortelse på norsk av studien:  
Early Parent-Administered Phy- 
sical Therapy for Preterm In-
fants: A Randomized Controlled 
Trial. Pediatrics. 2016;138(2).1

Av Tordis Ustad, MSca,b, Kari Anne I. 
Evensen, PhDb,c,d, Suzann K. Campbell, 
PhDe, Gay L. Girolami, PhDe, Jorunn 
Helbostad, PhDa,f, Lone Jørgensen, 
PhDg,h, Per Ivar Kaaresen, PhDi, Gunn 
Kristin Øberg, PhDg,h.

Noen for tidlig fødte barn er i risiko for 
senskader, slik som for eksempel grov- 
og finmotoriske vansker eller cerebral 
parese. Risikoen for senskader øker 
med lav fødselsalder.2 Barn som er født 
før svangerskapsuke 28 eller med fød-
selsvekt <1000 gram blir vurdert til å 
være i spesiell høy risiko og blir fulgt 
opp av spesialisthelsetjenesten med 
vurderinger av blant annet fysiotera-
peut.3 Disse barna henvises også rutine- 
messig til kommunal fysioterapeut. 
Hensikten med tidlig fysioterapi er å 
bidra til så god motorisk utvikling som 
mulig.

Forskning på hjernens utvikling har 
vist at deler av utviklingen kan ha sam-
menheng med tidlige erfaringer. Det vil 
si at det ikke er likegyldig hvilke aktivi-
teter barnet har eller hvilke erfaringer 
barnet gjør seg. Tiden rundt termin- 
alder blir regnet for å være en periode 
med større mulighet for å påvirke ut-
vikling enn ved senere alder.4 Men det 
finnes lite forskningsbasert kunnskap 
om effekten av tidlig fysioterapi; for ek-
sempel når i barnets alder gir treningen 
best effekt, eller hvor mye og hvordan 
bør det trenes. En oversiktsartikkel har 

konkludert med at trening som starter 
mens barnet ennå er innlagt på syke- 
huset og med foreldre som aktive del- 
tagere, synes å gi best effekt.5 

Mål for studien
Mål for studien vår var å undersøke  
effekten av fysioterapi gjennomført før 
terminalder.1, 6

Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN), St.Olavs Hospital, Trondheim 
Universitetssykehus og Oslo Univer-
sitetssykehus, Ullevål har samarbei-
det om en studie der to grupper for 
tidlig fødte barn ble sammenlignet. 
150 barn født før uke 32 ble inklu- 
dert i studien i perioden våren 2010 
til høsten 2014.

Barna ble enten trukket til gruppen 
med tidlig stimulering (n=71) eller til 
kontrollgruppen (n=79). Foreldre til 
barn i den tidlige stimuleringsgruppen 
fikk opplæring i et program som ble 
gjennomført når barnet var i svanger-
skapsalder 34, 35 og 36 uker. Barna 
måtte være friske nok til å tåle hånd-
teringen, de skulle delta aktivt under 
treningen og foreldrene måtte forstå og 
snakke norsk. 

Stimuleringsprogrammet bygget på 
to tidligere studier.7, 8 Målet var å frem- 
me barnets hodekontroll, bolkontroll 
og midtlinjeorientering. Den av forel-
drene som var mest tilstede på syke-
huset fikk opplæring av fysioterapeut. 
Foreldrene fikk også utlevert en bok 
med bilder og forklaring på de ulike 
aktivitetene. De bestemte når og hvor 
mye som ble gjennomført hver gang 
ut fra barnets reaksjoner. Foreldrene 
lærte å lese barnets’ signal for å se når 
barnet var klar for mer eller når det 
trengte en pause. 



  9Prematurposten nr. 4 – desember 2016

a

Foto: Inger Helen Storetvedt-Khateeb 
(barn som ikke har deltatt i studien – etter 
tillatelse fra foreldre)

Stimuleringen skulle gjennomføres 
inntil ti minutter to ganger daglig når 
barnet var våkent, men avbrytes der-
som barnet viste tegn på stress eller 
ubehag. Foreldrene ble bedt om å skrive 
daglig logg for å registrere hvor mye tid 
de brukt eller eventuell grunn for ikke å 
gjennomføre stimuleringsprogrammet.

Følges jevnlig
Foreldre i kontrollgruppen fikk generell 
informasjon om håndtering og stillings- 
endringer. 

Alle barna ble vurdert med motoriske 
tester ved svangerskapsalder 34 og 37 
uker. Ved uke 37 var det en tydelig for-
skjell mellom gruppene, der barn som 
hadde deltatt på den tidlige stimulerin-
gen skåret høyere på den motoriske 
testen enn kontrollgruppen. Selv om vi 
fant denne gruppeforskjellen umiddel-
bart etter tre uker med tidlig stimuler-
ing, er det usikkert om det vil fortsette å 
være en slik forskjell mellom gruppene. 
Barna i studien har blitt fulgt/skal følges 
med jevnlige motoriske vurderinger til 
de er to år gamle.

Det var stor variasjon av hvor mye 
stimulering som ble gjennomført. Gjen-
nomsnittet var én gang per dag med 
varighet ni minutter. Grunnen til ikke å 
gjennomføre stimuleringsprogrammet, 
var i hovedsak at barnet ikke var til- 
gjengelig fordi det sov, fikk mat, var 
trøtt eller uopplagt. 

Vi fant ingen direkte sammenheng 
mellom registrert tid brukt på tidlig 
stimulering og motorisk utvikling. Dette 
kan skyldes at noe av håndteringen og 
samspillet med barnet ble overført til 
andre situasjoner enn den registrerte 
tiden brukt til stimuleringsprogrammet. 
Det er dermed vanskelig å vite akkurat 
hvor mye foreldrene gjorde.

Studien er den første som har vurdert 
effekt av fysioterapi gjennomført kun 
før terminalder med foreldre som  
behandlere. Barn som hadde fått tid-
lig stimulering viste større framgang i  
motorikk enn barn i kontrollgruppen, 
men først ved to år korrigert alder vil 
vi vite om det er noen langtidseffekt av 
den tidlige stimuleringen. 

NB: Artikkelen er gjengitt etter til- 
latelse fra Pediatrics, Vol. 138, Issue 2, 
Copyright © 2016 by the AAP 

 

Studien er støttet av: ExtraStif-
telsen Helse og Rehab og Prematur-
foreningen (2013-2016), Fond til 
etter- og videreutdanning av fysio- 
terapeuter, St. Olavs Hospital, 
Trondheim Universitetssykehus og 
UNIMED Forskingsfond.

Takk til alle barn og foreldre som 
har gjort denne studien mulig og 
takk til alle samarbeidspartnere ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN), St. Olavs Hospital, Trond-
heim Universitetssykehus og Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål.
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Oppsigelse av
medlemskap: 
Til orientering må utmelding av 
Prematurforeningen skje per 
post eller mail før medlems-
blad nummer 1 blir sendt ut. 
Dette fordi hver postutsend-
else er svært kostbar for oss. 

