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FORORD 

 

 

 

Børn, der er født for tidligt, kan have visse fællestræk. De kan få stillet ens diagnoser, mens de er indlagt, og 

kan senere i livet lide af de samme sygdomme eller stå over for de samme problemer. Det er imidlertid vigtigt 

at huske, at for tidligt fødte børn alligevel er lige så forskellige som alle andre børn. De er alle individuelle 

personligheder, også når de er helt små. 

Også forældrene er forskellige. Nogle har faglige erfaringer at trække på, nogle har den stærke psyke, der gør 

det muligt at gøre noget ekstra og kæmpe lidt hårdere for deres rettigheder. Og så er der alle os, der bare 

sætter livet på standby, mens vi afventer, hvad der videre skal ske. Fælles for os forældre, der er med i denne 

bog, er, at vi hver især er eksperter på vores egne børn og skriver ud fra egne erfaringer. Vi repræsenterer 

forskellige holdninger, både hvad angår vores for tidligt fødte børn og andre af livets aspekter. 

Ideen til bogen var oplagt, fordi der i 1996, da min yngste søn blev født i 25. graviditetsuge, ikke fandtes 

nogle tidssvarende bøger. Både plejepersonale, andre mødre og min familie efterlyste læsestof om ekstremt 

for tidligt fødte børn, men i de bøger, der fandtes, optrådte de helt små kun i dødsstatistikkerne. Det er ikke 

særlig opløftende, når man har sådan en lille størrelse liggende i kuvøsen, og det lå i baghovedet, længe efter 

vi var kommet vel hjem fra hospitalet. 

Jeg havde også behov for at vide, hvordan det mon havde været for de andre, der lå på hospitalet sammen 

med os. Havde de heller ikke turdet knytte sig til barnet i starten? Følte de også, at det var hospitalets barn? 

At familien ingenting forstod? Og hvad med dem, der forlod hospitalet uden barnet eller med et handicappet 

barn? Hvordan var det for dem, og hvordan kom de videre med livet? 

Da jeg gik i gang med at samle materiale til denne bog, vidste jeg af gode grunde ikke, om den ville blive til 

noget. Men mange mennesker har troet på ideen, støttet den og hjulpet mig med kontakter, omtale og gode 

råd. Det siger jeg mange tak for. 

Specielt tak til Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød, Rigshospitalet og Spastikerforeningen, der har 

formidlet nogle gode kontakter. 

Beretningerne i bogen er forskellige forældres ærlige beskrivelser af den første svære tid med deres 

præmature barn. Forhåbentlig kan vores erfaringer bruges til noget positivt af andre præmaturfamilier og 

dem, der har med disse familier at gøre. 

 

Mette Ziemendorf Ringsted 
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NICOLAI SEJR 

 

Født februar 1996 

Fødselsalder: 26. uge 

Data: 31 centimeter, 700 gram 

 

 

 

LYKKELIGE OMSTÆNDIGHEDER 

Det var sommer, det var varmt, og jeg var i lykkelige omstændigheder. Hele verden vidste, at vores Frederik 

på to år skulle være storebror til vinter, og den ufødte var allerede skrevet op til en dagplejeplads. 

Men så begyndte jeg pludselig at bløde. Dybt bekymret gik jeg til lægen, der dog tog det roligt. Det var ikke 

unormalt, og det betød sikkert ikke noget. Jeg skulle bare tage den med ro et par dage, så skulle det nok gå. 

Og det gik, men kun en måned. Jeg var i 16. uge, da jeg igen begyndte at bløde. Denne gang kom jeg til 

kontrol på Hillerød Sygehus. Allerede da lægen ikke kunne finde hjertelyden, vidste jeg, at fosteret var dødt, 

selvom hun forsøgte at overbevise mig om, at det ikke nødvendigvis betød noget. 

En skanning viste, at jeg havde ret. Fosteret var gået til grunde for længe siden, og det var et under, at jeg 

ikke allerede havde aborteret. Næste dag fik jeg en udskrabning; jeg havde aborteret samme nat. 

Efter aborten beroligede en læge os med, at den slags sjældent skete to gange i træk, og at der ikke kunne ske 

noget ved, at jeg blev gravid igen med det samme. 

Jeg kunne ikke rigtig forlige mig med, at min graviditet var blevet afbrudt. Ligegyldigt hvor mange kvinder 

der oplever det samme, så var det et personligt nederlag, som jeg havde svært ved at acceptere. Jeg mente 

først, at jeg ville blive rolig, når jeg igen var gravid. 

Det blev jeg meget hurtigt uden at opdage det, for jeg blødte stadig, som havde jeg menstruation. Først da jeg 

var to måneder henne, opdagede min læge, at jeg var gravid, og jeg blev samme dag skannet hos en privat 

gynækolog for at undersøge, om jeg var gravid uden for livmoderen. 

Et par timer senere forlod jeg gynækologen sammen med min mand. Vi var begge lidt forbavsede og 

forfjamskede og vidste ikke rigtig, om det her var noget, vi skulle være glade for. 
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Skanningen viste et lillebitte bankende hjerte. Men ved siden af var der en lille udposning, som måske havde 

indeholdt en tvilling, der nu var aborteret. Det kunne forklare de blødninger jeg havde haft. 

Hvis det tilbageblevne foster blev på sin plads de næste par uger, mente gynækologen, at resten af 

graviditeten ville forløbe helt normalt. 

Men sådan skulle det ikke gå. 

Blødningerne fortsatte med tiltagende hyppighed, først en gang om måneden, siden oftere. 

Konstant var jeg til skanningskontrol på Hillerød Sygehus, og hver gang blev jeg sendt hjem med besked om, 

at barnet havde det fint. Jeg skulle bare tage den med ro. 

