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Oppslagstavlen

uSommerfest Stavanger
Søndag 19. juni klokka 14 arrangerer Pre-
maturforeningen, avd Rogaland sommer-
fest i Mulvarpen barnehage, Ytre Eiganes-
veien 3 – uansett vær. Ta med grillmat og 
drikke. Mer informasjon side 26.

uTreff i Drammen
Ved Drammen sykehus er det mulig å 
treffe andre prematurforeldre hver første 
søndag i måneden. Sted: Drammen syke-
hus, 14. etasje. Kl. 13.00 – 15.00.

uHar du flyttet?
Husk å sende oss din nye adresse når du 
flytter. Vi trenger den for å kunne sende 
deg Prematurposten!
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Daglig leder har ordet

Først vil jeg benytte muligheten til å presen-
tere meg selv. Jeg heter Hege Nordhus, er 
samboer og mor til ei frøken på snart åtte 
år. Vår lille frøken ble født i uke 27+4 i 2008. 
Det vil si at jeg har litt erfaring med det å få 
et prematurt barn. Ellers har jeg utdannelse 
som økonom fra BI og jeg har tatt et års 
studium i fotografi ved Folkeuniversitetet. 

Under min økonomiutdannelse ble jeg 
sendt ut i praksis. Det var da jeg kom i 
kontakt med Line (tidligere daglig leder) og 
Prematurforeningen. Jeg praktiserte i Pre-
maturforeningen sammen med Line i tre 
måneder, og syntes dette var veldig givende. 
Jeg meldte meg videre inn i styret for å fort-
sette det givende arbeidet, og i 2014 fikk vi 
ordnet et vellykket seminar om ernæring.  

I 2015 trengte foreningen en vikar og jeg 
ble spurt. Dette ville jeg, og jeg startet opp 
med det samme. Vikariatet har nå gått over 
til fast stilling, med stillingstittel daglig leder. 
Det har selvfølgelig vært mye å sette seg 
inn i, og til tider mange, lange dager. Men 
mest storkoser jeg meg i jobben! 

Jeg er veldig ydmyk overfor alt engasje-
mentet fra dere medlemmer, styret og lokal- 
lagene (og alle andre som engasjerte seg) 
ved markeringen av fjorårets «Verdens Pre-
maturdag». At det skulle bli så mye opp- 
merksomhet hadde jeg ikke drømt om.

Vi har ellers valgt å gå over til et regnskaps- 
program som vårt medlemsregister er lagt 
inn i, i stedet for å bruke Excel. Det har vært 
en stor jobb, men vi håper det vil lønne seg 
med tiden. Samtidig ser vi på nye løsninger 
for hjemmesiden vår og vi holder på å utar-
beide en informasjonspakke til foreldre som 
er klare for å reise hjem fra sykehuset med 
sin lille/sine små.

Informasjonspakken er ment som et 
oppslagsverk for foreldre den første tiden 
hjemme. Det kan virke litt overveldende å 
skulle ta hånd om den lille helt alene uten 

kompetansen fra leger og sykepleiere rundt 
seg 24 timer i døgnet. Vi kan se at behovet 
ikke bestandig dekkes av det offentlige og 
kommunale tilbudet. Det er i dette «helse-
gapet» vi i Prematurforeningen ønsker å 
bidra, for å gjøre gapet mindre. Hva kan vi 
gjøre – for at hjemsendelse ikke skal virke 
så overveldende, for eksempel?

Årsmøtet ble avholdt i Prematurforeningens 
lokaler den 11. februar 2016. Da ble et nytt 
styre konstituert. Arnhild Lien Hanstveit, 
Bjarne Rålm, Inger Helene Arbakk og Tho- 
mas Hanstveit gikk ut av styret. Vi takker 
så mye for deres bidrag. Elizabeth Toyer blir 
sittende som styreleder, mens Silje Brubakk 
ble valgt som nestleder og Vilni Verner Holst 
Broch ble valgt til kasserer. Resten av styret 
ble sittende. Vi er i tillegg så heldige å få 
med et nytt styremedlem. Vi ønsker Hanne 
Isdal velkommen.

Med dette styret, lokallagene og ikke 
minst dere medlemmer, håper jeg vi sam-
men kan bidra til at Prematurforeningen kan 
fortsette sitt gode arbeid i tiden fremover. 

I denne utgaven av Prematurposten kan 
du lese om ny forskning, både fra Norge og 
USA, som kan fortelle at premature barn 
som blir født tidlig i dag, har bedre forut-
setninger enn tidligere. Du kan også lese 
om hvilken traume det er for mor å føde sitt 
barn for tidlig, og at dette ofte blir glemt av 
helsevesenet.

Vi har i tillegg en gripende «Vår historie» 
av Ann Cathrine Sverkmo Valleraunet. Vi vil 
minne om at kontoret er stengt nå i som-
mermånedene juni og juli, men fortsett 
med å sende oss mail, så blir de besvart 
fortløpende når kontoret åpner igjen. 

God sommer!   
          
Hilsen Hege Nordhus
Daglig leder Prematurforeningen

Kjære lesere!
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I løpet av de siste 100 årene har 
det skjedd en dramatisk forbed-
ring i behandlingen av nyfødte, 
og særlig av for tidlig fødte barn.

Professor emeritus Trond Markestad og 
overlege Hans Jørgen Timm Guthe, Uni-
versitetet i Bergen og Barneklinikken, 
Haukeland universitetssykehus.

Først litt historikk: Kuvøser ble grad-
vis utviklet fra 1880-årene. Det bidro til 
å skape interesse for behandling av pre-
mature barn, ikke minst fordi kuvøse- 
behandling av lokalt fødte premature 
barn ble hovedattraksjoner på verdens- 
utstillinger i Europa og Amerika fra 
1896 til slutten av 1930-årene1. 

Andre viktige behandlingsmessige 
milepæler var oppdagelsen av at rikelig 

oksygentilførsel kunne føre til blindhet 
på 1950-tallet, innføring av respira-
torbehandling for respiratorisk distress 
syndrom (RDS – neonatalt ånde- 
nødssyndrom) fra midten av 1960-tallet, 
CPAP-behandling på 1970-tallet, korti- 
kosteroidbehandling til mor før fødsel 
(«lungemodningssprøyte») for å øke 
produksjon av surfaktant i lungene hos 
barnet fra cirka 1980 og surfaktant- 
behandling for umodne lunger i begyn-
nelsen av 1990-årene.

Viktige milepæler i overvåkningen var 
introduksjon av kontinuerlig måling av 
oksygennivået i blodet gjennom huden 
med transcutan pO2 (TcpO2) på slut-
ten av 1970-tallet og pulsoksymetri fra 
midten av 1980-årene. På 1980-tallet 
fikk vi også muligheten til å følge kull-
dioksidnivået (TcpCO2) i kombinasjon 

Utviklingen i behand- 
ling og prognose for 
prematurfødte barn

Historiske eksempler
• Stevie Wonder ble født seks uker 
for tidlig i 1950 og ble blind på grunn 
av oksygentilførsel i kuvøsen.

• Patrick Bouvier Kennedy, sønn av 
president John F. Kennedy og Jacque-
line Bouvier Kennedy, ble født fem 
uker for tidlig i 1963, tre måneder 
før faren ble skutt i Dallas. Han døde 
to dager gammel av respiratorisk 
distress syndrom (RDS), som følge 
av mangel på surfaktant i lungene. 
Dette skjedde like før man begynte 
å behandle for tidlig fødte barn med 
respirator.M
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a

TcpO2 (TcpO2/TcpCO2-målere). Det var 
viktig for å kunne justere respirator- 
behandlingen. Høy TcpCO2 betyr at bar-
net er underventilert mens lav TcpCO2 
betyr at barnet er for kraftig ventilert 
på respirator. 

Fra begynnelsen av 1980-årene ble 
det mulig å gjøre ultralydundersøkelser 
uten å ta barnet ut av kuvøsen. Dette 
var særlig viktig for å oppdage blød-
ninger og andre skader i hjernen.

Surfaktant produseres i lungene og 
sørger for at lungeblærene holder seg 
åpne. I den umodne lungen er surfak-
tantproduksjonen mangelfull, og det 
fører til at lungeblærene klapper sam-
men. Resultatet kan være utilstrekkelig 
tilførsel av oksygen og redusert fjerning 
av kulldioksid fra blodet, og tung pust 
fordi lungene blir stive. Dette var i prak-
sis årsaken til at for tidlig fødte barn 
døde før det ble vanlig med respirator-
behandling, og det var også den vanlig-
ste årsaken til at barna døde før vi fikk 
farmakologisk fremstilt surfaktant som 
kunne sprøytes ned i lungene. 

Surfaktantbehandling førte ikke bare 
til økt overlevelse, men også til at bar-
na fikk mindre alvorlig lungesykdom  
senere i behandlingsforløpet (bronkopul-
monal dysplasi – BPD), først og fremst 
fordi de trengte mindre aggressiv og 
kortere respiratorbehandling. 

Til tross for at flere av de minste pre-
mature barna overlever i dag, er det 
færre respiratordøgn i nyfødtavdelin-
gene (det vil si antall barn som i gjen-
nomsnitt respiratorbehandles hver dag) 
enn i tiden før vi fikk muligheten til sur-
faktantbehandling. 

I dag er alvorlige hjerneskader,  
infeksjoner og tarmsykdommen nekro-
tiserende enterokolitt (NEC) hoved- 
årsakene til at for tidlig fødte barn dør.

Hva har skjedd siden 1990-tallet?
Fra tidlig på 1990-tallet har det ikke  
skjedd noen store gjennombrudd i  
behandlingen eller overvåkningen av 
de nyfødte barna. Stadige forbedringer 
innen teknologi, for eksempel bedre 

respiratorer og annet teknisk utstyr, 
og økt kunnskap om hva som er bra 
for barna før og etter at de er født, har 
imidlertid ført til bedre omsorg og mer 
skånsom behandling.