Fotnoter
a) Klinikk for kliniske servicefunk- 
sjoner, St. Olav’s Hospital, Universi-
tetssykehuset i Trondheim, 
b) Institutt for laboratoriemedisin, barn- 
og kvinnesykdommer, Medisinsk fakultet, 
NTNU, Trondheim, 
c) Institutt for samfunnsmedisin, Medi- 
sinsk fakultet, NTNU, Trondheim,  d) En-
het for fysioterapitjenester, Trondheim 
kommune, 
e) Department of Physical Therapy, Uni-
versity of Illinois at Chicago, 
f) Institutt for nevromedisin, Medisinsk 
fakultet, NTNU, Trondheim, 
g) Det helsevitenskaplige fakultet, UIT, 
Norges arktiske universitet, Tromsø, 
h) Fysioterapiavdelingen, Universi-
tetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, 
i) Barne- og ungdomsavdelingen, Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
-----------------------------------------
1. Ustad T, Evensen KA, Campbell SK, Gi-
rolami GL, Helbostad J, Jorgensen L, et al. 
Early Parent-Administered Physical Ther-
apy for Preterm Infants: A Randomized 
Controlled Trial. Pediatrics. 2016;138(2).
2. Serenius F, Kallen K, Blennow M, Ewald 
U, Fellman V, Holmstrom G, et al. Neu-
rodevelopmental outcome in extremely 
preterm infants at 2.5 years after ac-
tive perinatal care in Sweden. JAMA. 
2013;309(17):1810-1820.

3. Markestad T, Halvorsen B. Faglige ret- 
ningslinjer for oppfølging av for tidlig fød-
te barn. Oslo: Sosial- og helsedirekto- 
ratet; 2007.
4. Hadders-Algra M. Evaluation of motor 
function in young infants by means of the 
assessment of general movements: a re-
view. Pediatr Phys Ther. 2001;13(1):27-
36.
5. Spittle A, Orton J, Anderson PJ, Boyd 
R, Doyle LW. Early developmental inter-
vention programmes provided post hos-
pital discharge to prevent motor and cog-
nitive impairment in preterm infants. The 
Cochrane database of systematic reviews. 
2015;11:CD005495.
6. Øberg GK, Campbell SK, Girolami GL, 
Ustad T, Jørgensen L, Kaaresen PI. Study 
protocol: an early intervention program 
to improve motor outcome in preterm in-
fants: a randomized controlled trial and 
a qualitative study of physiotherapy per-
formance and parental experiences. BMC 
Pediatr. 2012;12:15.
7. Girolami GL, Campbell SK. Efficacy of 
a Neuro-Developmental Treatment pro-
gram to improve motor control in infants 
born prematurely. Pediatr Phys Ther. 
1994;6:175-184.
8. Kaaresen PI, Rønning JA, Ulvund SE, 
Dahl LB. A randomized, controlled tri-
al of the effectiveness of an early-inter-
vention program in reducing parenting 
stress after preterm birth. Pediatrics. 
2006;118(1):e9-19.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv



  11Prematurposten nr. 4 – desember 2016



 12 Prematurposten nr. 4 – desember 2016

Åpen dag på kontoret
Den 19. oktober var det duket for 
fest. Prematurforeningen feiret 
sitt nye kontor i Kongsvinger. 

Vi fikk markedsført oss i forkant av da-
gen både i avisen Mitt Kongsvinger og i 
radio Kongsvinger.

Selveste ordføreren i Kongsvinger øn-
sket oss velkommen på sosiale medier, 
så dette var stas. Daglig leder mottok 
blomster av familie – og representan-
ter fra helsestasjonen på Kongsvinger 
kom innom for å hilse på. Ellers var det 
kake, kaffe og blåsebobler som var de 
gjeveste tingene denne dagen. 

Tusen takk for all oppmerksomhet 
vedrørende flyttingen til Kongsvinger. 
Dette var gøy – og vi håper på mer 
besøk i fremtiden!     
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Besøk: Blant de som stakk innom kontoret under «Åpen dag» var representanter fra helsesta- 
sjonen og flere barn. (Foto: Prematurforeningen)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Extrastiftelsen 
– utdeling av forskningsmidler 2017
To nye og tre pågående prosjek-
ter søkte om midler fra Extra- 
stiftelsen gjennom Prematur-
foreningen. 

Dessverre var det ingen av de nye pro- 
sjektene som ble tildelt midler for 2017, 
men heldigvis fikk våre tre pågående 
prosjekter midler for å fortsette også i 
2017.

• Kenneth Vilhelmsen avslutter sin dok- 
torgrad ved NTNU på prosjektet «Hjerne- 
utvikling hos premature spedbarn».

• Bente Silnes Tandberg fortsetter sitt 
prosjekt med «Evaluering av familie- 

basert omsorg» ved Vestre Viken, 
Drammen sykehus.   

• Kristine Marie Stangenes fortset-
ter med sin forskning på «Forstyrret 
søvn og hjerner i utvikling» ved 
Haukeland universitetssjukehus.  

Husk søknadsfristen for midler til  
Extrastiftelsen 1. mai 2017: Gjelder 
midler for 2018.

I år har vi også for første gang en 
søknad inne på Helseprosjekter. Svar 
på om denne blir godkjent kommer den 
15. desember. 

Se www.extrastiftelsen.no for mer  
informasjon vedrørende dette.
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Verdens Prematurdag
– markering på Rikshospitalet i Oslo
Markeringen av Verdens Prema- 
turdag 2016 er nå over. Det vi 
har jobbet med så lenge er plut-
selig forbi, men vi sitter igjen 
med mange gode minner. 

Av Hege Nordhus, daglig leder Prematur- 
foreningen

Vi i styret traff mange hyggelige men-
nesker både på treffet på Rikshospitalet 
og på treff i Stavanger og i Drammen. 
Det setter vi stor pris på. Det er fint å 
kjenne på samhørighet. Ta gjerne kon-
takt med oss om du kunne tenke deg å 
engasjere deg i ditt distrikt. Så kan vi 
se hva vi kan få til. 

Treffet ved Kvinne-barnklinikken på 
Rikshospitalet var veldig fint og hyg-
gelig. Flere kom innom og det var stor 
interesse ved kuvøsen som sto utstilt. 
Sykehusklovnene kom også på besøk 

og lagde litt liv og røre. I tillegg ble det 
servert vannbakkels med lilla topping til 
de forbipasserende. 

Vi hadde med brosjyrer, Prematur-
posten og buttons som vi delte ut til de 
som ville ha. Susanne Bukkøy, som er 
styreleder i lokallaget i Rogaland, kom 
til Rikshospitalet og markerte dagen 
sammen med oss. 

Bygg opplyst i lilla
Effekten av bygg som lyser i lilla denne 
dagen har vært og er en fin markering. 
Her fikk vi god drahjelp fra sykepleiere 
i Elverum. De fikk lyst opp flere bygg i 
Hedmark i prematurfargen lilla. 

Alt i alt er vi veldig fornøyd med årets 
markering. Vi håper også dere som 
deltok på treff og/eller seminarer er 
fornøyde med arrangementene. 

Vi håper at alle tok seg tid til å unne 
seg noe ekstra denne dagen.