Men blødningerne tog til, og en aften, hvor sneen lå i så tykke driver, at pansrede mandskabsvogne måtte 

rydde vejene foran redningskøretøjerne, blev vi nødt til at ringe efter en ambulance, fordi jeg var overbevist 

om, at jeg var ved at abortere. 

På Hillerød Sygehus valgte de at beholde mig til observation, og efter en uge skønnede de, at jeg burde 

overføres til Rigshospitalet, fordi de ikke kunne udelukke, at jeg ville gå i fødsel. 

På Rigshospitalet nåede jeg at få det lungemodnende stof, Celeston, to gange, og vi nåede også at få snakket 

med en børnelæge, der ikke lagde skjul på, at for tidligt fødte børn ikke altid klarede skærene. Så vi håbede 

det bedste og frygtede alligevel det værste. Jeg forsøgte at indstille mig på, at jeg nok skulle blive på 

Rigshospitalet de næste par måneder, men jeg kunne ikke acceptere, at det virkelig stod så galt til, og brugte 

hovedsageligt de første to dage på at tude. 

Dagen før fødslen gik i gang, havde jeg dog en rar snak med Morten. Vi besluttede, at hvis vi fik en søn - det 

var det, skanningen viste - så skulle han hedde Nicolai. 

Om aftenen opdagede jeg, at jeg havde en sidekammerat, der havde haft veer i dagevis. Vi snakkede sammen 

længe, og først den aften begyndte jeg at blive fortrolig med mine nye omgivelser, Rigshospitalet. 

 

FØDSLEN 

Natten til den 26. februar 1996 vågnede jeg ved, at jeg begyndte at bløde mere igen. Ikke overvældende, men 

mere. Jeg alarmerede sygeplejersken, og da jeg begyndte at få velignende smerter, kom en læge og kiggede. 

Ved halvsekstiden var jeg rimelig sikker på, at det var en slags veer. Om morgenen skulle jeg så levere en 

urinprøve, for at man kunne tjekke, om det var en blærebetændelse der fremprovokerede veer. 

Personalet havde nok indtryk af, at mine veer var lidt i retning af min stuekammerats. Det var hendes tredje 

døgn med veer. Jeg droppede mit bad, spiste kun lidt toast til morgenmad og ringede så til Morten og 

advarede ham om, at der måske var noget i gære. Og så holdt jeg ellers øje med uret. Først var der intet 

system i veerne, men præcis klokken 10 begyndte et system at tegne sig, lige efter at sygeplejerskerne havde 

sagt: “Men det er da godt, at der ikke er noget system i det…” Ti minutter senere viste det sig, at der ikke var 
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over to minutter imellem. Jordemoderen kom, mærkede på maven og sagde, at hun ville tale med en læge 

om, at jeg måske skulle have et vestoppende drop. 

Da sygeplejersken var ved at lægge droppet, for djævlen pludselig i min krop. Det føltes som om jeg blev flået 

op indefra, så jeg åbnede mig tilsyneladende voldsomt i løbet af ultrakort tid. Min stuekammerat tilbød at 

holde mig i hånden, men jeg valgte at knuge natbordet i stedet. Jeg sagde til sygeplejersken, at hun skulle 

ringe til Morten, og at hun skulle få mig ud af hensyn til stuekammeraten. Inden droppet var sat op, fik jeg 

nogle vilde veer i træk. 

Ved tredje ve blev barnet født, direkte ned i mine langbenede hospitalsboksershorts. Da jeg hverken 

mærkede eller hørte noget liv, mens en masse mennesker fræsede ned af gangen med mig i senge, regnede 

jeg ikke med, at jeg havde født et levende barn. Og helt ærligt, så var jeg lidt ligeglad på det tidspunkt, for jeg 

kunne hverken gøre fra eller til. Løbet var kørt. 

Men nede på fødestuen blev bukserne pillet af, og fosterhinderne fjernet. Og så hørtes en svag piben. Jeg 

undrede mig højlydt over, at der var liv, men ingen kommenterede det. De havde - sikkert med rette - mere 

travlt med mit barn. En tilkaldt læge sugede barnet og gav ilt. Lægen bemærkede, at kuløren var sund; det vil 

sige rød frem for blå. Jeg fulgte ivrigt med fra min seng og noterede mig, at det var en dreng. Inden min søn 

blev kørt væk i kuvøsen, spurgte børnelægen mig, om jeg havde hilst på mit barn, hvorefter jeg ganske kort 

fik lov til at røre ved hånden. Halvvejs ude af døren vendte lægen sig og spurgte hvad drengen skulle hedde. 

Jeg svarede: “han skal hedde Nicolai”. 

Først et kvarter senere, lige inden jeg blev lagt i narkose for at få fjernet moderkagen, dukkede Morten op, 

noget forvirret. Da han i telefonen fik at vide, at fødslen var i gang - ja, da var det hele allerede overstået. Og 

nu var både mor og barn under behandling, mens han blev henvist til at vente. Hvis han var en anelse 

forvirret, så forstår jeg det godt. 

 

LIVET PÅ GN - RIGSHOSPITALETS NEONATALAFDELING 

Samme aften blev jeg for første gang kørt til GN. Det hele var meget uvirkeligt, og den lillebitte fugleunge, der 

lå gemt under et stykke bobleplast, kunne i princippet være naboens - jeg kunne i hvert fald ikke genkende 

ham og havde heller ikke den store trang til at røre ham eller lære ham at kende. 

Sådan var de første dage. Vi var begge meget forbeholdne over for ham. Tænk, hvis vi kom til at holde af ham, 

og han så døde! Personalet både på GN og på den gynækologiske afdeling hvor jeg stadig lå, fortalte, at det 

var vigtigt at lære ham at kende, også selvom hans liv blev kort, ellers ville vi fortryde. Lige så rigtigt det lød i 

teorien, lige så svært var det for os i virkeligheden. Vi turde dårligt nok at røre ham, fordi han så tydeligvis 

ikke kunne lide berøring, og fordi han så så skrøbelig ud. 