Det er bedre samarbeid mellom føde- 
og nyfødtavdelingene, bedre og mer 
skånsom stabilisering omkring fødselen 
og bedre og mer tilrettelagt behand- 
ling i nyfødtavdelingen. Et eksempel 
er pleiefilosofien NIDCAP (Newborn  
Individualized Developmental Care and 
Assessment Program), som innebærer 
at barna skjermes for unødvendig lys, 
lyd og andre forstyrrelser, og dermed 
utsettes for mindre stress. Vi vet også 
mer om hvordan det går med barna når 
de blir eldre og derfor mer om hva som 
kan være riktig hjelp for barna og fami- 
liene deres. 

Mens de viktige milepælene fram til 
1990-tallet reduserte dødelighet og 
sykelighet, er det mer usikkert om det 
har skjedd noen vesentlige bedringer 
de siste 20-25 årene. En nylig oppsum-
mert studie som omfatter 26 universi-
tetssykehus i USA2, viser at det siden 
1993 har vært en beskjeden økning i 
overlevelse for barn med svanger-

Vet mer: Vi har i dag mer kunnskap om hva 
som skal til for å hjelpe.  (Ill. foto: privat)
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skapsalder (gestasjonsalder) på 23-24 
uker, men økt overlevelse uten alvor-
lige funksjonsnedsettelser for barn med 
svangerskapsalder 25-28 svangerskaps- 
uker2 (se tabell). 

Det er interessant å merke seg at det 
er betydelige forskjeller i overlevelse 
fra land til land, for eksempel mellom 
Sverige og Frankrike (se tabell). Det 
skyldes i hovedsak ulike holdninger 
til å gi livreddende behandling ved de  
laveste svangerskapsaldrene. Dette 
er en viktig etisk diskusjon som også 
føres i Norge: Hvor stor belastning skal 
vi utsette de aller minste barna for og 
til hvilken pris i form av risiko for funk- 
sjonshemminger? Hvem skal bestemme 
– legene, foreldrene eller legene og 
foreldrene sammen3-5?  

Internasjonalt er det få barn med 
svangerskapsalder på 22 uker som har 
overlevd, og over halvparten har fått  
alvorlige funksjonsnedsettelser og knapt 
noen har vist en normal utvikling2,6.  
For barn som overlevde med svanger-
skapsalder på 23 uker i den svenske 
studien, hadde halvparten alvorlig eller 
moderat funksjonshemming, mens 30 
prosent ikke hadde tegn til funksjons- 
hemminger da de var to og et halvt år6. 

Erfaringer fra blant annet Norge7, 
viser at flere vil ha påvisbare funksjons- 
nedsettelser når de kommer i skole-

alder enn i småbarnsalderen. I denne 
norske studien fikk 19 prosent av bar-
na med svangerskapsalder 23-25 uker 
påvist alvorlige funksjonshemminger 
ved toårsalder8, og 32 prosent hadde så 
store funksjonsnedsettelser da de var 
fem år gamle at de vil ha vansker med 
å leve helt selvstendig senere i livet7.  
Barna født med svangerskapsalder på 
23-25 uker hadde, som gruppe, langt 
dårligere funksjonsprognose sammen-
lignet med barn som var født med svan-
gerskapsalder på 26-27 uker7. 

En annen bekymring er de langsiktige 
konsekvensene av BPD. Som gruppe 
har de minste barna mer plager fra 
lungene de første årene og noe lavere 
lungefunksjon også som unge voksne, 
selv om de vanligvis ikke opplever sub-
jektive plager. Studier ved Barnekli- 
nikken, Haukeland universitetssyke-
hus, har vist at lungefunksjonen ser ut 
til å være bedre for barna som er født 
i 1999-2000 enn for dem som er født 
før vi hadde tilgang til surfaktant, og at 
lungefunksjonen for de fleste er innen-
for det normale11.  

Betydning av forskning
Bedre behandling og overvåkning av 
de minste, nyfødte barna er oppnådd 
gjennom omfattende forskning. Forsk-
ning begrenset til nyfødtperioden kan 

Land og årstall 22 uker 23 uker 24 uker 25 uker 26 uker 27 uker

USA 1998-20002    6   26   56   76   85   89

USA 2003-20072    6   26   55   72   84   88
USA 2008-20122    7   32   62   77   85   90
Sverige 2004-20076   10   53   67   82   85    ?
Norge 1999-20008    0   39   60   80   84   93
Frankrike 20119    0    1   31   59   75   82
Sveits 2005-200910    0    4   31   61    ?    ?

Tabell: Overlevelse (prosent) blant barn i forhold til svangerskapsalder ved fødsel 
i forskjellige land og til forskjellige tider. Opphøyet tall angir litteraturreferanser.
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fortelle oss hvilke faktorer som er vik-
tige for overlevelse og overlevelse uten 
alvorlige skader. Langtidsoppfølging er 
nødvendig for å finne ut hvilke tiltak 
rundt fødselen og i nyfødtperioden som 
er viktige for å unngå mindre alvorlige 
fysiske og psykiske funksjonsnedset-
telser senere i livet. 

All den tid behandlingen i nyfødt- 
perioden hele tiden er under utvikling, 
er det mulig at de langtidsresultatene 
som vi rapporterer nå, ikke er repre-
sentative for de barna som fødes i dag. 
Derfor er det stort fokus på å finne ut 
hvordan vi på et tidlig tidspunkt på en 
bedre måte kan forutsi hvordan barna 
vil utvikle seg senere i livet. 

Vi håper at avanserte MR-under- 
søkelser av hjernen kort tid etter fød-
selen, slik det er beskrevet av Anne 
Elisabeth Sølsnes et annet sted i denne 
utgaven av Prematurposten, kan bidra 
til det. Det vil gi oss raskere tilbake-
melding om hva som er god og mindre 

god behandling av nyfødte barn, og hva 
som er ønskelig oppfølging og tiltak i 
oppveksten.   

Konklusjon
Selv om det fortsatt har skjedd en viss 
bedring i overlevelse og overlevelse 
uten funksjonsnedsettelser de siste 20-
25 årene, har endringene vært relativt 
beskjedne sammenlignet med tidligere 
fremskritt. 

De aller fleste ekstremt prematurt 
fødte barna (født før 28 uker) klarer seg 
meget bra, men vi har foreløpig liten 
erfaring å bygge på når det gjelder de 
aller minste som er født før 25 svanger- 
skapsuker.

Hva som bør være en nedre grense 
for å tilby livreddende behandling, og i 
hvor stor grad foreldrene skal ha innfly-
telse på en slik avgjørelse, er en etisk 
utfordring som stadig bør diskuteres, 
og ikke bare av dem som er direkte  
involvert.  
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Forbedret lednings-
nettverk i hjernen hos 
barn født prematurt

De store medisinske fremskritt- 
ene innen nyfødtmedisin de 
siste to tiårene har ført til økt 
overlevelsesrate av prematurt 
fødte barn. De fleste av de mest 
umodne og sykeste for tidlig 
fødte spedbarna overlever nå 
nyfødtperioden. 

Av Anne Elisabeth Sølsnes, rådgiver og 
Philosophiae doctor (phd) Norsk forsk-
ningsråd, PhD innen nevrovitenskap, 
mastergrad i psykologi 

Dette er gode nyheter, men dessverre 
må fortsatt noen av barna betale en 
høy pris i form av hjerneskader og ved-
varende avvik i hjerneutviklingen. De 
prematurt fødte barna løper en større 
risiko for å utvikle alvorlige følge- 
tilstander som utviklingshemming og 
cerebral parese (CP). 

I tillegg har denne gruppen barn en økt 
risiko for reduserte kognitive evner, noe 
som blant annet kan lede til lærevansker, 
oppmerksomhets- og eksekutive vansker.

Bedre medisinsk behandling
Hyppigheten av alvorlige hjerneskader 
er redusert ved forbedret medisinsk be-
handling av syke, for tidlig fødte spe-
barn. Men til tross for at hyppigheten 
av disse alvorlige skadene har blitt re-
dusert, vil noen av de premature barna 
fortsatt ha en økt risiko for å få hjerne-
skader som oppstår før, under eller  
etter fødselen, hvor både grå og hvit 
substans samt subkortikale strukturer 
kan bli negativt påvirket.

Disse skadene oppstår som resultat 
av forstyrrelser av den komplekse og 
sammensatte prosessen som påvirk-
er nevronenes vandring og modning, 
samt nervebaner og hjernens nettverk. 
Denne formen for hjerneskade er ofte 
diffus og utstrakt og beskrives i littera-
turen som «Encephalopathy of prema-
turity».

Kognisjon, målt med bruk av stan-
dardiserte nevropsykologiske tester og 
intelligenskvotient (IQ), har vist seg 
å være et robust mål på et individs  
intelligens og kognitive evner. Reduserte 
evner, eller problemer innen ulike ek-
sekutive funksjoner, være seg arbeids- 
minne, hukommelse, oppmerksomhet 
eller evne til å organisere og planlegge, 
kan ha store innvirkninger på et men-
neskes liv, både innen utdanningsløpet, 
innen arbeidslivet og sosialt. 

Oppfølgingsstudier knytter mange av 
disse vanskene opp til ulike hjerneavvik 
samt kliniske variabler som gestasjons- 
alder, fødselsvekt og sykelighet i nyfødt- 
perioden hos for tidlig fødte.

To studier
Mitt doktorgradsarbeide består av to 
studier som inkluderer to ulike grup-
per, bestående av prematurt fødte med 
svært lav fødselsvekt (≤1500 gram), 
inkludert jevnaldrende terminfødte 
kontroller. Den ene gruppen er en del 
av en studiepopulasjon som er fulgt fra 
80-tallet i en langtidsoppfølgingsstudie, 
og deltakerne var mellom 18 og 20 år 
da datamaterialet benyttet i denne stu-
dien ble samlet inn (totalt 55 premature 
og 81 kontroller).
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a
Reduksjon: Bedre medisinsk behandling har redusert hyppigheten av alvorlige hjerneskader hos 
svært premature barn. (Illustrasjonsfoto: privat)

Professor emerita Ann Mari Brubakk 
og professor Jon Skranes har i mange 
år ledet en forskergruppe ved NTNU 
St.Olavs, hvor de har fulgt prematurt 
fødte gutter og jenter fra fødsel på 
80-tallet til dags dato. Forskergruppen 
ved NTNU planlegger å følge disse vid-
ere inn i voksen alder. 