Alle foto side 14-16: Tom Kirkemo, Studio G, Kongsvinger
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a
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Verdens Prematurdag
– markering i landet for øvrig

Også i landet for øvrig ble Verdens Pre-
maturdag markert, ikke minst ved at 
bygninger og monumenter rundt om-
kring ble lyst opp i lilla. 

pBildene: Øverst til venstre: Storelgen i Stor-Elvdal, øverst til høyre: Tjuvtitten i 
Oslo, i midten: Rockheim i Trondheim, nederst til høyre: Keplerstjernen ved Garder- 
moen og nederst til venstre: Skoringen i Tromsø (foto: Håkon Willumsen). (Øvrige 
foto: Prematurforeningen/privat) a
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Verdens Prematurdag
– markering i Stavanger

Under årets feiring av prematurdagen var 
det veldig kjekt å sjå både nye og gamle 
fjes. Oppmøtet var litt labert, men me hadde 
det veldig hyggelig. Ungane koste seg med 
teikneaktivitetar, velkjendt skattejakt og lek 
og moro. Nokre få sjukepleiarar dukka også 
opp. God mat hadde me, og restane vart 
overlevert til nyfødtintensiv-avdelinga (3D). 
Absolutt ei vellykka feiring!

Hilsen Iselin Mæland Brevik
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I kuvøse: 
Det ble 
seks uker 
i kuvøse. 
(Foto: 
privat)

Min historie:

Født prematurt 
– og livet etterpå
Mine minner som liten i forhold 
til det å være født prematurt, er 
mange. Både på godt og vondt. 

Av Charlotte Rapp (33) fra Kongsvinger

Mammas fortellinger fra min fødsel  
17. november 1983, på Verdens 
Prematurdag, gjør at jeg mange 
ganger har takket for dagen. 

14. november 1983 var mamma 
frisk og rask og alt var normalt i følge 
legen hennes.

16. november kl. 14.30 startet 
fødselen (uke 27). Mamma ble kjørt på 
føden ved Kongsvinger sykehus.

17. november kl. 09.25 ble hun i 
hui og hast sendt videre til Ullevål syke-
hus.

17. november kl. 10.55 så jeg 
verdens lys. 

Både mamma og jeg hadde noen 
kritiske døgn. Mamma hadde svanger-
skapsforgiftning, noe som var årsaken 
til min for tidlige fødsel. Hun ble liggen-
de på kvinneklinikken og jeg på prema- 
turavdelingen. 

Det tok tre døgn før mamma fikk se 
meg. Hun var så syk at hun ble  kjørt 
i ambulanse for å se sitt nyfødte barn. 
Hun var selv så dårlig at hun knapt 
husker dagen hun først fikk se meg,  
20. november 1983. Etter seks uker 
kom jeg ut av kuvøsen. 

Minner
Det jeg husker best, fire år gammel, er 
lenestolen mamma og pappa hadde i 
stua. Den ble flyttet inn på soverom-
met mitt i vintersesongen. Da ble den 
parkert foran vinduet fordi jeg hadde 
store problemer med falsk krupp og 
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a
Kosestund: Liten, men etter hvert klar for 
verden utenfor sykehuset. (Foto: privat)

Mye varme: 
Mamma ved 
kuvøsen til 
veslejenta si. 
(Foto: privat)

astmaanfall.  De første leveårene var 
jeg en hyppig pasient på mottakelsen, 
der jeg fikk hjelp til å puste. 

Mange ganger satt jeg i lenestolen på 
rommet mitt med vinduet på vidt gap 
og trakk inn frisk, kald luft. Med dyna 
godt pakket rundt meg, kan jeg også 
huske at jeg satt på fanget til mamma 
og pappa ute på trappa. Det var trygt 
og godt på mamma og pappa sitt fang. 

Når de største anfallene kom, var det 
bare for mamma og pappa å ringe mot-
takelsen. De sa bare navnet mitt, så 
visste de hva det gjaldt og døren dit sto 
alltid åpen. 

Oppveksten min bar mye preg av  
astmaanfall, halsbetennelse og syk-
dom, særlig gjennom vinterhalvåret. 
Det hindret meg likevel ikke i å være 
fysisk aktiv. Jeg startet med idrett i ung 
alder og holdt på med håndball til jeg 
var ferdig på ungdomsskolen. Dog var 
det viktig at Ventolinen var med meg 
overalt, for jeg var ofte plaget med tung 
pust og hyperventilering.

I en alder av 19 år orket jeg ikke 
flere halsbetennelser og fikk fjernet 
mandlene, noe som gjorde hverdagen 

mye lettere. Halsbetennelsene forsvant 
og jeg fikk en ny hverdag. Heldigvis har 
jeg vokst av meg astmaen og jeg kan 
ikke påstå at jeg føler at det å være født 
prematur gir meg noe plager eller ut-
fordringer i voksen alder, ikke som jeg 
merker i dag. 
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Et godt liv: Til tross for mye sykdom som liten, føler Charlotte hun har hatt et godt liv. 
Som voksen merker hun ingen senplager fra sin tidlige fødsel. (Foto: privat)

Egne barn
Selv har jeg vært så heldig å fått en 
helt frisk sønn, som jeg fødte 14 dager 
på overtid. Jeg venter nå mitt andre 
barn. Jeg har fått utrolig god oppfølging 
av min lege gjennom svangerskapene, 
med tanke på at jeg er født prematur 
og at mamma fikk alvorlig svanger-
skapsforgiftning. 

Mine tanker rundt det å være født 
prematur er for så vidt glemt, men jeg 
tror det å ivareta foreldrene kanskje er 
like viktig i alle faser, særlig de første 
årene etter at de har opplevd en slik 
traumatisk situasjon. Jeg har hatt en 
helt fantastisk oppvekst og kan ikke 

påstå at dette har hemmet meg på 
noen som helst måte i forhold til det å 
ha en «normal» hverdag. 

Jeg er utdannet sykepleier og jobber 
nå på intensiven ved Ringerike sykehus. 

Mamma glemmer for øvrig aldri bar-
nelege Rolf Lindemann. Hans lange 
og utrettelige innsats for norsk nyfødt- 
medisin er høyt verdsatt og vil all-
tid bli husket. Han gjorde Nyfødt  
Intensiv-avdelingen ved Oslo universi-
tetssykehus, Ullevål, til en arbeidsplass 
de ansatte var stolte av, et sted der ny-
fødte, sårbare barn og deres familier 
blir godt ivaretatt. Dessverre døde han 
brått i 2012. 
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Barnehager  
og skoler

Helsestasjoner
Prematurforeningen tilbyr alle 
landets helsestasjoner å motta 
Prematurposten gratis på mail. 
Vi sender ut bladet på en Pdf-
fil til alle helsestasjoner som  
ønsker det.

Vi ønsker selvfølgelig at flest 
mulig skal få nytte av vårt fine 
blad. Sjekk om den helsesta- 
sjonen du tilhører har hørt om 
dette fine tilbudet.

For å kunne motta bladet vårt 
må vi få en mail fra helsesta- 
sjonen med beskjed om hvilk-
en mailadresse de ønsker å 
motta det på. Send en mail til:  
post@prematurforeningen.no.

Prematurforeningen sender 
Prematurposten på mail til 
helsestasjoner rundt i landet. 

Det samme ønsker vi nå 
også å gjøre til barnehager 
og skoler. Ønsker din barne-
hage/skole å motta Pre-
maturposten per mail?