Det gjorde det ikke nemmere for os, at vi kunne mærke, at vores venner og familie var usikre over for vores 

nyfødte barn. Vi fik en masse blomster, men rigtige barselsgaver fik vi ikke, og reaktionerne var nok lidt, som 

da jeg aborterede, blot med den lille detalje, at aborten altså stadig levede. Set i det perspektiv var det ikke 

mærkeligt, at de fleste var meget nervøse for at besøge Nicolai. Det var ikke alle, der sagde det, men vi kunne 

se det på dem, når de kom, selvom de fleste forsøgte at mande sig lidt op over for os. 
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Hvis vores omgangskreds havde svært ved at beslutte sig til, hvad de skulle mene om det hele, så oplevede vi 

en bemærkelsesværdig opmærksomhed fra nogle mennesker, som vi kun havde periferisk kontakt med. Det 

var nogle familier, der selv havde været på neonatalafdelingen tidligere og derfor havde en klar fornemmelse 

for, hvad det var, vi havde foran os. Fra den kant fik vi nogle kort, der var meget hjertelige og optimistiske, og 

også en lille bamse. 

Nicolai vejede kun 700 gram og var 31 centimeter lang, da han blev født i uge 25 + seks dage. Men han var 

slet ikke så skrøbelig, som han så ud til, selvom han var nede og runde de 580 gram og dermed havde det 

“tilladte” vægttab ¨på 20 %. På intet tidspunkt var der tale om respiratorhjælp, og efter at have fået ilt i CPAP 

i starten klarede han sig med atmosfærisk luft. Både læger og plejepersonale gav ham tommelfingeren opad, 

og vi begyndte så småt at tro på, at han havde en chance, selvom ingen selvfølgelig kunne garantere mod 

træthed og infektioner. 

I løbet af de seks uger, han lå på GN, oplevede vi kun, hvad der bagefter må betegnes som småkriser. Men det 

ændrer ikke ved, at vi blev bange, når han pludselig blev dårlig og blev undersøgt for NEC og DAP og andre 

forfærdelige forkortelser, vi nødigt vil lære bedre at kende. Men gang på gang slap vi med skrækken fordi 

hans problemer skyldtes småinfektioner og “tekniske fejl” såsom forkert tryk og for meget vand i slangerne. 

Men det undgik ikke vores opmærksomhed, at andre børn havde det dårligt. I tre uger var vi nabo til en lille 

dreng, der var født til terminen, men som var mere syg end vores søn. Første gang vi opdagede det, var en 

aften, hvor Morten var på besøg. Da vi ville ned på stuen og se til Nicolai, kunne vi ikke komme ind, fordi 

hans nabo havde en krise og rent faktisk var ved at blive opereret inde på stuen. Flere gange gik vi tilbage for 

at forsøge at komme ind til Nicolai, men den anden drengs forældre sad stadig ude på gangen og ventede 

foran den lukkede dør. 

Jeg må indrømme, at min egoisme den aften fik mig til at bande den anden lille dreng langt væk. Det var jo 

han “skyld” at jeg ikke kunne komme ind til min dreng, og hvis han virkelig var så dårlig, så kunne han for 

min skyld lige så godt dø - bare jeg igen kunne besøge Nicolai. Jeg tudede og følte mig afmægtig - også over 

for mine følelser for den anden lille dreng. 

Næste dag havde jeg overskuddet igen og faldt i snak med forældrene til den lille syge dreng. De fortalte at de 

havde ventet hele aftenen, før de fik at vide, hvordan det gik med deres barn. Han var nu igen stabil, og jeg 

sad længe og snakkede med hans mor. 

I løbet af de næste tre uger snakkede jeg en del med dette forældrepar. Vi holdt øje med hinandens børn og 

kom med opmuntrende bemærkninger. Det fortsatte, da Nicolai rykkede ind på den ikke-intensive stue, men 

følingen med, hvordan det gik på den anden side af skillevæggen, gik åbenbart fløjten, for pludselig var de 

ikke længere på deres plads. I stedet sad der en tynd pige i termojakke med hånden i en kuvøse. 

Samme weekend, som de forsvandt, var en anden lille dreng fra vores gamle stue død, og Nicolai havde haft 

en lille krise, der krævede håndventilering og akut ilttilskud. Derfor havde jeg ikke bemærket, at væres nabo 

gennem tre uger var død, og familien rejst hjem. Der gik lang tid, før jeg turde spørge personalet, om de 

vidste hvad der var sket. Der gik faktisk to-tre uger. 

Først meget senere lykkedes det mig at få fat i forældrenes adresse. Men siden da har vi holdt kontakt - en 

kontakt, som betyder meget for os alle sammen, fordi vi har en fortid sammen på Rigshospitalet. 
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Som før nævnt er Nicolai ikke vores eneste barn, Hans storebror var end ikke fyldt tre år, da jeg rykkede ind 

på Riget, og efter et par uger var adskillelsen fra ham ikke til at bære, hverken for ham eller mig. Jeg rådførte 

mig med læger og personale på GN og blev overrasket, da jeg ikke bare blev forstået, men ligefrem opfordret 

til at flytte hjem. Det viste sig meget hurtigt at være en rigtig god ide trods besværet med at køre frem og 

tilbage to gange 65 kilometer hver dag. 

Det selv at kunne hente storebror Frederik fra dagplejen og have hele aftenen sammen gav ro og energi. Man 

sover jo bedst i sin egen seng, og ja, jeg sov. Jeg sov som en sten hver nat, fordi jeg var fysisk træt. Og jeg sov 

roligt, fordi jeg vidste, at Nicolai var i gode hænder, og fordi jeg vidste, at jeg, hvis jeg burde være hos ham, 

helt sikkert ville få det at vide. På den lange køretur frem og tilbage til Rigshospitalet kunne jeg så omstille 

mig fra Nicolais verden til Frederiks og omvendt. 