Datamaterialet fra den ene gruppen 
dette doktorgradsarbeidet er basert på, 
ble samlet inn da disse unge voksne, 
født på 80-tallet, var 19 år. Den andre 
gruppen besto av prematurt fødte barn 
som tidligere hadde vært innlagt ved 
nyfødt-intensiv ved St Olavs hospital 
etter år 2000. Disse barna var mellom 
fire og ti år da de ble testet for første 
gang. 

De unge voksne og barna er født 
med nesten 20 års mellomrom, og et 
av avhandlingens mål var å undersøke 
hvordan forbedret nyfødtmedisin kan 
ha virket inn på kognitive funksjoner 

og hjernefunn hos prematurt fødte med 
svært lav fødselsvekt.

Kognitiv test
Alle deltakerne gjennomførte en kogni-
tiv test som målte generell intelligens 
(IQ), eksekutive funksjoner og hukom-
melsestester. Eksekutive funksjoner er 
et mål på en persons evne til problem-
formulering, planlegging og gjennom-
føring av oppgaver. I tillegg ble alle 
deltakerne skannet med en MR-maskin 
som ga oss bilder av hjernen, som vid-
ere kunne analyseres hos de individu-
elle deltakerne.

Med en avansert metode så vi på stør-
relse på ulike hjernestrukturer, hjerne-
barkens tykkelse og andre fysiske mål. 
Deretter så vi på gruppeforskjeller mel-
lom de premature og de terminfødte. 
Dataene fra disse hjerne-avbildningene 
ble koblet til dataene fra de kognitive 
testene. Målet med å koble disse to 
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typene av data var å se om noen av de 
ulikhetene vi observerte i hjernestruk-
turene kunne forklare de forskjeller vi 
fant mellom gruppene i de kognitive 
testene. 

Gruppen med de unge, voksne pre-
mature gjorde det dårligere på de fleste 
av de nevropsykologiske testene som 
målte eksekutive og oppmerksomhets-
funksjoner, sammenlignet med de ter-
minfødte, jevnaldrende kontrollene. 
Videre fant vi sammenhenger mellom 
eksekutive funksjoner og hjerneover-
flate i medial frontale områder. 

Disse områdene ligger i fremre del 
av hjernen, og denne delen er kjent for 
å være særlig aktivert når man løser 
eksekutive oppgaver. Funnet vårt vis-
er altså at de premature som hadde 
større hjerneoverflate i disse frontale 
områdene gjorde det bedre på de ekse-
kutive oppgavene.

Førskole- og skolebarna
I populasjonen med førskole og skole-
barn fant vi, som hos de unge voksne, 
reduserte kognitive evner med lavere 
IQ, men her er det viktig å nevne at de 
premature barna hadde en gjennom- 
snitts-IQ som var innen normalområdet. 
De premature barna hadde mindre 
overflateareal i fremre-, tinning- og 
parietale områder i hjernebarken samt 
tykkere områder i frontale og bakre 
deler av hjernen sammenlignet med de 
terminfødte barna. 

Økt overflateareal var forbundet 
med økt IQ i begge grupper, og hos de 
premature barna var økt tykkelse av 
hjernebark i fremre hjerneområder og 
tynnere hjernebark i tinning- og parie- 
tale områder forbundet med lavere IQ-
skårer. 

Tidligere studier har vist at hvit- 
materien i hjernen til premature kan 
være skadet etter en prematur fødsel. 
Hvitmaterien i hjernen fungerer som et 
ledningsnettverk som kobler de ulike 
hjerneområdene sammen og gjør at de 
kan kommunisere og samhandle med 
hverandre.

Tidligere analyser av de unge, vok-
sne premature har vist at de hadde  
redusert hvitmaterie sammenlignet med 
de terminfødte kontrollene. Da vi så på 
hvitmaterien til de unge prematurt fød-
te barna, fant vi ingen gruppeforskjeller 
som var statistisk signifikante. Dette 
kan tyde på at ledningsnettverket hos 
de premature barna født på 2000-tallet, 
som har fått ny og forbedret medisinsk 
behandling, har blitt bedre enn det var 
for de for tidlig fødte barna som ble født 
på slutten av 80-tallet. 

Positive resultater
Resultatene fra denne avhandlingen  
indikerer altså at forbedret nyfødt- 
medisin og endringer i prosedyrene i 
nyfødtperioden ikke bare har ført til økt 
overlevelsesrate, men det synes også å 
ha hatt en positiv innvirkning på mod-
ningen av hjernens banesystemer. Det 
virker også som om den nye behand- 

Positivt: Ny forskning på premature viser posi-
tive resultater. (Illustrasjonsfoto: privat)
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lingen fører til en positiv innvirkning på 
modningen av hjernen.

Dette kan føre til at barna får mindre 
lærevansker og oppmerksomhetsvan-
sker på skolen og i voksen alder. Dette 
er gode og motiverende funn, men selv 
om hjernens banesystemer er forbed-
ret, finner vi vedvarende kortikale av-
vik og reduserte subkortikale volumer i 
begge de premature gruppene. 

Til tross for 20 års forskjell mellom 
tiden disse ungdommene og barna ble 
født, er det store likhetstrekk mellom 
områdene vi ser kortikale endringer 
i hos de unge, voksne for tidlig fødte 
og de områder vi ser endringer i hos 
de premature barna. Endret hjerne- 
utvikling ser fortsatt ut til å kunne ha 
noen negative konsekvenser for kog-
nitive evner som oppmerksomhet og  
eksekutive funksjoner. 

Dette kan indikere at den umodne 
hjernen fortsatt er sårbar for effekten  

av en prematur fødsel og medisinske  
problemer tidlig i livet. Denne endre-
de utviklingen av korteks kan kanskje 
i fremtiden brukes som en biomarkør, 
for på et tidlig stadium være i stand 
til å fange opp hvilke av de premature 
barna som kan ha nytte av mer hjelp 
på skolen og andre intervensjons- 
program. 

En del nye studier viser nå at kog-
nitive evner som eksekutive funk- 
sjoner og arbeidsminne kan trenes. 
Mye tyder på at det kan være positivt 
tidlig å legge til rette for å håndtere 
disse utfordringene på skolen og vid-
ere i livet.

PS: Disputasen ble avholdt ved Insti-
tutt for laboratoriemedisin, barne- og 
kvinneforskning ved NTNU, 14. desem-
ber 2015. Hovedveileder var professor 
Jon Skranes med Gro Løhaugen og Asta 
Håberg som bi-veiledere.

Oppsigelse av
medlemskap: 
Til orientering må ut-
melding av Prematur-
foreningen skje per post 
eller mail før medlems-
blad nummer 1 blir sendt 
ut. Dette fordi hver post 
utsendelse er svært kost-
bar for oss. 

Mindre vansker:Mye kan tyde på at ny og bedre behand- 
ling vil gi mindre lærevansker for en del av de svært 
premature barna i fremtiden. (Illustrasjonsfoto: privat)
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En undersøkelse av 34 636  
ekstremt for tidlig fødte barn, 
født på universitetssykehus i 
USA de siste 20 årene, viser 
at den største reduksjonen av  
alvorlige problemer i neonatal- 
tiden har skjedd blant barn født 
i uke 25-28.

En ny studie, som omfatter ekstremt for 
tidlig fødte barn ved 26 forskjellige uni-
versitetssykehus i USA i løpet av de siste 
20 årene, viser forskjell i behandling, 
som resulterer i en beskjeden økning 
i overlevelse og færre komplikasjoner 
i neonataltiden. Studien er publisert i 
Journal of American Medicine.

Overordnet har overlevelse økt mest 
signifikant blant barn født i uke 23-24, 
men overlevelse uten signifikante 
helseproblemer oppdaget før hjemkomst 
fra neonatalavdelingen, økte mest blant 
barn født i uke 25-28. Studien fant en 
økning i én enkelt komplikasjon, lunge- 
sykdommen BPD (bronchopulmonary 
dysplasia).

Samarbeid
Neonatal Research Network (NRN) er 
et samarbeid mellom flere amerikan-
ske sykehus. Forskere fra NRN under-
søkte trender over 20 år fra maternal-
/neonatalbehandling, komplikasjoner 
og dødelighet blant ekstremt for tidlig 
fødte barn. Studien evaluerte 34 696 
barn født i uke 22-28, med en fødsels-
vekt mellom 401 og 1500 gram, født i 
årene 1993-2012 på NRNs 26 sykehus.

Alvorlige utfordringer for spedbarn, 
som overlever mer enn 12 timer etter 
fødselen, inkluderte infeksjoner, tarm-
sykdommen NEC, lungesykdommen 
BPD, hjerneblødninger, samt øyesyk-
dommen ROP.

Endringer i behandling av for tidlig 
fødte barn i løpet av de siste 20 årene,

 

Oversatt fra Livsbladet nr. 3, desember 2015, Dansk Præmatur Forening

Ny forskning: 
Overlevelse og helse har blitt be- 
dre i løpet av de siste 20 årene 
for ekstremt for tidlig fødte barn

Gode odds: Stadig flere ekstremt for tidlig 
fødte overlever. (Ill. foto: privat)
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omfatter bruk av lungemodnende stero- 
ider før fødselen (Celestone), flere keiser- 
snitt og mindre bruk av respirator like 
etter fødselen. Mellom 2002 og 2012 var 
det en økt bruk av CPAP. Steroider etter 
fødselen ble brukt oftere i 1990-årene, 
med en reduksjon fram til 2004.

Selv om de fleste alvorlige utfordrin-
gene har blitt redusert, var det flere 
barn født i uke 26-27 i årene 2009-
2012 som fikk lungesykdommen BPD, 
mens barn født i uke 22-25, samt uke 
28, i samme tidspunkt, ikke opplevde 
den samme stigning i BPD.

Overlevelse frem til hjemkomst ble 
bedre mellom 2009-2012 for barn født 
i uke 23 (fra 27 % til 33 %) og for barn 
født i uke 24 (fra 63 % til 65 %), med 
beskjedne forbedringer i overlevelse 
for barn født enten i uke 25 eller 27 og  
ingen endring for de tidligste fødte bar-
na, født i uke 22, 26 og 28.