Da trenger dere bare sende 
oss en mail med deres øn-
ske, i tillegg til barnehagens/
skolens mailadresse. Hilsen  
Prematurforeningen

Amokbenet og 
Det Ustyrlige Benet
Et eventyr av Mina (4 ½ år), 
født uke 28+1. 

Det var en gang to ben som het Amok-
benet og Det Ustyrlige Benet. De spar-
ket alltid når de skulle sitte stille. 

Amokbenet slo seg helt i hodet – til 
og med når det var frokost! De gjorde 
ost sånn at den ble muggen: Det var 
tåfisen som gjorde det. 

Amokbenet og Det Ustyrlige Benet 
spiste bare bøker. Ute kastet de leire på 
andre ben. De dyppet seg i varmt vann. 
Så tok de seg til å grave helt til verdens 
ende for å lage en felle for andre.

Det endte med at de bena ble døde. 
Eller forresten: De ble dyrepassere. Og 
etter det endte det med at de ble døde 
og syke og endte på gamlehjem.

Eventyret er skrevet ned av mor, Hanne 
Isdal. Tegningen er laget av Mina.
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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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Forskrift om barns opp- 
hold i helseinstitusjon
Kapittel 1. Generelt

§ 1. Denne forskriften gjelder for helseinstitusjoner som yter spesialisthelse- 
tjenester i henhold til spesialisthelsetjenesteloven.

§ 2. Barn skal bare legges inn på helseinstitusjon når det er medisinsk nødvendig 
eller når det av andre grunner vil være best for barnet. Skifte av helseinstitusjon 
eller avdeling skal bare skje når det er medisinsk nødvendig eller det av andre 
grunner vil være best for barnet.

§ 3. Med barn menes i denne forskrift personer under 18 år. Med foreldre menes 
i denne forskrift også fosterforeldre eller andre som opptrer i foreldres sted. Med 
helseinstitusjon menes i denne forskrift somatiske sykehus og institusjoner innen 
det psykiske helsevern, samt andre helseinstitusjoner hvor barn har midlertidig 
opphold.

§ 4. Barn skal fortrinnsvis legges inn på egne barneavdelinger. På alminnelige 
avdelinger som jevnlig mottar barn bør det innredes barnestuer. Avdelinger og 
barnestuer der barn legges inn, skal utformes og utstyres slik at de er tilpasset 
barns behov. 

Barn kan ta med egne leker, men sykehuset er ikke ansvarlig for tap. Leker som 
er allergifremkallende eller på andre måter skadelig for barn kan nektes tatt med. 
Barn skal ikke legges på rom med voksne som er i en medisinsk tilstand som kan 
virke skremmende på dem.

§ 5. Barn skal fortrinnsvis tas hånd om av det samme personalet under oppholdet.
Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov, og informere og veilede 
foreldre om barns mulige reaksjoner i forbindelse med sykdommen og institus-
jonsoppholdet.

Kapittel 2. Samværsrett for foreldre m.m.

§ 6. Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsopp-
holdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 6-2. Ved alvor-
lig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.

Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker 
og kan utføre mens de er hos barnet. Foreldre og barn skal få fortløpende infor-
masjon om sykdommen. Foreldre skal ha mulighet til å være til stede under be-
handlingen hvis barnet ønsker det og det ikke vanskeliggjør behandlingen.

Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter 
behov. Foreldre skal ha adgang til egnet oppholdsrom.

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/
eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt.



  27Prematurposten nr. 4 – desember 2016

§ 7. Barn i helseinstitusjon kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Avdelin-
gens faglig ansvarlige kan nekte besøk dersom medisinske årsaker tilsier det. 
Eventuelle besøksnekt skal grunngis.

Foreldre og andre besøkende til barn i helseinstitusjon skal rette seg etter 
avdelingens rutiner og følge personalets anvisninger. Personalet må ta hensyn til 
at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter.

Kapittel 3. Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv.

§ 8. En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institu- 
sjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet.

Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen 
dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.

§ 9. Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet 
betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet.

Minst én av foreldrene, som pga. barnets sykdom oppholder seg i institusjonen 
sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av institusjonen. 
Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.

§ 10. Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes 
av det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion, jf. pasient- og bruker- 
rettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften § 9.

Institusjonen dekker reiseutgifter etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, 
jf. syketransportforskriften § 9, når institusjonen senere av medisinske grunner 
innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling 
eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behand- 
ling og pleie.

Når barn har foreldre hos seg under opphold i helseinstitusjon, skal institusjonen 
etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken for én av foreldrene der-
som denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter reglene i syke- 
transportforskriften § 9.

§ 11.Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom 
ytes etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. syketransportforskriften  
§ 10.

Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns 
sykdom kan komme til anvendelse, jf. folketrygdloven henholdsvis § 9-5 til § 9-9, 
§ 9-10 til § 9-11a og § 9-13. Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett 
til pleiepenger og opplæringspenger følger av § 9-14.

Prematurforeningen får med jevne mellom- 
rom spørsmål om rettigheter for foreldre og 
barn når de aller yngste må oppholde seg på 
sykehus. Vi har derfor tatt med et utdrag av 
«Forskrift om barns opphold i helseinstitu- 
sjon» her. Du finner hele forskriften på nettet, 
på lenken: https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2000-12-01-1217



 28 Prematurposten nr. 4 – desember 2016

Av Ann-Mari Haug, spesialkonsulent, Nyfødt intensiv OUS Ullevål
 
• Begge foreldre har rett på foreldrepenger om de har et arbeidsforhold hvor de 
har opparbeidet rettigheter innen for NAV sitt regelverk. Tre uker skal tas ut før 
fødselen. Ved prematur fødsel er dette sjelden aktuelt, og ukene bortfaller.
 
• Mødre som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger kan søke om  
engangsstønad.
 
• Hvis barnet blir innlagt på sykehus etter fødselen, får mor pleiepenger i hele 
perioden barnet er på sykehus (må ha opparbeidet samme rett som ved foreldre-
penger). Far får alltid for den første uken på sykehus, og senere så lenge det er 
behov for pustehjelp til barnet (respirator/Cpap).
 
• Andre enn mor og far kan få pleiepenger mens barnet er på sykehus (for eks-
empel besteforeldre om mor er alene med omsorgen).
 
• Pleiepenger kan graderes (for eksempel 50 prosent for far en periode før han 
går tilbake til arbeid).
 
• Pleiepenger kan søkes om etter utskrivning om det er store pleie/omsorgsbehov 
knyttet til barnet.
 
• Ved sykdom hos mor etter fødselen, kan det være aktuelt at mor får sykemeld-
ing for egen sykdom og at far får forlenget tiden med pleiepenger.
 
• Barn med behov for tekniske/medisinske hjelpemidler i hjemmet (sonde/oksy-
gen) kan utløse rett til opplæringspenger for en periode i forbindelse med over-
føring til hjemmet.
 
• Ved eventuell senere innleggelse av barnet på sykehus (i den perioden foreldre 
har foreldrepenger), kan det være aktuelt med pleiepenger, som da vil forskyve 
avslutningen av foreldrepermisjonen. Dette drøftes i hvert enkelt tilfelle med lege/
sosialkonsulent på sykehuset.
 