Det var vigtigt for mig - ja, for os begge to - at Frederik ikke skulle komme til at lide under den 

undtagelsestilstand, vores familie var havnet i. Vi havde ikke haft tid til at forberede ham på, at han skulle 

være storebror, og heller ikke på at jeg pludselig ikke var derhjemme mere. 

Heldigvis er vores børn beriget med nogle gode og hjælpsomme bedsteforældre, der stod parat, når det var 

nødvendigt. De fragtede gerne Frederik frem og tilbage, og de havde ham gerne et par dage, hvis det blev 

nødvendigt. 

Alligevel bandede jeg indimellem over, at jeg på intet tidspunkt kunne være nok sammen med hverken 

Frederik eller Nicolai. Og jeg bandede også over Morten indimellem. Mens jeg stadig var indlagt sammen 

med Nicolai, kom Morten næsten hver dag. Men efter jeg flyttede hjem, kom han kun nogle gange om ugen. I 

stedet passede han sit arbejde og sørgede for Frederik. Og da Nicolai blev overført til Hillerød, gjorde Morten 

vores soveværelse i stand. 

Men jeg savnede ham hos Nicolai. Dels for hans egen skyld, dels for Nicolais, men nok allermest for min 

skyld. Jeg synes, at jeg var meget alene om ansvaret for Nicolai og alene om de oplevelser, jeg ellers havde på 

neonatalafdelingen. 

At Morten var meget fraværende under Nicolais indlæggelse, har dog ikke betydet noget som helst for det 

forhold, de to siden hen fik til hinanden. Det er aldeles fremragende. 

 

HILLERØD H 1533 (BØRNEAFDELINGEN FOR NYFØDTE) 

I slutningen af maj besluttede jeg i samråd med Morten og nogle af sygeplejerskerne, at vi var nødt til at 

prøve at give Nicolai flaske. På det tidspunkt havde vi været på Hillerød Sygehus siden midten af april og 

havde trænet seriøst med amningen en måneds tid. Alligevel kunne han stadig ikke spise mere end 8 ml ad 

gangen som det højeste. Da det eneste der manglede for at han kunne komme hjem var, at han lærte at spise 

selv, var vores tålmodighed med hensyn til amningen mildest talt ved at være opbrugt og mælken var det i 

øvrigt også ved at være småt med. Desuden havde jeg efterhånden fået nok af livet på et hospital. Jeg ville 

have min søn hjem. 

En smålun forårsaften troppede vi så op, fulde af forventning. Vi skulle prøve at give Nicolai flaske, og så 

skulle vi ud at spise en middag i byen bagefter. Nicolai var meget sulten, og Morten satte sig til rette med en 
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lille flaske med 50 ml mælk, som Nicolai uden problemer spiste. Det var lige præcis noget, vi kunne bruge - 

en sand succeshistorie efter uger uden fremskridt. Mentalt havde jeg for længst accepteret, at Nicolai nok 

ville blive flaskebarn, og var begyndt at se fordelene ved flaske frem for amning. Også udsigten til at slippe 

for lyden og synet af malkemaskinen gjorde mig en smule lettet - og så selvfølgelig at Nicolai nu rent faktisk 

var et skridt nærmere udskrivelse. 

Her savnede jeg dog opbakning fra nogle af sygeplejerskerne. Det var trods alt ikke nogen let beslutning at 

droppe amningen til fordel for flaske. 

Dels var der mine egne forventninger om, at jeg kunne brystføde mit barn som den naturligste ting i verden, 

dels er der en holdning i samfundet om, at “rigtige mødre” ammer deres børn, fordi det er nu engang det 

bedste. Flaskeernæring er ikke i særlig høj kurs. Der findes et hav af bøger, videoer og artikler om amning, 

men stort set ingenting om at give flaske, selvom også det kræver, at man sidder ordentligt for ikke at få hold 

i nakken, og selvom udvalget af flasker, sutter og erstatningspræparater med al respekt er større end udvalget 

af ammebhér og ammeindlæg. 

Jeg formåede dog at holde fast ved min beslutning om at stoppe med amningen., da jeg følte, at det ville være 

det bedste for os. 

 

UDSLUSNING 

Efter i alt tre måneders hospitalsophold var vi klar til at komme hjem. Aftenen før vi skulle på udslusning, 

flyttede jeg ind på hospitalet med liften og en stor taske under armen. Først sent på aftenen og efter at have 

spist afskedsshawarma med stuekammeraterne, rykkede vi ned på udslusningsstuen. 

Jeg fik stort set ikke sovet den nat. Jeg kendte ikke de sjove lyde, Nicolai sagde, når han sov, og jeg var bange 

for, at han ikke skulle melde sig de tre gange i løbet af natten/morgenen, så jeg vågnede ved det mindste. Og 

når min søn sov, så var naboens vågen. Næste morgen lignede de to mødre på udslusningsstuen nogle, der 

havde været på natmarathon. 

Normalt sover man et par nætter på afdelingen, inden man kommer hjem, for at sikre sig, at barnet magter at 

spise sit døgnbehov selv. Men jeg havde travlt med at komme hjem og brugte som argument, at vi jo, 

eftersom Nicolai i et stykke tid havde fået flaske, alle sammen godt vidste, at han sagtens kunne dække sit 

døgnbehov. 

Vi fik lov at tage hjem, hvis vi vel at mærke lovede at kontakte afdelingen, hvis der blev det mindste med 

Nicolais lyskebrok. Morten og Frederik hentede os med tændt videokamera, og vi var en lallende glad familie, 

der forlod hospitalet med familiens yngste i den splinternye lift. 