Fortsetter arbeidet
Overlevelse fram til hjemkomsten uten 
alvorlige helseproblemer, steg med  
cirka 2 % per år for barn født i uke  
25-28, men det var ingen endring for 
de tidligst fødte barna, født i uke 22-24. 
Forskerne fant at over 20 år har svan-

gerskapsforgiftning steget fra 12 % til 
27 % og graviditetssukkersyke økte fra 
2 % til 5 %. Andelen flerlinger steg fra 
18 % i 1993 til 27 % i 1998.

«Vår analyse viser at overlevelsen av 
ekstremt for tidlig fødte barn og over-
levelsen uten alvorlige helseproblemer, 
har blitt forbedret i løpet av 20 år», sier 
professor Barbara Stoll. 

«Et av de viktigste nye resultatene er 
en signifikant økning i overlevelse uten 
alvorlige helseproblemer for barn født 
i uke 25-28. Vi vil fortsette å arbeide 
med enda bedre strategier for helse 
på sikt, spesielt i forhold til å redusere 
hjerneskader og å fremme en sunn, 
nevrologisk utvikling. Samtidig skal vi 
fokusere på hvordan vi kan redusere de 
høye statistikkene av for tidlige fødsler 
med 450 000 barn født for tidlig i USA 
hvert år».

Kilder: 
Emory University, Woodruff Health Sci-
ences Center news release , 8. Septem-
ber 2015.
Stoll B., Hansen N., Bell E., et.al., «Trends 
in Care Practices, Morbidity, and Mortality 
og Extremely Preterm Neonates, 1993-
2012, Journal of American Medicine, Sep-
tember, 2015. 
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Fysisk kapasitet hos 
ekstremt premature
Barn født ekstremt prematurt 
har cirka ti prosent redusert  
fysisk kapasitet i forhold til barn 
født til termin senere i livet, 
men med gjennomsnittsverdier 
innenfor normalen.

Av Hege Synnøve Havstad Clemm, 
overlege/Phd ved Barneklinikken, 
Haukeland Universitetssykehus

Barn født før 28. graviditetsuke, eller 
med fødselsvekt under 1 000 gram, 
betegnes som ekstremt premature. 
Disse barna har en økt risiko for funk- 
sjonsnedsettelse og sykdommer se-
nere i livet. Fysisk aktivitet reduserer 
risikoen for en rekke sykdommer, men 
barn og unge som er født prematurt ser 
ut til å være mindre aktive.

I mitt doktorgradsarbeid sammen-
lignet vi fysisk kapasitet hos ekstremt 
premature med barn født til termin i 
1982–85 og 1991–92. De ble testet på 
tredemølle med syv års mellomrom ved 
henholdsvis 18 og 25 år og 10 og 18 år. 
Testene var signifikante og viste cirka 
ti prosent redusert fysisk kapasitet hos 
barn født ekstremt prematurt, hvor gut-
tene utgjorde den største forskjellen. 
Gjennomsnittsverdiene var innenfor det 
som kan regnes som normalverdier.

Vi så på ulike forklaringsmodeller for 
denne forskjellen, men fant ingen sam-
menheng med verken målt lungefunk- 
sjon eller forhold i nyfødtperioden. Vi 
fant derimot en positiv assosiasjon 
mellom fysisk kapasitet og fysisk akti-
vitet på fritiden, med unntak av hos ti- 
åringene. Denne sammenhengen var lik 
hos ekstremt premature og terminfød-
te, og utviklingen av fysisk kapasitet fra 
10 til 18 år og 18 til 25 år var lik i beg-

ge gruppene. Dette er et positivt funn 
som kan tyde på at ekstremt premature 
er trenbare, men dette må undersøkes 
nærmere i intervensjonsstudier.

Fysisk aktivitet er helsefremmende 
og forebyggende, og normal fysisk kap-
asitet ser ut til å være mulig å oppnå 
for denne sårbare gruppen. Det er der-
for viktig å legge til rette for god fysisk 
aktivitet slik at mestring oppnås og god 
helse fremmes hos ekstremt premature.

Disputas
Hege Synnøve Havstad Clemm dispu- 
terte for ph.d.-graden ved Universi-
tetet i Bergen 28.08.2015. Tittelen på 
avhandlingen er Exercise capacity after 
extremely preterm birth – Development 
from childhood to adulthood.

PS: Artikkelen er hentet fra Tids- 
skrift for den norske legeforening nr. 
4, utgitt den 23. februar 2016.  Side-
antall: 136:340. Direkte nettlink er:  
http://tidsskriftet.no/article/3452338/. 
Artikkelen er publisert med tidsskriftets 
og artikkelforfatterens tillatelse.

D
isputas: H

ege Synnøve Clem
m

.
(Foto: A

nne Sidsel H
erdlevæ

r)
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Prematurforeningen var blant 
de heldige som var invitert til å 
delta på Pediaterdagene på Riks- 
hospitalet 21.  januar. Nedenfor 
ser dere deler av programmet:

Av Bjarne Rålm, tidligere styremedlem 
Prematurforeningen

08.30  Velkommen ved:                 
• Ola Didrik Saugstad (Organisasjons- 
   komitéen)                      
• Jan Petter Odden  (Klinikksjef AHUS)                      
• Terje Rootwelt (Klinikkleder OUS)

08.35 Åpning ved: 
• Oslos ordfører Marianne Borgen 

Sesjon 1: Barns rett til helsehjelp 
• Ordstyrere Britt Nakstad og  
• Ola Didrik Saugstad
08.45-09.30: 
• John D Lantos, Nevada: 
   Pediatric Care: Ethical challenges 
09.30-09.50:    
• Barneombud Anne Lindboe: 
   Barns rett til helsehjelp 
09.50-10.10:
• Jurist i UNICEF Ivar Stokkereit: 
   Barnekonvensjonen og barns rett til 
   helsehjelp 
10.10-10.40:            
Rundebordsamtale med innlederne: 
• Marianne Borgen (Ordfører)
• Pia Bråss (Foreningen for Hjertesyke
   Barn)
• Bjarne Rålm (Prematurforeningen)  

Det meste av denne runden ble viet 
barns rettigheter til helsehjelp uavhen-
gig av geografisk tilhørighet. For oss i 
Prematurforeningen er det svært viktig 
at alle premature får lik rett til behand- 

ling og hjelp enten man er tilhørende i 
Oslo eller eksempelvis i Tana.

Det ble også en meningsutveksling 
på hvor langt man skal gå for å redde 
ekstremt premature. Vi i foreningen øn-
sker ikke å ha noen absolutte grenser, 
men at dialog mellom leger og foreldre 
er helt avgjørende og det beste for bar-
na må alltid veie tyngst. Foreningen vet 
at forskningen og utviklingen stadig gjør 
fremskritt og vi ønsker derfor å forholde 
oss til den når den er forsvarlig forankret. 

Prematurforeningen var også tydelig 
på at det er et sterkt behov for å ha et 
lovfestet krav om oppfølging av prema-
ture også etter fireårskontrollen. Vi vet 
at svært mange sliter med senskader 
som ikke viser seg før i skolealder og se-
nere. Dessverre varte ikke rundebord-
samtalen lenger enn cirka 25 minutter, 
så det ble lite med tid. Foreningen fikk 
vist ansikt og vi håper vi kan få delta 
med våre synspunkter også neste år.

Pediaterdagene 2016 
– arrangert av OUS/Ahus

Bidro: Barneombud Anne Lindboe og ordfører 
Marianne Borgen var blant deltakerne på Pedi-
aterdagene. (Foto: Bjarne Rålm)
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Det er et stort traume for en 
mor å føde sitt barn alt for tidlig, 
men det glemmer man i helse-
vesenet.

Av Susanne Vigsø Gran, dr.dk Lev nu

Ingenting er forbundet med så store 
forventninger som en graviditet. Magen 
vokser og sakte blir det mer og mer liv 
hos den lille der inne. Man ser for seg 
hvordan man etter ni måneder føder 
denne vakre, lille babyen, som skal 
gjøre familien komplett.

Hvert år opplever 4000 kvinner i Dan-
mark at ingenting ble som de forventet, 
fordi barnet kom alt for tidlig. 

– Det er en traumatiserende opp- 
levelse, forteller Jette Bang Poulsen, 
sykepleier og cand.cur. på Årshus Uni-
versitet. Hun har skrevet en spesialist- 
oppgave om «krisereaksjoner hos 
mødre til premature barn».

– Mange mødre opplever helt klart en 
prematur fødsel som et traume, hvor 
angst, frykt, bekymringer og skyld- 
følelse oppstår. Det oppleves som et tap 
ikke å få en normal graviditet og fødsels- 
opplevelse. 

Man blir revet ut at det normale forlø-
pet. Man går og forventer å føde et helt 
normalt barn. I stedet får man et lite, 
skjørt, vesen, med gjennomsiktig hud, 
tydelige blodårer, slanger og så videre. 
Det er et stort sjokk, forklarer hun.

Har barnet det bra, glemmer man mor
For noen mødre utløser det fysiske 
symptomer på stress, og hos mange 
utløser krisen stress, angst og depre- 
sjon.

– Det verste er at mange steder tar 
de ikke tak i de følelsesmessige føl-
gene mor opplever, fordi fokuset er på 
hvordan barnet har det. Hvis barnet 
har det bra, så bekymrer man seg fak-

Artikkelen er publisert i DR.dk Lev nu, 14. desember 2015. Den er trykket med 
deres tillatelse og oversatt av Prematurforeningen ved Arnhild Lien Hanstveit. 

For tidlig fødsel kan gi 
langvarige følger for mor

Glemmer mamma: 
For mange mødre tar 
det lang tid å bear-
beide traumer etter 
en prematurfødsel. 
(Illustrasjonsfoto: 
Anette Haugen)
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Har det bra: Har barnet det bra, tror man alt 
er bra – og glemmer å spørre mødrene om deres 
helsetilstand. (Illustrasjonsfoto: privat)

tisk ikke så mye for om mor også har 
det okay, forklarer Jette Bang Poulsen.