• Etter avsluttet permisjon kan det være aktuelt å søke om pleiepenger i hjem-
met. Dette gjelder i tilfeller hvor barnet har vært mye syk/har flere innleggelser 
på sykehus etter utskrivning, og hvor konsekvensene ved infeksjoner/sykdom er 
alvorlig. Dette må drøftes med behandlingsapparatet som har ansvar for barnet, 
og søkes fra sykehuslege i god tid før permisjonen er over.
 
• Andre rettigheter som grunn-/hjelpestønad er sjelden aktuelt til premature, men 
det oppfordres til å ta kontakt med sosialkonsulent ved sykehuset barnet er inn-
lagt for råd/veiledning videre.

NAV-rettigheter ved 
prematur fødsel Rettigheter per 

desember 2013
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Aktuell litteratur

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: 
Send mail til post@prematurforeningen.no 
med bestilling – eller en sms til 941 96 348.
Medlemmer betaler kun for porto. Ikke- 
medlemmer betaler 350,- + porto.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Særlig sensitive barn
Av Elaine N. Aron
Språk: Norsk (bokmål)
ISBN: 9788202437183
Utgitt: 2014, 1. opplag
Forlag: Cappelen Damm
Veil. pris: 369,–

Har du en datter eller sønn som synes 
borrelåsen er altfor stram eller for løs, at 
merkelapper og sømmer på klærne klør? 
Et barn som kan virke sjenert og tilbake-
holden, men er både begavet og kreativ? 
Da har du kanskje et høysensitivt barn. 

Høysensitive barn er ofte mer kreative, 
og kan ta til seg svært mye lærdom for-
di de legger merke til så mange detal-
jer. De kan derfor fort stille svært høye 
krav til seg selv og bli utmattede enere. 
De kan også bli overveldet av inntrykk 
fordi de tar inn og bearbeider mye mer 
gjennom sansene enn andre barn. 

De kan virke sky og sjenerte fordi de 
gjerne er avventende i nye situasjoner. 
De kan være ekstra vare for fysiske 
stimuli, som lyder, lukt og lys. De sover 
gjerne veldig lett og liker ikke brå foran-
dringer.

Når høysensitive barn er passe 
stimulert, vil imidlertid sensitiviteten 
gi fordeler som begavelse, innlevelses- 
evne, kreativitet, følsomhet, moralsk 
ansvarlighet og et rikt indre liv. 

Boka inneholder en mengde råd om 
hvordan du som mamma eller pappa 
kan gjøre tilværelsen enklere for barnet 
i barnehagen og på skolen, og et eget 
kapittel om den høysensitive tenåringen. 
Av forfatteren av bestselgeren «Særlig 
sensitiv. La sårbarheten bli din styrke».

For kjøp og mer info:
http://www.adlibris.com/no/bok/
sarlig-sensitive-barn-9788202437183
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MATING
Hei! Vi har en gutt på snart fire måneder, og har forstått det slik at han fra han er fire 
måneder kan smake på vanlig mat. Han er født sju uker for tidlig. Nå lurer vi på om vi bør 
vente til han er fire måneder etter korrigert alder?

SVAR:
Hei! Når det gjelder tidspunkt for introduksjon av «vanlig» mat «strides de lærde». For 
friske, fullbårne barn kan en gi smaksprøver fra fire-femmånedersalder, men hovedernærin-
gen bør være morsmelk frem til seksmånedersalder.

Barn som er født prematurt har en litt forskjellig spiseutvikling enn fullbårne. Generelt 
tror jeg at jeg ville vente litt med å introdusere annen mat hvis han bare er to måneder 
korrigert alder, men det er kanskje ikke nødvendig å vente helt til han blir fire måneder 
gammel korrigert. Det viktigste er å følge med på gutten din, og se om han er interessert 
i annen mat enn melk.

Med vennlig hilsen Ingrid B. Helland
Overlege dr med, Barneavdeling for nevrofag Rikshospitalet, OUS

    QQQQQ

NATTAMMING
Min premature sønn, født i uke 32+3, er nå blitt én måned gammel. Han veide 1700 gram 
ved fødsel og nå veier han omtrent 2200 gram. 

På sykehuset (nyfødt intensiv) fulgte vi «tretimersregelen» når det gjelder amming. Nå 
har vi vært hjemme i 12 dager. Han spiser hver 3. time på dagen og også oftere enn det 
flere ganger om dagen. Noen ganger hver time eller annen hver time. Ammeperiodene 
varierer fra 10 til 40 minutter. Han sier i fra ved smatting, grynting og noen ganger gråt. 

Om natten har jeg på vekkerklokka hver 2,5.–3. time og følger med for å gi ham melk. 
Jeg opplever også at han har vekket meg når han er sulten utenom disse «faste» tidene. 
Lengden på disse nattmåltidene er ofte ikke så veldig lange, maks 20 minutter kanskje. Når 
jeg tar ham opp på «faste» tider hender det han er umulig å gi mat, han døser og sover. 
Jeg bytter bleie, tar av ham litt klær og jobber med å vekke ham uten hell. Jeg kan jobbe 
i opp til en time med å prøve pupp og vekking uten hell. 

Det hendte han var slik på sykehuset også, både når vi ga han pupp+sonde og de siste 
dagene med selvregulering. Jeg prøvde kopp i natt og selv ikke den tar han. Flasken vil 
jeg begrense til de to han får i døgnet med vitaminer, tran og jern (han er vanligvis flink 
til både kopp og flaske).

Jeg er redd jeg ikke får gitt ham alt han trenger i løpet av natten, når han er slik. Må jeg 
vekke ham i denne tretimersintervallen? Kan han få sove til han selv vil ha mat? Hva kan 
jeg gjøre?

SVAR:
Hei. Slik jeg leser forespørselen, tenker jeg at barnet er i ferd med å bli selvregulert. Jeg 
synes det er verdt å forsøke å la ham «styre dette selv» noen uker, og se hvordan det går. 
Hvis det resulterer i at han spiser mindre, og/eller at han blir mer slapp, må en igjen be- 
gynne å følge klokken (også før det er gått noen uker). Lykke til!

Med vennlig hilsen Ingrid B. Helland
Overlege dr med Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet, OUS
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PREMATURSMYKKET
Hei! Hvordan får man bestilt prematursmykket? Får man på mål og vekt på smykket?

SVAR:
Hei. For å bestille smykket kontakter du gullsmed Steinar Skogheim enten på telefon; 
56145890 eller mail; skog.gullsmed@gmail.com. Det er mulig å få mål og vekt på smykket 
med et tillegg i prisen. 

Hilsen Prematurforeningen

    QQQQQ

MAT                               

Hei, jeg har ei jente født i februar 2016. Hun ble født i uke 33+5. Vi har problemer med at 
hun ikke legger på seg nok. Hun var relativt stor da hun ble født, 2 248 gram. På sykehuset 
la hun ikke på seg nok selv om matmengden var stor nok. Jeg hadde fryst mye morsmelk, 
og vi begynte derfor å mate henne med råmelken. Det fungerte. Etter at jeg begynte å 
amme kom problemet tilbake. Helsestasjon var misfornøyd, men jeg tok kontakt med ny-
født intensiv og de mente at om hun la på seg 100 gram i uka var det nok. Jeg slo meg da 
til ro med det. 