Det første døgn hjemme var en smule kaotisk. Nicolai frøs, så vi tændte op i brændeovnen og pakkede ham 

ind med hue og vanter, mens vi andre gik rundt i t-shirt og svedte. Han spiste fint, og Frederik var lysvågen 

den første nat og fulgte ivrigt med i skiftning og madning af lillebror. 

Anden dag hjemme sendte vi Frederik i dagpleje, så han kunne slappe lidt af og få sovet til middag. 

Herhjemme havde han ikke et roligt sekund, fordi det hele var så spændende. 
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Om formiddagen havde Nicolai en skrigetur, og vi undersøgte selvfølgelig, om hans lyskebrok var brudt frem. 

Hans navle bulede ud, men da vi havde fået at vide, at navlebrokket ikke ville skabe problemer, konkluderede 

vi, at hans gråd skyldtes en blanding af mavepine og måske småfrustration over at være et nyt sted. Han faldt 

også til ro igen efter et stykke tid og spiste fint videre. 

Efter to dage hjemme på udslusning skulle vi til kontrol på afdelingen. Jeg glædede mig til at komme ind og 

fortælle, hvor godt det gik, og skulle bare lige skifte Nicolais ble, inden vi kørte alle fire. Stor var min 

forundring, da der var blod i afføringen. Bleens indhold havde en grum sort farve og lugtede afskyeligt af 

råddent kød. Morten lod til at tage det roligt, men jeg tog en lille prøve med i en plasticpose, så lægerne 

kunne vurdere, om der var grund til bekymring. 

Den læge, der skulle undersøge Nicolai, startede ud med et “herregudendnuenhysteriskmor”- udtryk. Men 

efter at han forgæves havde søgt efter rifter i endetarmen, så selv han noget urolig ud. Nicolai skulle med det 

samme ned og røntgenfotograferes, for at der kunne findes en forklaring på det hele. Vi blev installeret på 

vores gamle stue, hos min gamle stuekammerat og hendes søn. Og selvom det kun var en midlertidig plads, 

mens tingene blev undersøgt, så jeg allerede historien spole baglæns og os vende tilbage til GN til det 

endelige møde med kirurgens blanke stål. 

Ventetiden blev ikke så lang, og vores kontaktsygeplejerske, der heldigvis var på vagt, tog sig tid til at følge os 

til røntgenafdelingen. Der skulle vi vente et stykke tid, og ventetiden var ulidelig, for jeg kunne kun tænke på, 

at nu var det hele helt af helvede til. Sygeplejersken sagde ikke så meget, men det var rart at hun var der. Hun 

var ærlig, når jeg spurgte om noget, og delte min bekymring for, hvad der mon kunne være galt. Men 

samtidig kunne hun noget, som jeg ikke kunne på det tidspunkt: hun kunne tro på, at det kunne være noget 

ufarligt. 

Vi kom ind og skulle holde Nicolai op i armene, så hans mave blev strakt helt ud. Han tog det pænt og var i 

det hele taget upåvirket af hele balladen. Han virkede heller ikke på nogen måde syg. Det mindede vi hele 

tiden hinanden om - han virker ikke syg. 

Der var pause mens billederne blev fremkaldt. Jeg havde Nicolai på armen, men mine arme var så tunge, at 

jeg næsten ikke kunne bære ham. Jeg rakte ham til sygeplejersken, der uden yderligere kommentarer eller 

spørgsmål tog ham og begyndte at synge for ham. Tiden gik ulideligt langsomt, og det viste sig, at nogle af 

billederne skulle tages om. Selv da alle billederne var fremkaldt, og personalet havde set dem, ville de ikke 

sige noget til os. Det tog jeg selvfølgelig straks som et dårligt tegn, for hvis de kunne se, at der ikke var noget 

galt, ville de vel sige det med det samme! 

Så vi gik tomhændede op på børneafdelingen igen og ventede på, at en røntgenlæge fik til at forklare en 

børnelæge, hvad billederne viste, og at denne børnelæge så kom til mig. Jeg ringede til Morten og Frederik på 

mobilen og orienterede dem, og så sad jeg ellers og snakkede med min stuekammerat. 

Når nu vi var på afdelingen igen, var det godt, at vi var hos vores gamle stuekammerater igen. Vi havde brugt 

hinanden meget den måned, vi var sammen på Hillerød. Vores børn var født i samme uge, og vi svingede 

fantastisk godt sammen, også når vi snakkede om andet end vores børn, personalet og maden. Også efter 

hospitalstiden har vi bevaret en meget tæt kontakt. 

Vores kontaktlæge kom forbi og undersøgte Nicolai, der endnu engang havde blod i afføringen. Jeg syntes at 

stanken var syg, og jeg havde svært ved at tolke, hvad vores læge mente om det hele. 
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Endelig dukkede lægen fra ambulatoriet op og startede med at sige, at det ikke var noget alvorligt. Jeg 

åndede lettet op og lyttede, men forstod vist ikke rigtigt hans forklaring om indeklemt navlebrok, 

tarmslynger og væskespejl. Det vigtigste var også næsten, at vi, eftersom Nicolai ikke virkede spor syg, fik lov 

til at fortsætte udslusningen på betingelse af, at vi henvendte os, hvis der blev det mindste. 

Jeg fik et stort kram af stuekammeraten og kunne endelig ringe efter Morten og Frederik, så vi kunne komme 

hjem igen. 

Samme aften var det for første gang ikke nødvendigt at tænde op i brændeovnen, tværtimod var Nicolai 

meget varm. Vi snakkede med børneafdelingen, men da vi selv fik afkølet ham, slap vi for at vende tilbage. 

Næste formiddag lå vi på sengen. Nicolai i bar numse på sin puslepude. Vi blev vidne til en imponerende 

udrensning, hvor al den blodige afføring plus noget, der så frygtelig gammelt ud, kom ud, inden han sluttede 

af med helt almindeligt udseende afføring. Han virkede helt lettet bagefter og var både sulten og træt. Efter 

den omgang var vi ret sikre på, at han var ovenpå igen, måske mere end han havde været længe. 