Hun tilføyer at omfanget av krise- 
reaksjonen hos mor er uavhengig av 
hvor prematurt barnet er født. Det er 
altså ikke avgjørende om barnet er født 
fire uker eller tre måneder for tidlig.

Langsiktige følger
Konsekvensen av at det ikke blir tatt 
tilstrekkelig hånd om mors reaksjoner, 
er langsiktige. Jette Bang Poulsen for- 
klarer:

– I flere år framover kommer disse 
mødrene til å være emosjonelt belas-
tet. Det kan vises i form av manglende 
selvtillit og lav selvfølelse. Noen mødre 
har problemer med å identifisere seg 
selv som mor og får vansker med å 
knytte seg til barnet. Mange mødre 
opplever sosial isolasjon, fordi de ikke 
føler seg forstått og ikke kan dele opp- 
levelsen med andre.

– Mange lider av søvnproblemer, kon-
stant tretthet og utmattelse, fordi de le-
ver et dagligliv der de frykter at barnet 
skal dø. Mange opplever også proble-
mer i forholdet til partneren eller i for-
hold til det for tidlig fødte barnets eldre 
søsken.

Jette Bang Poulsen mener at man 
må fokusere på å styrke helsesøstrenes 
kunnskap, slik at de blir bedre til å 

hjelpe mødrene. De fokuserer nemlig 
også ofte mer på barnets tilstand. 

Hvis barnets helsetilstand er god, 
konkluderer man med at alt er bra. 
Hvis barnets helsetilstand ikke er god, 
fokuserer man på å hjelpe barnet.  
I begge tilfellene glemmer man mor.

Kilde: http://www.dr.dk/levnu/boern/
tidlig-foedsel-har-langvarige-foelger- 
moderen

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.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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Den 19. desember 2014, min 
manns 24. bursdag, er en dag 
jeg aldri kommer til å glemme. 
Jubilanten selv var bortreist på 
jobb. Ni døgn hadde jeg vært 
alene hjemme. På daværende 
tidspunkt var jeg gravid i uke 26 
med vårt første barn.

Av Ann Cathrine Sverkmo Valleraunet, 
prematurmamma

Svangerskapet hadde frem til da vært 
utrolig slitsomt. Jeg kunne ikke forstå 
at det faktisk fantes mennesker som 
koser seg med å gå gravide. Misforstå 
meg rett, gleden over det som ven-
tet var stor, men selve svangerskapet 
kunne jeg klart meg foruten. 

Kroppen min var ikke min lenger.  
I løpet av 26 uker hadde jeg doblet vek-
ta mi. Det sier seg selv at ting ble slit-
somt. Midt oppi alt dette var jula rett 
rundt hjørnet. Jeg vaska og styra, fant 
fram eskene med julepynt, og hadde 
tenkt å ta det litt om litt, slik at alt var 
klart til min mann skulle komme hjem 
på selveste juleaften. 

Følte meg dårlig
Jeg hadde følt meg litt dårlig en stund, 
selv trodde jeg at det kanskje var en 
influensa på gang. Dagen ble brukt på 
å steke krumkaker, stryke gardiner og 
se over at alt av mat var på plass. Man 
skal jo kose seg litt ekstra i jula, og for 
meg har dette alltid vært en fin tid. 

I løpet av dagen følte jeg meg mer 
og mer tungpustet. Jeg hadde vært hos  
legen dagen før, og til en ultralyd tidligere 
i uken, med beskjed om at alt sto bra til. 
Så jeg tenkte ikke noe mer over det. Jeg 
hadde jo hørt at man kan bli tungpustet 

når man er gravid, fordi det er mindre 
plass inni der. I tillegg hadde jeg jo veldig 
mange ekstra kilo å drasse på.  

Kvelden kom og jeg stabla meg opp 
trappa til soverommet. Etter å ha prøvd 
alle slags stillinger uten å føle at jeg fikk 
nok luft, måtte jeg bare stå opp igjen. 
Jeg tenkte som så at da får jeg prøve 
å sitte i godstolen å sove denne nat-
ta da. Pustebesværet fortsatte, enten 
jeg lå, satt eller sto. Jeg gikk mange 
runder med meg selv før jeg omsider 
bestemte meg for å ringe legevakta. 
Jeg tenkte jo at det sikkert kunne vente 
til over helga, da hadde jeg time hos 
jordmor, men jeg fikk nå ringe å høre, 
sånn for sikkerhets skyld. 

Det er nok den viktigste telefonen jeg 
har tatt i mitt liv, da den mest sannsyn-
lig reddet livet både til meg og barnet i 
magen. Beskjeden som ventet meg på 
legevakta hadde jeg ikke i min villeste 
fantasi sett for meg. Blodtrykket mitt 
var for høyt, jeg hadde prøver som tilsa 
svangerskapsforgiftning og mulig blod-
propp i lungene. 

Vår historie:

Vårt store, lille mirakel

Tøff start: 
Bitteliten, 
bare tre 
dager gam-
mel. (Foto: 
privat)
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a

I ambulanse
Jeg ble fraktet i ambulanse til sykehuset 
Levanger med beskjed om at de i ver-
ste fall måtte forløse barnet. Det surret 
mange tanker i hodet på meg i løpet av 
den turen. De kan da ikke mene at bar-
net skal ut nå? I desember! Terminen er 
jo ikke før 27. mars. Jeg kjente på en 
redsel over at det ikke skulle gå bra. 

På Levanger ble jeg møtt av en haug 
med sykepleiere og leger. Det første de 
gjør er å sette en sprøyte i baken min, 
som skal gjøre at lungene til barnet er 
mer rustet til et liv utenfor magen. Vid-
ere gjør de massevis undersøkelser for 
å sjekke hvordan det står til med meg 
og barnet. Jeg tenker at dette var da 
voldsomt, alt var da bra i går, så hvorfor 
skal det plutselig være noe riv ruskende 
galt nå? 

Jeg forsto vel ikke helt alvoret i situa- 
sjonen før jeg fikk beskjed om at jeg 
måtte på intensivavdelingen for å få 
kontroll over blodtrykket mitt. Etter 
mye om og men fikk de satt inn en  
arteriekran som hele tiden målte blod-
trykket. 227/169 sto det på skjermen. 
Oi, tenkte jeg da, dette var jo ikke helt 
bra, mitt normale blodtrykk pleier å lig-
ge på rundt 120/80. 

Etter kort tid ble jeg i hui og hast over-
flyttet til St. Olavs Hospital i Trondheim. 
Det var der spesialkompetansen på så 
små barn var, fikk jeg beskjed om. Am-
bulansepersonell er nå borti mye rart, 
men jeg fikk høre at jeg var den første 

som hadde sagt at jeg var rastløs og lei 
av å ligge stille mens vi suste i vei med 
blålys i stor fart. Selv synes jeg jo i dag 
det er litt komisk at jeg faktisk klarte å 
si noe sånt. 

På intensiven
I Trondheim ble jeg kjørt på intensiv- 
avdelingen etter en kjapp tur innom 
føden. Det viser seg at jeg har alvor-
lig svangerskapsforgiftning og de må 
forsøke å stabilisere blodtrykket mitt 
med blodtrykksenkende medisiner intra- 
venøst. I fem lange dager og netter lå 
jeg stort sett rett ut. Jeg kunne knapt 
tenke før det ulte i alarmer rundt meg. 
Ro og hvile er den beste medisin for 
svangerskapsforgiftning. Enormt kjede-
lig, men som den ene legen sa, «nå lig-
ger du å ruger, hver dag er en bonus». 

Der og da brydde jeg meg egentlig ikke 
så mye om hvordan det gikk med meg, 
bare de fikk ut ungen før jeg strøk med. 
Dagene gikk nå på et vis, og på julaften 
kom endelig min mann for å holde meg 
med selskap. Skjønt det var nå ikke så 
mye selskap i meg der jeg halvveis lå 
i sykesenga og spiste julemiddag. Jeg 
tenkte at dette var urettferdig, at jeg 
måtte ligge i den hersens sykehussenga 
og ha en kjip julekveld mens «alle» an-
dre satt i stuer og hjem og koste seg 
med familien. 

1. juledag begynte blodtrykket mitt å 
stige igjen, jeg følte meg dårligere og 
rett rundt middagstider ble det bestemt 
at nå måtte ungen ut. Den beskjeden 
mottok jeg med skrekkblandet fryd. 
På et vis skulle det bli godt å få dette 
overstått, samtidig som jeg var enormt 
bekymret for hvordan det ville gå med 
ungen. Jeg fryktet det verste. At han 
skulle dø, selv om vi ble fortalt at sjan-
sen for det var minimal. 

Gutt eller jente?
På operasjonsstua ble jeg møtt av en 
hel haug med grønnkledde sykepleiere 
og leger. Jeg husker jeg tenkte «jøss, 
må alle disse jobbe midt i jula bare for 
at jeg ikke skal stryke med?». Kroppen 

Forskjell: 
En liten 
og en stor 
hånd. (Foto: 
privat)



 22 Prematurposten nr. 2 – juni 2016

min var sprengt til det ytterste, på 14 
dager hadde jeg lagt på meg 15 kilo 
med bare væske. Jeg så ut som et stap-
pa pølseskinn. Dette medførte vanske-
ligheter med å få satt spinalbedøvelse. 

Etter flere smertefulle forsøk var det 
en engel som sa at det måtte bli nar-
kose. Det lød som musikk i mine ører 
der og da. Jeg registrerte at det brått 
ble innmari tungt å puste, før jeg plut-
selig ble borte. Da jeg våknet fra nar-
kosen spurte jeg om det ble gutt eller 
jente og om han måtte på respirator. 
Det ble en gutt, han lå på respirator, 
men hadde det fint. 

Jeg ble kjørt opp på intensiven igjen 
for en runde med blodtrykksenkende og 
andre medikamenter. Mannen min kom 
og viste meg bilder av gutten vår, han 
beroliget meg med at alt sto bra til og 
at de tok godt vare på ham. Jeg send-
te ham ned igjen til sønnen vår, etter-
som jeg ikke kunne være der, og ringte 
hjem til mamma og gratulerte henne 
som mormor før jeg ga henne klar be-
skjed om at hun måtte komme med 
multekrem dagen etter. Det var jo tross 
alt jul, og jeg hadde ikke fått smakt noe 
multekrem ennå. 