På sist time hos helsesøster da hun var cirka fire måneder, hadde hun kun lagt på seg 
290 gram på en måned. Jeg fikk da beskjed om å slutte å amme og begynne med mors-
melkerstatning i tillegg til ett måltid med grøt per dag. Jeg syntes dette var en veldig hard 
og tidlig overgang. I tillegg koser jeg meg veldig med ammingen. Jeg bestemte meg derfor 
for å begynne å gi henne bare et par skjeer grøt og morgenen etter ga jeg henne 20-30 ml. 
morsmelkerstatning etter å ha ammet vanlig. 

Måltidet kl. 16:00 samme dag ga jeg henne bare morsmelkerstatning. Etter dette mål- 
tidet ble hun veldig urolig. Først ble hun varm og etter det begynte hun å kaldsvette. Hun 
ble veldig urolig og gråt utrøstelig. Hun har nå sovet litt på armen, men sover fortsatt urolig. 
Etter dette ble jeg redd og har nå bare ammet og ikke gitt tillegg de tre siste måltidene. Hun 
er fortsatt urolig og føles kald i huden. Det virker for meg som om hun har vondt i magen.

Jeg er veldig usikker på hva jeg bør gjøre nå? Hva ville dere anbefalt? Er det virkelig slik 
at dosering og hvilken grøt man kan gi regnes fra fødselsdagen og ikke termin? Og ville 
dere også anbefalt å slutte med amming? Er veldig takknemlig hvis dere kan gi meg noen 
tips. Viktigst av alt for meg er at jenta mi har det best mulig.

SVAR:
Hei! Det er vanskelig å gi generelle råd om når barn som er født prematurt skal starte 
med mat med fastere konsistens. En må alltid vurdere det enkelte barnet, se om det er 
interessert i annen mat og hvordan det eventuelt takler å få mat med fastere konsistens i 
munnen. Barn som er født prematurt kan ha en litt annerledes spiseutvikling enn barn født 
til termin. Ofte vil det være klart for tilleggsmat en gang mellom fire til seks måneder fra 
fødsel og alder regnet fra termin.

Å anbefale å slutte å amme synes jeg sjelden er noe lurt. Vi vil anbefale å fortsette med 
å amme, og gi morsmelkerstatning etterpå. Dersom barnet fortsatt reagerer på denne, vil 
jeg foreslå å forsøke en annen type, eventuelt annen ikke-melkebasert erstatning. 

Å starte med grøt ved to og en halv måned korrigert alder høres litt tidlig ut. Jeg ville 
nok vente til hun var tre-fire måneder korrigert alder før grøt ble introdusert. Jeg får 
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ikke helt til å plotte henne fra fødsel, men det jeg har fått plottet (de siste verdiene) 
ser fine ut.  

Med vennlig hilsen Ingrid B. Helland
Overlege dr med Barneavdeling for nevrofag Rikshospitalet, OUS

    QQQQQ

SLITER MED KONSENTRASJONEN
Hei! Eg har ei jente på fire år som var fødd i veke 32 i januar 2012 på grunn av alvorlig 
svangerskapsforgiftning som endte med hellp-syndrom på meg etter fødsel. Det var ingen 
spesielle komplikasjonar eller dramatikk med ho, men ho var dysmatur (1370 gram) og 
blei mata med sonde i cirka fire veker. Ho har vore mykje sjuk (luftvegsinfeksjonar, feber-
krampe, astma osv) og har alltid ete lite. Ho skal på ny vurdering på fjerning av mandlar i 
august og vi trur kanskje litt av «mat-problematikken» ligg der. Mandlane er konstant store 
og ho får lett pussproppar i dei.

Grunnen til at eg skriv er likevel ikkje medisinsk. I samråd med barnehagen har me blitt 
einige om ein vurdering/kartlegging på grunn av at ho er ekstremt urolig og slit med kon-
sentrasjon. Ho får med seg alt som skjer rundt seg og blir sikkert kjempesliten av å vera 
konstant «på». Vi merkar at helsestasjon veit lite om veiledning/kursing/generell info om 
«potensielle seinskader» og oppfølging i forhold til det å vera prematur. 

Det blir mykje kjefting og frustrasjon frå oss foreldre og me har begynt å lura på om 
det kan vera det at ho er prematur som ligg i bunn for hennes væremåte og åtferd? 
Det er sikkert vanskelig å finna ut av dette, men eg savnar info og kunnskap frå helse- 
personell og veit ikkje heilt korleis eg skal gå fram. Har dåke noken gode råd å gje oss blir eg  
kjempeglad!

SVAR:
Hei! Det høres sannsynlig ut at deres datters problemer bunner i at hun er prematur, selv 
om det er vanskelig å vite sikkert. Mange premature sliter med uro og konsentrasjonspro- 
blemer, ikke bare de som er ekstremt premature. Deres datter har i tillegg vært mye syk, 
også sannsynligvis på grunn av prematuriteten. Å ha slike problemer som du beskriver, 
skaper angst og uro.

Jeg vil absolutt anbefale at det gjøres en kartlegging av henne, både for å se hva hun 
strever med, hva som er hennes sterke sider og hvordan dere og barnehagen kan hjelpe 
henne best mulig. Du sier at det er mye kjefting og frustrasjon. Det er forståelig. Samtidig 
er det ødeleggende for hennes selvbilde. Det gir henne en følelse av ikke å være bra nok.

Du etterlyser kurs og veiledning. Det er nok ikke så mye av det. Hvis du er medlem av 
Prematurforeningen kan du kontakte nærmeste lokallag og forhøre deg hos dem om kurs 
o.l. Det hender også at Prematurforeningen sentralt arrangerer kurs. Men dere trenger vel 
først og fremst noe som er rettet direkte mot deres barn. 

Det er to bøker jeg kan anbefale: 1. Jonna Jepsen «For tidligt fødte børn». Den er fra 
2004, men er fortsatt aktuell. 2. Prematurforeningens bok: «Noen av de største miraklene 
i verden er ganske små».

Det kunne også være en idé å be helsestasjon, PPT og barnehagen om å invitere noen 
til å komme og snakke om temaet. Når dette er sagt, er det også viktig å presisere at 
tiltakene som bør settes inn for et barn som sliter med uro og konsentrasjonsproblemer 
er ganske like enten barnet er prematurt eller har andre årsaker til problemene. PPT bør 
kunne være i stand til å veilede barnehagen ut fra kartleggingen som blir gjort. Lykke til! 

Vennlig hilsen
Anne Carling, spesialpedagog
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INTRODUKSJON AV FAST FØDE
                                         
Hei! Jeg er mamma til en gutt født i uke 34+5. Det er fire og en halv måneder siden han 
ble født. Ved fødsel veide han 2000 gram og var 44 centimeter lang. Jeg var i dag på kon-
troll på helsestasjonen og han veier 5930 gram og er 62,5 centimeter. Vi har bortimot full- 
ammet siden han var tre uker, frem til han var fire måneder. Da hadde vi slitt med ammingen 
cirka én måned og begynte å gi smaksporsjoner med grøt og å gi mme innimellom når han 
ikke ville die. Han synes tydelig grøt var godt fra første smak og spiser godt fra skje.