 

DET FØRSTE ÅR HJEMME 

Kontakten med sygehusvæsenet mistede vi dog ikke lige med det samme, selvom vi var kommet hjem. 

Nicolai gik til kontrol på Rigshospitalet og på Hillerød Sygehus. Han var til halvårlig kontrol i det 

ernæringsprojekt, han var kommet med i på Riget, vores egne læge havde ham til almindelige undersøgelser, 

vores sundhedsplejerske kom jævnligt på besøg, og han var hos såvel ørelæge som en øjenlæge. 

I starten gjorde det os ingenting. Vi var glade for, at han blev tjekket, og også stolte af at vise ham frem for 

det personale, der havde passet ham, da han var lille. Det bedste var, hvis sygeplejerskerne havde tid til at 

komme ud fra afdelingen og hilse på. Mange gav udtryk for, at det kunne være vigtigt for deres motivation at 

se de børn, der havde klaret sig og var blevet store. 

Vi ved også nu, at det måske nok vil vække dårlige minder, men ikke ligefrem give os traumer, hvis vi 

nogensinde skulle sætte vores ben på en børneafdeling igen. Fordi vi er kommet der, siden vi blev udskrevet, 

vil vi ikke pludselig blive konfronteret med fortiden, den dag vi selv eller nogen vi kender, skulle blive indlagt 

på en sådan afdeling. 

Da der senere begyndte at være visse problemer med Nicolai, viste det sig at være svært at finde nogen, der 

ville tage ansvaret for ham. Med efteråret kom forkølelserne væltende, og da Nicolais storebror gik i 

børnehave, var det svært ikke at udsætte Nicolai for smitte. Han fik kronisk hoste, der udviklede sig til 

astmatisk bronkitis. Vores egne læge turde ikke tage nogen beslutninger om ham, da han jo var præmatur, så 

hun henviste os til børneafdelingen. Her sagde man, at astmatisk bronkitis hørte til egen læges 

ansvarsområde, fordi der var så mange børn som led af det, at børneafdelingerne ville blive overrendt, hvis 

de skulle tage sig af det. Alligevel endte vi med at få den hjælp vi skulle have, fra børneafdelingen på Hillerød 

Sygehus, da vores kontaktlæge sørgede for, at vi fik en medicinmaske - en såkaldt “babyspacer” - med hjem. 

Nicolai var en del syg det første år: lungebetændelse, bronkitis, mellemørebetændelse, skoldkopper, høj feber 

osv. Det betød selvfølgelig også, at han ikke havde det store overskud til at gøre fremskridt i sin motoriske 

udvikling. Da han på et tidspunkt var gået næsten helt i stå, aftalte vi med vores kontaktlæge, at hospitalets 

fysioterapeut skulle kigge på ham. 
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En lille test viste, at Nicolai var bagud i sin grovmotoriske udvikling, og at det nok skyldtes “lidt stivhed” i 

benene. Det sidste blev sagt lidt henkastet med en bemærkning om, at det var noget de tit så hos for tidligt 

fødte børn. Først da jeg insisterede på at få forklaret hvad de mente med “lidt stivhed”, fik jeg at vide, at det 

kunne være en lille hjerneblødning i Nicolais første dage, der havde givet en midlertidig lammelse i hans ben. 

Men med den rette træning ville stivheden forsvinde. 

Selvfølgelig blev jeg forskrækket over den besked, men jeg tvivlede alligevel på, at det kunne være rigtigt. Da 

vi et par dage efter var til undersøgelse hos kontaktlægen på Rigshospitalet, snakkede vi med ham om 

problemet. Han undersøgte Nicolai og sagde, at efter hans bedste overbevisning var der ikke noget galt med 

Nicolais ben. 

Vi havde nu to modsatrettede udtalelser fra nogle mennesker, der skulle være kompetente til deres arbejde. 

Jeg var mest tilbøjelig til at tro lægen på Riget, fordi min egen fornemmelse var, at der ikke var noget galt. 

Storebroren havde i øvrigt også haft stive ben - af ren og skær ivrighed - før han lærte at gå. 

Blandt andet på vores sundhedsplejerskes råd fortsatte vi dog med at komme i terapien og fik nogle øvelser 

med hjem, der skulle forbedre motorikken. Jeg må indrømme, at jeg ikke var særlig energisk med disse 

øvelser. Jeg havde ikke den fornødne tiltro til fysioterapien og følte lidt, at det var tidsspilde. Især da Nicolai 

pludselig begyndte at kravle! De havde forberedt mig på, at det nok ville tage noget tid på grund af de stive 

ben. Men pludselig var den der, og han fik selv arbejdet stivheden ud af benene. 

Efter fem-seks måneder aftalte vi at stoppe med fysioterapien. Nicolai lærte at gå i løbet af sommeren, da han 

i korrigeret alder var godt et år. 

 

MØDREGRUPPE 

På Hillerød Sygehus´ børneafdeling var vi en gruppe mødre til for tidligt fødte børn, der fik etableret vores 

egen mødregruppe på hospitalet. Vi brugte en sommerferielukket legestue til at starte med og siden lægernes 

konferencerum, indtil vi fortsatte hjemme hos hinanden. 

Allerede inde vi begyndte at mødes, havde de af os, der var kommet hjem, stor glæde af hinanden. 

Telefonregningerne rundt om i hjemmene voksede støt i den periode, men til gengæld blev der nok sparet en 

familiepsykolog hist og her, for der var ikke meget, vi ikke fik snakket om. Og det fortsatte, da vi begyndte at 

mødes en gang om ugen på hospitalet. Nogle af sygeplejerskerne troede dog fejlagtigt, at de skulle stå for 

arrangementet: at de skulle fortælle os noget. Men i virkeligheden var det jo bedst omvendt; at de lyttede til 

os. Vi kunne give dem svarene på nogle af de spørgsmål som de dagligt fik stillet af indlagte børns forældre 

om, hvordan det er at komme hjem med et for tidligt født barn. Selvfølgelig måtte de gerne være der og tage 

notater af det, der blev snakket om, men for deres egne skyld. Vi mødre havde rent faktisk kun brug for 

hinanden. 