Bittelite vesen
Ett døgn tok det før jeg endelig var frisk 
nok til å forlate intensiven, slik at jeg 
fikk dra ned for å hilse på gutten vår. 
Det ble et rørende møte. Der inne i kuv- 
øsa lå det et bittelite vesen, jeg hadde 
aldri sett noe så lite før og kunne ikke 
forstå at han ikke lenger var inni magen 
min. Jeg hadde store problemer med å 
slå meg til ro med at alt var bra, han var 
da så liten, kan det være mulig at alt 
fungerer på en så liten skapning? 

Trygt: Jakob har det trygt og godt på mam-
mas bryst, to måneder gammel. (Foto: privat) 

Påsken: Akkurat passe stor for å fylle et 
stort påskeegg. (Foto: privat)
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«Velkommen til verden, Jakob», sto 
det på kuvøsa. 985 gram og 34,5 cm 
lang var vår lille kjempe da han ble født 
i svangerskapsuke 27+2. På sitt minste 
veide han 860 gram. Jeg fikk ham lagt ut 
på brystet mitt, og har aldri vært så stolt 
før. Gutten vår var liten og skjør, huden 
hans var så tynn, så tynn, nesten gjen-
nomsiktig. De fleste forbinder vel det å 
stryke på babyen sin med omsorg og 
kjærlighet. Men det kunne ikke vi gjøre, 
huden hans var for tynn og uferdig, og 
det ville bare vært smertefullt for ham. 

Men han likte veldig godt å ha en trygg 
hånd liggende helt i ro over seg, og vi 
kunne fort merke at han kjente igjen om 
det var mammas eller pappas hånd, eller 
om den tilhørte noen av de fantastiske 
pleierne på St. Olav og Levanger. 

Tøffing
Det viste seg at det var riktig en tøffing 
vi hadde fått! Han hadde allerede kvit-
tet seg med respiratoren ved vårt første 
møte, men det ble til sammen cirka to 

måneder med annen pustehjelp, (bipap/
cpap). 76 dager tilbragte vi til sammen 
på sykehus før vi fikk ta med oss gutten 
hjem. Først noen dager på nyfødtintensiv 
St. Olav, før vi ble overflyttet til kuvøse- 
avdelingen på Levanger.

Vi hadde forventet at det skulle bli 
noen nedturer, men de store nedturene 
kom aldri. Heldigvis. Gutten var frisk og 
rask, og la fint på seg. Men tøft var det 
likevel, bekymringene for at noe skulle 
skje lå hele tiden og surret i bakhodet. 
Det ble ikke helt den starten vi hadde sett 
for oss, men det gikk nå bra, tross alt.

I dag er Jakob en frisk og god gutt, 
som er helt i rute utviklingsmessig. 
Det ser ut som om han ikke har tatt 
noen skade av den litt brå starten på 
livet. Det er for tidlig å si om det kan 
bli noen senskader, men det fokuserer 
vi ikke så mye på. Jakob er Jakob, og 
han har allerede vist at han vil opp og 
fram her i livet. Han er vårt store, lille 
mirakel, som fyller heimen med latter 
og glede.

Stadig større: En glad gutt som stadig vokser seg større. Her fra fjorårets sommer, høst og 
sammen med pappa og gitaren.  (Foto: privat)
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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

Prematurforeningen, avd. Rogaland ønsker velkommen til som-
merfest for hele familien søndag 19. juni – uansett vær! Ta med 
grillmat og drikke. Vi stiller med grill, kaffe og te. Det blir skatte-
jakt og ansiktsmaling.

Sted: Mulvarpen barnehage, Ytre Eiganesveien 3.

Når du kommer gjennom Tjensvollkrysset kjører du i retning Bergen. I neste 
rundkjøring kjører du tilbake mot den retningen du kom. Sving av i første av- 
kjørsel til høyre, sving så ned til høyre igjen. Kjør over parkeringsplassen til 
Kiwi, i enden av veien kommer du til parkeringsplassen til barnehagen. 

Vår epostadresse er: rogaland@prematurforeningen.no
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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.
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§ 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
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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

Brosjyren kan lastes ned på nettsidene 
til «Foreningen Vi som har et barn for 
lite» på lenken: http://etbarnforlite.no/
menn-og-sorg.

Denne brosjyren er ment til forel-
dre som har mistet sitt barn ved liv-
ets begynnelse. Den er også nyttig for 
helsepersonell og alle andre som kom-
mer i kontakt med de rammede. Bro- 
sjyren er like aktuell for kvinner som for 
menn, da den vil gi kvinner innblikk i en 
manns tanker, og øke forståelsen av at 
vi er forskjellige.

Dette er historien om Elias, om hans 
korte liv – og død. Mange historier om å 
miste et barn er skrevet, de fleste ført i 
pennen av en mor. Denne sterke histo-
rien om Elias sitt korte liv – og død, er 
sett fra en fars perspektiv. 

Vi får være med på hele prosessen 
fra graviditet, fødsel og død til begra- 
velse og sorggruppe – og får et unikt  
innblikk i en fars opplevelser om å miste 
barnet sitt.

Utdrag fra brosjyren:

En tapper liten kar
«Vi gikk tilbake til intensivavdelingen 
til Elias. Han lå der, med øynene igjen, 
mens brystkassen hevet og senket seg i 
takt med pustemaskinen. Han var svak, 
det så vi. Men det var altså verre enn 
som så. Det stod ikke til liv. 

Nå lå han her, uten livskraft, med en 
plaget mine. Han hadde holdt ut hele 
svangerskapet, vært med på alt, alle  

sangene vi hadde sunget, han hadde 
sparket tilbake, han hadde gitt alt. Men 
nå var han tom for krefter. Han had-
de vært tapper, og jeg kjente jeg var 
stolt av ham – kjente at han var tøff og 
sterk, og tenkte at han var den beste 
sønnen en far kunne ha. Han var varm, 
og lukten av ham var til å kjenne igjen 
fra Sarah, det var vår lukt, det var vår 
familie. Men han skulle aldri få oppleve 
hverken henne eller Nikolai, aldri få 
leke med dem, springe rundt og herje, 
le og kose seg.

Isteden hadde livet bestemt at han 
skulle dø, og aldri få prøve seg på livet, 
bortsett fra de timene han fikk her på Rik-
shospitalet. Livet hans hadde vært i Ruths 
mage, turene, snakket, lyset, musikken, 
sangen, leken, bevegelsene fra Ruth, min 
stemme, ungene som snakket og hylte. 
Det ville bli et veldig kort liv.»

Tekst: Heine Vihovde Vestvik. Illustrasjoner: 
Heine Vidhovde Vestvik og Colourbox.

Heftet kan også bestilles, send epost til 
foreningen@etbarnforlite.no. Heftet er gra-
tis, men porto kan bli belastes ved bestilling 
av flere eksemplarer. All tekst er hentet fra 
Foreningen «Vi som har et barn for lite» og 
heftet «Når en far mister sin sønn – En fars 
historie om å miste et lite barn». Heftet er 
utgitt i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen. 

Menn og sorg:

En fars historie
– om å miste et lite barn
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DELT ANSVAR
Hei! Samboeren min og jeg har bestemt oss for å gå fra hverandre. Vi har tvillinger på to år 
og fem måneder, født uke 29+0. Vi får god oppfølging av både sykehuset, helsestasjonen 
og barnehagen. Så langt utvikler de seg normalt og har fin progresjon, men vi merker at 
de kan være mer urolige enn andre barn, ikke finner roen ved lek, er veldig skeptiske mot 
nye personer, og stort sett trenger mye tålmodighet og trygge rammer.

Vi har tenkt å ha delt ansvar for barna og bo like i nærheten av hverandre. Begge er 
innstilt på et godt samarbeid for barnas skyld, og hvis det faller seg naturlig, vil vi besøke 
hverandre/barna også utenom avtalen. 

Har dere noen anbefalinger i forhold til dette? Bør de bo under ett tak frem til de har 
passert tre år? Er det en fordel at en av foreldrene har hovedansvaret? Er det noen spesielt 
vi bør ta hensyn til?

SVAR 1:
Hei! For tidlig fødte barn er generelt mer sårbare enn andre barn, og det bør foreldre ta 
hensyn til også hvis de går fra hverandre. Det vil være optimalt for utviklingen av barnas 
tilknytning i annet levehalvår og konsolidering av tilknytningen i annet og tredje leveår at 
tvillingene får bo under samme tak, og at det er en av dere som har hovedansvar. At dere 
skal bo i nærheten av hverandre og er innstilt på å ha et godt samarbeid om barna, vil trolig 
føre til at barna utvikler gode relasjoner til begge foreldre.

Ta hensyn til at barna på grunn av sin prematuritet kan trenge litt mer tid. Det kan føre 
til at dere oppdager hensiktsmessige omsorgsstrategier – del i så fall disse med hverandre. 
La barna være mye sammen med både mor og far, både alle fire sammen og begge tvil-
lingene hos en av dere, men uten hyppig overnatting hos den som ikke har hovedansvaret. 
Dere kan også gjerne ha en av dem en stund om gangen, men unngå favorisering. Gjør 
det likevel klart for barna hva som er det faste bostedet, og at dere som foreldre er enige 
om det. 

Vennlig hilsen Lars Smith
Psykolog, Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

SVAR 2: 
Hei! Det er en vanskelig problematikk du tar opp. Det er ingen enkle svar og forskningen 
spriker en del. Det som imidlertid er helt klart er at jo bedre foreldrene klarer å være ven-
ner og samarbeide, jo lettere er det for barna.

Mange mener at det er best for barna å ha ett fast bosted når de er så små og at en av 
foreldrene har hovedansvaret. Men det skaper ofte konflikter hvis foreldrene i utgangs- 
punktet har delt på ansvaret. Noen prøver at barna bor der de har bodd, og at forel- 
drene flytter ut og inn. Det kan være en god løsning, og fungerer for noen, men ikke 
for andre. Det finnes ingen fasit. Samtidig er den alderen barna er i nå veldig sårbar 
når det gjelder tilknytning og forandringer i hverdagen, så det er viktig med mest mulig 
trygghet.