I dag på kontroll sier helsesøster at en ikke bør introdusere fast føde før fire måneder 
korrigert alder, at dette har hun fått informasjon om fra nyfødtintensiven på Haukeland. 
Jeg trodde vaksiner, vitaminer og mat fulgte fødselsdato? Hva stemmer? 

SVAR 1
Hei! Det er en stadig diskusjon om en skal regne alder fra fødsel eller termin når det gjelder 
introduksjon av mat med mer konsistens. Generelt tror jeg de fleste nå regner fra termin, 
eller litt før. I henhold til dette skulle dere ikke gitt ham grøt før han var nærmere fire 
måneder korrigert alder. Samtidig er det slik at alle barn utvikler seg forskjellig. Noen går 
når de er ti måneder mens andre går når de er 15 måneder. Begge deler er normalt.  

På samme måte er det med spiseutvikling: noen er klar for grøt når de er tre-fire måned-
er mens andre ikke er det før de er over seks måneder. Det aller viktigste er å følge barnet 
– og det ser det ut som dere har gjort her.

Med vennlig hilsen Ingrid B. Helland
Overlege dr med Barneavdeling for nevrofag Rikshospitalet, OUS

SVAR 2
Hei! Vaksiner og vitaminer følger fødselsdato. Mat etter korrigert alder, slik helsesøster sier. 
Dette er på grunn av et umodent fordøyelsessystem. Men det er jo ingen skade skjedd om 
dere har introdusert grøt tidligere.

Vennlig hilsen Unni Tranaas Vannebo
Helsesøster Najonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

    QQQQQ

BARNEHAGESTART
Hei! Jeg har ei datter som er født ekstremt prematur uke 27+0. I etterkant av fødselen tok 
de ultralyd av hodet hennes der det ble oppdaget cyster. Hun ble født i oktober 2014, men 
termin var januar 2015. Hun blir lett overstimulert, trenger lang tid på å bli trygg og hjelp 
til å skjerme seg selv. I går startet første dag i barnehagen. Dette er noe jeg egentlig ikke 
ønsket selv, da jeg vet hvor lite som skal til for at dagsrutinen kommer helt ut av kurs, noe 
som gjør lillemor veldig sliten, men helsepersonell/barneverntjenesten synes dette var en 
god idé. (Når hun er sliten får hun ikke til å sove verken om formiddagen eller på natten, 
noe som vedvarer i noen dager før hun kommer i rutine igjen!) 

Jeg tok en prat med barnehagen om at jeg egentlig ikke ønsker å ha henne der mer enn et 
par timer av gangen, og at jeg ønsker å være der med henne for å gjøre henne trygg. Altså at 
vi bruker barnehagen som en slags åpen barnehage det første året, siden vi ikke har et slikt 
tilbud i kommunen fra før av. Det var tydelig at de ikke hadde noen erfaring med premature 
og at de oppfattet meg som en typisk bekymret mor. Har dere mulighet til å sende meg noen 
papirer/dokumenter som kan hjelpe meg med dette? Slik at de forstår meg og lillemor bedre? 
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SVAR 1:
Hei! I vår medlemsbok har vi en fin artikkel om barnehagestart. Du har også mulighet til å 
gi barnehagen faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, som du finner på 
lenken: http://prematurforeningen.no/node/49.

Om du logger deg inn på vår hjemmeside står det om barnehagestart også i tidligere 
nummer av Prematurposten, blant annet nummer 2 for 2015 og nummer 3 for 2014.

Hilsen Prematurforeningen

SVAR 2:
Hei! Takk for henvendelsen din! Før jeg svarer deg og skriver utfyllende om det du lurer på, 
må jeg ta noen forbehold. Jeg vet ingenting om livssituasjonen deres, om det er særskilte 
grunner til at barnet ditt har begynt i barnehage og at dere er i kontakt med barnevern- 
tjenesten. Jeg vet heller ingenting om hva slags barnehage det er, blant annet hvor stor den 
er. Men når jeg nå svarer deg, legger jeg det til side. Svaret mitt blir mer generelt om hva 
jeg mener om premature barn og barnehagestart, samtidig som jeg knytter det til ditt brev.

Premature barn har hatt en tøff start på livet, særlig når de er født så tidlig som din dat-
ter. Det har vært mye angst, uro atskillelser og overstimulering, noe som preger barna ofte 
i flere år, ja ofte hele livet. De trenger også lang tid på tilknytningsprosessen. Jeg er av den 
oppfatning at premature barn stort sett bør vær minst to år før de begynner i barnehage. 

Dette er blant annet på grunn av de forholdene som du nevner med ditt barn, utrygg-
het, overstimulering og behov for faste rutiner. De trenger lang tid på å etablere en trygg 
tilknytning til sine nærmeste, og de trenger lang tid på å få en trygghet i livet sitt som gjør 
dem rustet til å møte og takle livet utenfor.

Vi sier vanligvis at i løpet av de to første leveårene danner barn den trygge grunnen de skal stå 
på, og som gir dem trygghet til å møte livet med åpenhet og nysgjerrighet, og å takle motgang. 
For de premature kan det ta enda lenger tid. Vi må hele tiden forholde oss til det barnet strever 
med, og la dem få bruke all den tid de trenger til å møte livet ute, blant annet barnehagen. 

Jeg forstår godt din bekymring og synes du har kloke betraktninger. Du nevner blant an-
net dette med skjerming. Mange premature trenger mye hjelp til å skjermes både hjemme 
og i barnehagen. I barnehagen er det særlig viktig, og vanskelig, fordi det er så mye som 
skjer. Noe av det premature barn særlig strever med, er å stenge ute sanseinntrykk og å 
sammenfatte sanseopplevelser (sanseintegrasjon). Dette vises tydelig i barnehagen ved at 
barnet blir utilpass, utrygg og sliten. 

Nå har jo dere bare vært i barnehagen én dag, så dere har kanskje ikke sett så mye 
hvordan datteren din reagerer. Men du kjenner henne og vet mye om hva hun tåler og ikke 
tåler. Det kan godt være at barnehagen oppfatter deg som en typisk bekymret mor, og det 
skal du være. Du har all grunn til å være bekymret.

Det viktigste for datteren din i barnehagen er at hun føler seg trygg. Er hun ikke det, vil 
det eneste hun er opptatt av være å søke trygghet. Derfor er det svært viktig at tilvenn- 
ingen til barnehagen får ta all den tid som trengs for at hun skal føle seg trygg.

Jeg synes din tanke om å bruke barnehagen som en slags åpen barnehage det første året 
er en god idé. Det er du som til syvende og sist avgjør om barnet ditt skal gå i barnehage eller 
ikke. Hvis du skulle velge å ta henne ut, er det viktig at hun på andre måter kommer i kontakt 
med andre barn, og at hun får utfordringer som gjør at hun kan utvikle seg og tåle mer og mer.

Det beste vil være om du kommer i en god dialog med barnehagen og med dem som 
mener at barnet ditt bør gå i barnehage, og at dere finner frem til en god løsning for dere, 
enten det er å vente et år eller det er å få til et barnehagetilbud som dere kan leve med. 
Jeg går ut fra at du har Prematurforeningens medlemsbok. La barnehagen låne den slik at 
de kan få mer innsikt i premature barns situasjon. Lykke til!