Alle mødre i min mødregruppe var vist enige om, at vi ikke rigtig hørte til i “almindelige” mødregrupper. 

Alligevel skulle jeg lige prøve, for det var jo en god måde at lære småfolk fra byen at kende. Men allerede 

første gang vi skulle præsentere os, vidste jeg, at her ville jeg ikke blive. Jeg var kommet i en gruppe, hvor 

børnene var født omkring Nicolais terminsdato og derfor var nogenlunde jævnbyrdige. Og dog… 
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Da gruppen startede op, var alle de andre børn nyfødte, og mødrene sad stadig og ømmede sig efter fødslen 

med svulstige ammebarme, rander under øjnene og små fede babyer, der skulle hedde Oliver eller måske 

Svend. 

Og der sad jeg med en meget lille dreng på fire måneder, der med et fast blik kiggede efter sin lune 

sutteflaske, når jeg begyndte at rode i tasken. Fødslen havde vi bag os. Jeg var mere interesseret i, hvordan 

jeg kunne forlænge min barselsorlov med § 48, og hvornår vi kunne begynde at give Nicolai grød. De andre 

børns kolik og ammeproblemer ragede mig langsomt, og jeg gad ikke høre på deres fødselsberetninger. Jeg 

havde desuden en kraftig formodning om, at de ikke forstod mig, men syntes at vores historie var ren 

underholdning. 

Efter tre-fire gange på det hold stoppede jeg. Men præmaturgruppen kører stadig her tre år efter start, og 

selvom vi ikke bruger hinanden så intenst mere, så stoler vi nok mere på hinanden her. Vi kender hinandens 

historier og har set hinandens børn, dengang de var små. 

 

NICOLAI SEJR TRE ÅR 

Nicolai er ret lille, og vi korrigerer stadig hans alder, når vi skal vurdere, hvor langt han motorisk og sprogligt 

bør være i sin udvikling. En gang årligt er han til kontrol på Hillerød Sygehus, men det er nu mest for at have 

kontakten, hvis noget skulle gå skævt, for Nicolai har ingen problemer længere, der direkte kan relateres til 

hans for tidlige fødsel. 

Den sommer, hvor Nicolai kom hjem, holdt vi en navnefest for ham. Her gav vi ham det ekstra fornavn Sejr 

for at minde ham og omgivelserne om, at livet for ham ikke fra starten var sådan en selvfølgelighed, som det 

heldigvis er nu. 

Han indtager verden med den største naturlighed og optræder ikke specielt ydmyg over for livet. Nicolai er 

meget åben over for nye udfordringer, både fysiske og menneskelige, og det har han heldigvis god erfaring 

med. Så selvom han er en lille spinkel fyr, virker han selvsikker og robust og ikke spor hæmmet af sin start på 

livet. 
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FILIP OG MARINA 

 

Født den 28. oktober 1992 

Fødselsalder: 28. uge 

Data: 

Filip: 37,5 centimeter, 1.148 gram 

Marina: 35 centimeter, 1.031 gram 

 

 

GRAVID 

Det lykkedes – gravid efter første reagensglasforsøg! Og senere skulle det vise sig, at det var tvillinger. 

Perfekt. Graviditeten forløb uden de store problemer, syntes jeg dengang. Men som gammel håndboldspiller 

er jeg måske blevet lidt hårdfør, for jeg tog mig ikke særligt af signaler som tidlige og kraftige plukveer samt 

smerter i maven ved stress og hårdt fysisk arbejde. Da jeg i 25. uge begyndte at bløde, måtte jeg dog tage det 

alvorligt, og jeg blev da også indlagt omgående, da jeg henvendte mig på Centralsygehuset i Holbæk. Jeg blev 

lagt i en seng med besked om at blive liggende, om nødvendigt graviditeten ud. Blødningen stoppede hurtigt, 

og efter 12 dage fik jeg lov at sidde op en halv time. Samme aften begyndte jeg at bløde kraftigt og fik 

samtidig de første veer, hvorefter alting pludselig blev meget akut. Jeg fik lungemodnende medicin og blev 

kørt på fødegangen, hvor jeg fik lagt drop med vehæmmende medicin og besked om at faste på grund af 

risikoen for akut kejsersnit. Sådan lå jeg i fire døgn, og det er synd at sige, at jeg nød den tid. Medicinen 

havde bivirkninger i form af hjertegalop, halsbrand og rysteture. Min sindstilstand var præget af angst for at 

miste børnene, utryghed ved medicinens virkning på dem, fortvivlelse over den manglende næring på grund 

af fasten samt frustration over det dilemma, jeg var i. Valgte jeg behandlingen fra og lod fødslen gå i gang, 

ville der være stor risiko for, at børnene døde eller fik alvorlige handicap, idet jeg kun var 26 uger og fem 

dage henne. 

Lod jeg mig fortsat behandle, var jeg bange for at skade børnene med den medicinske behandling. Jeg valgte 

at lade behandlingen fortsætte, indtil der var gået fire døgn, og en samtale med overlægen gjorde det klart, at 

det ikke lod sig gøre at stoppe fødslen. Vi blev enige om et planlagt kejsersnit samme eftermiddag. Jeg var nu 

27 uger og to dage henne i graviditeten. 