Finn en løsning som dere tror kan fungere for dere alle, og som først og fremst gir bar-
na mest mulig forutsigbarhet. Følg godt med på barna og se hvordan de takler det. Prøv 
å gjøre hverdagen så rolig og stabil som mulig for dem. En veldig god ting er at de har 
hverandre, slik at uansett hvor og med hvem de er, så er de sammen. Lykke til! 

Vennlig hilsen Anne Carling, spesialpadagog

     QQQQQ a
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LYDSENSITIV
Dette er første gangen jeg kontakter dere. Jeg har en gutt på seks år som er født 6 1/2 
uke før tiden. Han har nå begynt på skolen og vi ser at han får litt utfordringer i forhold til 
lyd. Det er mange elever og han klager på mye bråk. Han skvetter når det kommer skarpe 
eller brå lyder. 

Han er også ekstremt redd for enkelte ting, som blant annet utkledning, høye lyder, 
klipping av hår. Han blir hysterisk og klager på at hjertet dunker så mye at han får vondt, 
fordi han er redd. Vi har prøvd forskjellige vinklinger for at det skal bli lettere for han, men 
føler det har eskalert etter a han har begynt på skolen.

Han er ellers en veldig sosial og modig gutt. Læreren opplevde selv hvor ille det var før 
helgen. Hun har i forkant av dette ikke forstått at han som prematur kan møte på en del 
utfordringer for dette med sensitivitet. Jeg må ha et møte med henne nå, og lurer derfor 
om dere har noen gode råd både for meg selv og skolen.

SVAR 1: 
Hei! Spesiell sansesensitivitet er ikke så uvanlig hos prematurt fødte barn. De kan trenge 
ekstra skjerming mot kraftige sanseinntrykk helt fra spedbarnsalderen av. Nå er han seks 
år og må til en viss grad tåle å bli utsatt for slike inntrykk. Men det kan fremdeles være 
viktig at foreldre, lærere og andre tar hensyn til denne egenskapen.

Det er sikkert ikke så lett i en skolesituasjon, men snakk med guttens lærer og forklar 
problemet. Hvis hun eller han er en god pedagog, bør det være mulig å finne prosedyrer i 
klasserommet som reduserer støy og gjør at elevene i klassen tar hensyn. Kanskje læreren 
kan ta opp dette problemet i samlet klasse, uten at det fører til stigmatisering av sønnen 
din. Før du går til møtet med læreren kan du snakke med gutten og spørre hva han selv 
tror kan gjøres i klassesituasjonen for å minske problemet.

Vennlig hilsen Lars Smith
Psykolog, Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

SVAR 2: 
Hei! Jeg skjønner at det er vondt både for dere og for gutten deres når han er så sensitiv, 
spesielt i forhold til lyd. Men når han er redd for utkledning og klipping av hår, handler det 
vel ikke bare om lyd, men også noe om det uforutsigbare?

Jeg har vært borti dette mange ganger før, så det er ikke så spesielt. Men det viktige er 
jo at han får hjelp til å takle problemene. Det er en stor fordel at han er sosial og modig, 
som dere sier. Det vil hjelpe ham. Det kommer ikke frem hvor mye dette har plaget ham 
tidligere, heller ikke hva læreren erfarte som fikk henne til å forstå. Det kommer heller ikke 
frem hva dere har prøvd før. 

Det er ganske vanlig at foreldre prøver å skjerme barna mest mulig for lyder de er red-
de for. Til en viss grad er det riktig. På den annen side trenger barna å få hjelp til å takle 
situasjonene. Jeg har møtt mange foreldre som har støvsuget etter at barna har lagt seg. 
Men det er bedre at barnet som er redd får bli kjent med støvsugeren, ta på den, slå den 
av og på osv. 

Noe av det samme vil gjelde for deres gutt nå. Vær med ham så mye som mulig i situa- 
sjonene, og forbered ham på det som skal komme. Ikke si: «Det er ikke noe å være redd 
for.» Si heller: «Jeg skjønner at du er redd, og jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan.» 

Ta redselen hans på alvor. Det er bra at han selv kan sette ord på at han er redd. Se 
også om han forsiktig vil kle seg ut selv, klippe hår og selv gjøre det han er redd for, med 
en voksen ved siden av seg. Det er en stor hjelp å oppleve mestring, å klare å gjennomføre 
det han er redd for. 

På skolen bør han skjermes for støy i den grad det er mulig. Det er også fint om han kan 
forberedes mest mulig på det som skal komme. Når han skvetter, ta på ham og si at det 
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går bra. Det er ennå tidlig i skolelivet hans, og mye vil nok bedre seg ettersom lydene og 
bråket blir mer kjent for ham. Men det viktigste som sagt, er å ta ham på alvor og hjelpe 
ham til å mestre. Lykke til! 

Vennlig hilsen Anne Carling, spesialpedagog

     QQQQQ

FORSIKRING FOR PREMATURE
Vi fikk en liten gutt født i uke 26+2 for to uker siden. Vårt forsikringsselskap vil ikke forsikre 
det som betyr mest for oss her i verden, sønnen vår, fordi han er født prematur og i tillegg 
så tidlig. Jeg lurer på om dere vet om noen forsikringsselskaper som gjør dette? 
                                                                                                                                                                       

SVAR:
Hei! På vår hjemmeside står det skrevet om forsikringer av barn født før tiden:  
http://www.prematurforeningen.no/node/52. Håper det vil være til hjelp for deg.  

Hilsen Prematurforeningen
 

     QQQQQ
 

RS-VAKSINE OG HOFTEPLAGER
Hei. Vi har tvillinggutter, født i uke 29+1. Etter en tøff start blant annet med ROP (den ene 
sønnen vår ble blind på grunn av dette), har de hatt en fin utvikling. De spiser og sover 
godt og når milepæler. De har også lagt på seg bra og ikke vært syke i det hele tatt. Jeg 
har to spørsmål jeg håper å gå et raskt svar på:

1. Vi oppsøkte fastlegen vår i høst og ba om henvisning til sykehuset for at guttene våre 
skulle vurderes for RS-vaksine. Sykehuset kom tilbake med time i januar. Vi ble bekymret 
for at det er for sent med tanke på at vinteren etter alt å dømme er i full gang da. Hva 
tenker deres eksperter om dette? Er det vanlig at premature tar RS-vaksine i Norge? Som 
sagt har guttene våre en fin utvikling og har ikke vært syke i det hele tatt.

2. Vi har merket at en av guttene våre er ganske beskyttende i forhold til sitt venstre 
ben. Ved nærmere undersøkelse får han smerter ved maksimal hoftefleksjon og horisontal 
adduksjon. Det er tilsynelatende ingen smerte ved abduksjon. Smertene forsvinner nesten 
umiddelbart når man tar hoften ut av denne posisjonen. Han er ellers en veldig glad og 
aktiv gutt som virker lite plaget av dette. Når vi tenker tilbake lurer vi på om han kanskje 
ikke har vært like aktiv med det benet en stund, men vi har ikke merket noe smerte. Vi har 
blitt henvist til barneradiologisk, men ikke fått time før om en god stund. Vi har forstått at 
hofteproblemer hos spedbarn må tas alvorlig og raskt utredes. Har deres eksperter noen 
råd her? Burde vi bare vente, gitt at situasjonen ikke forverrer seg – eller burde vi vurdere 
alternative måter å få tatt et røntgenbilde av hoftene?

SVAR:
1. Hei. Forebygging mot RS-virus er ikke en vaksine, men et antistoff. Det betyr at det virk-
er forebyggende fra første dag, men behandlingen må gjentas én gang i måneden gjennom 
RS-sesongen. Retningslinjen er at behandlingen kan tilbys til barn født før 32 svangerskaps- 
uker dersom følgende to kriterier er oppfylt:  a
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1) Barnet har hatt kronisk lungesykdom definert som bronkopulmonal dysplasi (BPD) 
definert som fortsatt behov for oksygen eller pustestøtte ved 36 svangerskapsuker (fire 
uker før forventet termin) og: 

2) Barnet ble utskrevet fra sykehus mindre enn tre måneder fra RS-sesongen. Det er 
vanlig å definere RS-sesongen å starte cirka 1. oktober. Dersom barna fyller kriteriene, 
bør de starte behandlingen så raskt som mulig, men RS-sesongen varierer litt fra år til år. 
Dersom dere mener at barna fylle kriteriene, så foreslår jeg at dere ringer avdelingen der 
dere er kjent. Dette er en enkel ting.

2. Slik dere beskriver det virker det som at dette kan være nyoppståtte smerter i hoften, 
og da bør det undersøkes så raskt som mulig. Det kan være en infeksjon selv om det er få 
symptomer. Igjen, hvis dere tar kontakt med røntgenavdelingen, så bør dere få time i løpet 
av de nærmeste dagene. Lykke til!

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Forskningsleder/Professor, Haukeland universitetssjukehus/Universitet i Bergen

     QQQQQ

BARNEHAGE, SÆRSKILT OPPTAK
Hei igjen! Vet dere reglene for å søke barnehageplass på særskilt grunnlag på grunn av for 
tidlig fødsel? Vi takket nei til en barnehageplass i august fordi jeg følte at datteren vår ikke 
var «moden» nok til å gå i familiebarnehage med bare to ansatte. Kan for eksempel en 
lege eller helsesøster skrive noe som hjelper på en eventuell søknad på særskilt grunnlag? 

SVAR:
Hei! I «Lov om barnehage» er det en egen paragraf om opptak i barnehage dersom barnet 
er funksjonshemmet. Jeg tar med et utdrag av det som står om opptak på særskilt grunn- 
lag her: 

«Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en 
sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige 
vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret. Den eller 
de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet. Kom-
munen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.»