Vennlig hilsen
Anne Carling, spesialpedagog a
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BABYSVØMMING
Hei! Vi har vært et par ganger på babysvømming og i går skulle vi la barna komme under 
vann for første gang. Jeg ser en reaksjon når jeg blåser hardt på gutten min (kniper litt 
igjen da), men føler han svelger og hoster/harker veldig i forhold til de andre når han 
kommer opp igjen. Han er seks måneder ukorrigert og fire måneder korrigert alder. Kan 
det være at de aldri utvikler den automatiske lukkemuskelen i halsen når de blir født  
prematurt? Eller at den kan ha gått bort allerede?

SVAR:
Hei! Opp gjennom årene har jeg fått mange spørsmål om babysvømming for prematurt 
fødte barn, og jeg har ikke fått tilbakemeldinger om at de klarer seg dårligere i vannet. Men 
dette vet jeg lite om! Det er imidlertid ingen grunn til å tro at for tidlig fødte barn utvikler 
seg annerledes enn andre barn, så fremt de ikke har en nevrologisk skade.

Vi regner generelt med at utviklingen vil være den samme som for barn født til termin 
når en regner alderen fra dato for termin, altså korrigert alder, men utviklingen på enkelte 
områder kan nok gå raskere, det vil si fra en mellomting mellom alder fra fødsel og korri-
gert alder, fordi barna får tidligere erfaringer utenfor livmoren. 

Dette blir mye spekulasjoner. Men barn utvikler seg veldig forskjellig. Kan det tenkes at 
det du opplevde var vanlige «startvansker»? 

Vennlig hilsen, Trond Markestad
Professor emeritus, Universitetet i Bergen

    QQQQQ

RETTIGHETER OG SKOLE      

Jeg har noen spørsmål angående rettigheter for premature og skole. Det jeg lurer på er om 
dere kan gi meg noe informasjon om hvilke rettigheter min datter på ni år har. 

Hun var bare 774 gram da hun ble født. Hun fikk en veldig tøff start på livet, men var ei 
knalltøff jente som pustet selv og trengte ikke annet enn cpap. Hun ga lyd fra seg når hun 
fikk nok av for mye forstyrrelser, og hun gikk ned til 700 gram den første leveuken. Hun 
var med andre ord ekstrem sterk sine første leveår, selv om at hun gikk gjennom mye.

I dag er hun altså ni år og går i fjerde klasse. Jeg og pappaen hennes har snakket med 
læreren hennes fordi vi er bekymret for hennes manglende glede når det gjelder lekser. 
Det finnes ikke motivasjon lenger. Læreren sier at han for eksempel vurderer å sette henne 
tilbake til tidligere matte, siden hun sliter og henger voldsomt etter. Vi har hatt PPT på 
saken, men jeg føler ikke at de vil ta henne på alvor. De har diagnosert henne for dysleksi, 
og hun trenger hjelp med fagene engelsk, naturfag og norsk, men leksehjelp har de tatt 
fra henne. Dette fortalte læreren hennes, noe som gjorde meg enda mer bekymret. Jeg 
tok derfor kontakt med rektor, men fikk beskjed om at det ikke var hans felt, så han kunne 
ikke hjelpe meg. 

Jeg har også kontaktet helsesøster. Hun er på skolen flere dager i uken og kjenner min 
datter godt. Hun vet hvor tøff utviklingen hennes har vært og har lovet å se på hva hun 
kan gjøre. Jeg prøver også å få tak i barnelegen ved sykehuset, men det er ikke så lett, for 
de har mye å gjøre. Uansett forteller rektor på skolen at verken barnelege eller helsesøster 
kan hjelpe meg. De har ingenting de skulle sagt, det er bare PPT som kan uttale seg om 
hvilke rettigheter min datter har…

Hun sliter maksimalt, tar ikke til seg så mye, glemmer raskt og er for tiden veldig følsom. 
Det er vondt for meg å se dette, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har prøvd å ringe 
den ansvarlige i PPT, men har fått beskjed om å ringe tilbake senere. Uansett har jeg en 
sterk følelse av at det blir lite jeg får ut av det.
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SVAR: 
Hei. Jeg kan godt forstå bekymringen for datteren deres. Nå er det slik at det ikke finnes 
spesielle rettigheter for premature barn eller for andre barn med funksjonsvansker. Det 
som står i skoleloven er at alle barn har rett til tilpasset opplæring. 

Når det er barn med særskilte problemer, skal PP-tjenesten foreta en sakkyndig vurder-
ing av barnet, og ut fra hva de finner anbefale et opplegg for barnet i samarbeid med lærer 
og foreldre. Jeg vet ikke om det er gjort noen slik vurdering av deres datter. Men ut fra det 
du skriver, forstår jeg at PP-tjenesten er inne i bildet.

Dere bør be om et møte hvor både PPT, lærer og helsesøster er til stede. Forklar deres 
bekymring. Det er viktig at dere får til et godt samarbeid. Så bør det legges en plan og 
lages et opplegg for deres datter slik at hun kan oppleve mestring. Opplevelse av mestring 
er helt nødvendig for å kjenne glede ved skolearbeidet. Det er også viktig at hun får mye 
positiv tilbakemelding på sine sterke sider.

Dessverre er det slik på de fleste skoler at det ikke finnes nok ressurser til å gi alle 
barn det de ideelt sett burde få av hjelp. Leksehjelp er et eksempel på noe som ofte 
kuttes. Mange foreldre prøver å finne leksehjelper blant venner og bekjente. Jeg håper 
dere kan få til et godt samarbeid med PPT, skole og helsesøster til beste for datteren 
deres. Lykke til!

Vennlig hilsen
Anne Carling, spesialpedagog

    QQQQQ

FRUSTRASJON GUTT FEM ÅR
Hei! Jeg har en prematur gutt på fem år som er født i uke 29. Han er en glad og snill gutt 
til vanlig, men enkelte ganger ved henting, særlig når det har vært musikk i barnehagen, 
er han urolig, viser frustrasjon og sovner så fort han kommer i bilen. Er det noen som vet 
hva dette kan skyldes?

SVAR:
Hei! Det er vanskelig å gi et klart svar på det du spør om fordi det her er veldig få opp- 
lysninger om sønnen din. Det jeg kan si er at det er ganske vanlig at barn har dager hvor 
det oppstår vansker når de skal hentes i barnehagen. Samtidig synes jeg det du beskriver 
er tegn på at han er overstimulert, noe som ofte skjer med premature barn. 

Det blir kanskje for mye for ham når det er musikk? Da er det barnehagens oppgave 
å observere ham i løpet av dagen, se hva som skjer med ham, om han blir urolig ved 
spesielle aktiviteter. Så må de legge til rette slik at han kan skjermes noe så han ikke blir 
så utslitt. Det kan godt tenkes at han i flere situasjoner trenger skjerming. Snakk med 
barnehagen om problemet så dere i fellesskap kan hjelpe ham så han ikke blir overstimu- 
lert. Lykke til! 

Vennlig hilsen
Anne Carling, spesialpedagog

    QQQQQ
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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, Gågata 5, 2211 Kongsvinger

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 det deg bare porto i ekstra. 
(Ikke-medlemmer betaler 350,- + porto for medlemsboka.)

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, Gågata 5, 2211 Kongsvinger, eller send en 
epost til post@prematurforeningen.no