Generelle kommentarer til bestemmelsen:
Bestemmelsen synliggjør to hovedprinsipper. Barn med funksjonshemming skal få et nor-
maltilbud, og foreldre/foresatte skal ha rett til å avgjøre om barnet kan ha nytte av tilbudet. 
Hensynet bak bestemmelsen er at disse barna har et særlig behov for et barnehagetilbud, 
fordi de ellers vil kunne bli isolert og hemmet i sin utvikling.

Du sier ikke noe om barnet deres har noen funksjonshemminger på grunn av prema-
turiteten, så dersom barnet er født for tidlig uten at det har spesielle behov, vil det være 
kommunen/barnehagen som vil vurdere om det kvalifiserer for å få plass i barnehagen på 
særskilt grunnlag.

Funksjonshemminger kan for eksempel være:
• Fysiske, motoriske eller sansemessige skader, slik som blindhet, døvhet, alvorlige  
    bevegelseshemninger
•  Svak helse, slik som reumatisme, hjertelidelser
•  Psykisk utviklingshemming
•  Språk- og talevansker
•  Atferdsvansker og psykiske lidelser
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Det er viktig å merke seg at ikke en hver helsesvakhet, et hvert språkproblem eller at-
ferdsavvik gir rett til fortrinn ved opptak. Barnets funksjonshemming må ses i relasjon til 
formålet med fortrinnsretten. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om funksjonshemmin-
gen og dens konsekvenser skaper større behov for barnehageplass for dette barnet enn for 
førskolebarn flest.

Loven sier videre:
Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å få vurdert nytten av oppholdet. Denne skal 
skje i samarbeid med foreldre/foresatte. Med sakkyndig instans menes de faglige instan- 
ser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt 
funksjonshemmingen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan i deres tilfelle være lege eller 
helsesøster i kommunen, og også de som har behandlet barnet i sykehus siden fødselen.

Den sakkyndige instansen skal vurdere om barnet har en funksjonshemming som er av 
en slik karakter at fortrinnsretten utløses. Det er den eller de som har foreldreansvaret som 
bestemmer om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Dette er hva «Lov om barnehager» sier om rett til opptak på særskilt grunnlag, men 
kommunen kan også gjøre egne vurderinger om de mener det er grunnlag for en særskilt 
vurdering. Lykke til!

Vennlig hilsen helsesøster
Unni Tranaas Vannebo

     QQQQQ

RYKNINGER I NAKKEN
Hei, jeg har et spørsmål angående vår gutt, født uke 32+0. Han er nå sju år, har vokst 
kjempefint og er en motorisk veldig sterk gutt. Han er imidlertid litt sen med lesing ser vi 
nå, men det er ikke noe vi er bekymret over.

For et par dager siden startet han imidlertid å få noen rykninger i nakken som han ikke 
helt kan kontrollere, og han sa i dag at han følte han hadde pinner inne i kroppen, i ryggen, 
i bena, men ikke i armene, sa han. Han har litt vondt på siden av nakken, sier han også. 

Han virker ellers helt fin, men jeg ble litt bekymret. Vi har fått time hos fastlege denne 
uken og regner med at vi blir henvist videre, men jeg skriver til dere fordi jeg lurer på om 
dere kan anbefale en lege som har god kunnskap på premature i et sånt tilfelle? Kan dette 
ha noe med hans prematuritet å gjøre? Skjønner om det er vanskelig å svare på det i en 
mail, men ville i alle fall prøve. 

SVAR:

Hei! Det du beskriver er uvanlig, og jeg har ingen god forklaring på det annet enn at det 
kan være en form for tics. Dette har nok ikke noe med prematuritet å gjøre, så dersom 
fastlegen mener det er nødvendig med en henvisning, er nærmeste barnepoliklinikk eller 
privatpraktiserende barnelege rette adressen. En avdeling vil vurdere henvisningen og kan-
skje finne time hos den barnelegen som jobber særlig med nevrologi. Lykke til.

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Forskningsleder/Professor Haukeland universitetssjukehus/Universitet i Bergen
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UNDER FORVENTET HØYDE
Hei, vi har en prematur gutt som nå er 3,5 år og ligger godt under forventet høyde med 
tanke på genetisk koding for høyde. Ved fødsel var han SGA, (Small for Gestagational age) 
på grunn av morkakesvikt. Jeg har lest at dette kan påvirke hans lengdevekst. Har dere 
noen erfaring med eventuell behandling og hvem jeg bør kontakte?

SVAR:
Det vanlige er at barn som er født SGA vokser seg omtrent inn i sin genetisk bestemte 
høydekanal i løpet av det første leveåret. Dersom lengdeveksten stabiliserer seg godt un-
der dette i løpet av de to-tre første årene, er det sannsynlig at barnet vil bli noe kortere 
enn forventet ut fra foreldrenes høyde som voksen, men det er ikke sikkert. Noen har bare 
en forsinket lengdevekst. 

Det er etablert retningslinjer for at SGA-barn som vokser godt under nederste streken 
på persentilskjemaet (prosentilskjemaet), ved cirka tre-fire-årsalder kan få veksthormon-
behandling i noen år. Det er et krav om at høyden skal ligge tre standardeviasjoner under 
50-prosentilen, det vil vel si to-tre centimeter under tre-prosentilen ved treårsalder. 

Dersom barnet vokser under tre-prosentilen er det vel uansett en grunn til å få en 
vurdering hos fastlegen, så kan fastlegen eventuelt henvise til nærmeste barnepoliklinikk 
for å få en vurdering av barnets vekstpotensiale. Lykke til! 

Vennleg helsing Trond Jacob Markestad
Forskningsleder/Professor Haukeland universitetssjukehus/Universitet i Bergen
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UTSATT SKOLESTART
Hei. I ren desperasjon leter jeg nettet rundt etter hjelp. Jeg kom over et skriv dere hadde 
som en kommentar til en stortingsmelding der blant annet skolestart og behov for å utsette 
denne var omtalt. 

Vi var innlagt på nyfødtintensiven i 12 dager i desember 2010 med 4,5 uker premature 
tvillinger. Barna skulle vært født i slutten av januar 2011. Barna våre er på grunn av fødsels- 
tidspunktet skolestartere nå til høsten, og vi kjemper en kamp mot politiske bestemmelser 
og systemer om å få lov til å utsette starten til det vi mener er korrigert alder. 

Det er svært liten kunnskap om senskadene rundt senpremature og vi tas ikke på alvor 
når vi beskriver vanskene barna våre opplever. Det knytter seg til det sosiale, til usikkerhet 
og separasjonsangst, umodenhet i forhold til å tisse på seg flere ganger i uken i barne- 
hagen og ha bleie om natten, om alvorlige søvnforstyrrelser og problemer i forhold til mat 
og matinntak. 

Vi er pedagoger begge to, i barneskole og videregående. Vi vet dessverre så altfor godt 
hva som møter barna våre om de ikke er klare, både faglig og sosialt. For ikke å lage 
denne henvendelsen for lang, lurer jeg på om det er noen mulighet for å få støtte fra deres 
fagkrets om behovet for å ta hensyn til senprematuritet i en slik spesiell situasjon. Hadde 
de vært født ni dager seinere, ville de ikke fått lov til å starte dette skoleåret, men de hadde 
likevel vært for tidlig født. 

Vi ser at konsekvensene for å måtte starte skoleløpet nå kan bli skjebnesvangert for 
barna våre, og er desperate etter hjelp før det er for seint. 
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SVAR:
Hei! Takk for henvendelsen til Prematurforeningen! Jeg skjønner godt deres bekymring. 
Som spesialpedagog med mange års erfaring i arbeid med premature barn, og som medlem 
av Prematurpostens ekspertpanel, har jeg fått svært mange henvendelser om skolestart for 
premature som er født på slutten av året.

Jeg mener at det burde være automatikk i at premature barn skal ha skolestart i det 
året de skulle vært født. Det er mange årsaker til det. Problematikken rundt senskader 
hos premature barn burde nå være så kjent blant pedagoger at det tas hensyn til både i 
barnas barnehagetid, ved skolestart og opp gjennom skoletiden. Men jeg erfarer at denne 
kunnskapen glemmes ved skolestart, og at man ikke vet hvor store utslag senskadene kan 
få i skolealderen.

Det heter seg at barn skal få tilpasset undervisning, og derfor skal alle barn starte skolen 
i forhold til det året de er født. Ofte blir det argumentert med at det premature barnet fun-
gerer godt kognitivt. Men det er ikke der problemet først og fremst ligger hos de premature 
barna i denne sammenhengen. Det vi svært ofte ser er at premature barn strever sosialt. 
Det forsterkes når de kommer på skolen, fordi alt blir mindre oversiktlig og tempoet blir 
høyere.

De premature barna får ofte problemer med å forstå de sosiale kodene, blir usikre og 
trekker seg. I tillegg er det hos mange en stor engstelse, både med hensyn til adskillelse 
og i en opplevelse av ikke å henge med, og å miste oversikten.

Vi vet at mange premature barn har problemer med konsentrasjon og sanseintegrasjon. 
Dette er problemer som ofte blir mange ganger forsterket når de kommer på skolen. Det 
kan gå rimelig bra første året, men ut i det andre året får det store konsekvenser både for 
trivsel og for evnen til å lære. 

Det å være født prematur er i seg selv en utfordring. Det er mange forhold som kan 
være vanskelige, både søvn, mat, atskillelse, utforsking, vekst og trivsel. Dette er i tillegg 
til det som regnes som vanlige senskader. Barna er som regel små og umodne i forhold til 
andre barn. 

Det er en enorm forskjell for et for tidlig født barn alltid å være den minste, og det å 
få være den eldste i klassen, og da kanskje være på samme modenhetsnivå som klasse- 
kameratene. Det er lett å tenke kortsiktig, og se på hvordan barnet vil klare skolestarten. 
Men dette er vanskeligheter som bare vil forsterke seg opp gjennom skoletiden.

Jeg har skrevet såpass inngående om dette slik at dere kanskje kan bruke noe i argu-
mentasjonen med skolen og systemet. Hvis det er noe annet jeg kan bidra med, så hen-
vend dere gjerne direkte til meg. Dette er noe jeg brenner for. 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, 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 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, Berhard Getz gate 3, 0165 Oslo, eller send 
en epost til post@prematurforeningen.no