Min mand og jeg talte meget om, at når vi var fysisk og psykisk stærke, så var vores børn det også. Vi kendte 

risikoen, men vi var overbeviste om, at børnene ville overleve. Vi sendte børnene mange positive tanker og 

var meget optimistiske. Så meget, at sygeplejersker og jordemødre var temmelig bekymrede for os. Det 

lykkedes dem dog ikke at dæmpe vores optimisme, da vi var sikre på, at vores styrke og positive tanker 

forplantede sig til børnene og dermed hjalp dem igennem den svære tid. 
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AKUT KEJSERSNIT 

Kort før middag den aftalte dag blev jeg trappet ud af den vehæmmende medicin, så lægerne kunne gøre klar 

til kejsersnit. Straks efter meldte veerne sig både kraftigt og hyppigt. På det tidspunkt fandt man ud af, at jeg 

havde en markant lav blodprocent, hvorfor det var nødvendigt at give mig to portioner blod inden 

kejsersnittet. Da den anden portion blod var løbet halvt igennem, var mine veer så heftige, at en læge 

trykkede det sidste blod ud af posen og ind i årerne, samtidig med at en portør begyndte at køre mig ud af 

stuen. Portører, læger og sygeplejersker løb ned ad gangen med seng og dropstativ, og det hele begyndte at 

blive lidt dramatisk. Da elevatoren ikke ville komme, var der ved at gå panik i personalet, og mine tænder 

begyndte at klapre. I samråd med en meget venlig anæstesilæge nåede jeg i sidste øjeblik at ændre en aftale 

om epiduralblokade til fuld narkose. Min mand, som har det meget dårligt med hospitalsmiljøet, var vist 

lettet over den beslutning, for han havde allerede set blod, kanyler, hvide kitler og smerter nok. 

Klokken 12.24 blev Filip født: 37,5 centimeter, 1.148 gram, Apgar score 10. Klokken 12.25 blev Marina født: 

35 centimeter, 1.031 gram, Apgar score 10. Min mand fulgte dem til neonatalafdelingen, hvor de blev lagt i 

kuvøse. Jeg var meget medtaget efter narkosen, men husker, at min mand besøgte mig på opvågningsstuen, 

hvor han fortalte, at vi havde fået en dreng og en pige, og at de havde det godt. Det jeg husker er, at jeg i en 

seng blev kørt op på neonatalafdelingen, hvor jeg gennem en rude så de to små bylter blive løftet op. Alting 

var tåget, og jeg så reelt ingenting. 

 

EN HÅRD TID 

Om aftenen på barselsgangen fik jeg besked om, at Marina havde fået problemer med vejrtrækningen og 

derfor skulle overflyttes til Rigshospitalet med det samme. Hendes far skulle køre efter ambulancen og være 

hos hende derinde. På grund af min narkosedøs fattede jeg ikke sagens alvor, og det er jeg egentlig glad for. 

Næste dag blev jeg kørt på neonatalafdelingen, hvor jeg for første gang så Filip. Jeg husker en varm følelse, 

der strømmede gennem hele kroppen, og en stor ømhed for og medlidenhed med det lille forsvarsløse væsen. 

Man forventede at Marina kun skulle være i respirator i halvandet døgn, og derfor blev Filip ikke flyttet med 

til Rigshospitalet (en transport er ikke uden risiko). Det kom også kun til at vare halvandet døgn, men da 

hendes mave ikke var kommet rigtigt i gang, ville de ikke lade hende flytte tilbage. Maven var i orden dagen 

efter, men da var det weekend, og der var ikke personale til at tage med ambulancen. På den måde kom der 

til at gå fem døgn, før jeg så Marina første gang. Da transportkuvøsen blev kørt ind på stuen, kiggede jeg ind 

til hende. Hun kiggede direkte på mig med sine meget store øjne. Jeg blev totalt overvældet af mine følelser 

og sad længe og græd stille ved kuvøsen. 

Den næste tid var meget belastende. Der var konstant mindst et barn i behandling, enten for en konstateret 

infektion eller for mistanke om infektion. Filip fik lungebetændelse, og begge børn havde RDS (respiratorisk 

distress syndrom), som er den hyppigste dødsårsag hos ekstremt tidligt fødte børn. 

Efter 14 dage var børnenes tilstand lidt mere stabil, og vi blev flyttet ind på en anden stue. Men nu begyndte 

for alvor de mange apnøtilfælde, og især Filip havde svært ved at ilte blodet. Han var gråblå i huden, og hans 

vejrtrækning var ikke nem at få i gang ved apnøtilfælde. To gange på en dag oplevede jeg, at det var 
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nødvendigt at give ham en kraftig ilttilførsel. Jeg kunne kun stå bag lægerne og se, at han blev mere og mere 

blå og slap. Jeg sendte positive tanker til ham og fortalte ham, at jeg vidste, at han havde styrken. Det var en 

stor lettelse at se farven vende tilbage, når han fik ilt, men samtidig var jeg godt klar over, at den pludselige 

og høje iltkoncentration kunne forårsage hjerne- eller øjenskade. Da Filip var faldet i søvn igen, pæn lyserød i 

kuløren, kunne jeg styrke mig på en kop te i cafeteriet. Med det hele lidt på afstand blev det igen muligt for 

mig at få optimismen og de positive tanker frem. Han skulle klare det her, også uden handicap, og det vidste 

jeg, han ville. 

Jeg var ikke så bekymret for Marina, for hendes apnøtilfælde var ikke så alvorlige, og hun havde næsten 

ingen bradykardier. Jeg blev dog noget chokeret, da jeg en morgen fandt hende med en stor ”Anders And-

bule” i panden. Den skyldtes et drop i hovedet, der i nattens løb var faldet ud, hvorved glukosen var løbet ud i 

vævet. Personalet forsikrede mig om, at det var ganske ufarligt og uden risiko for hjerneskade, men resten af 

dagen og aftenen med hev jeg fat i alle, der var iført hvide kitler, for at få deres bekræftelse. Og den fik jeg. 

Den sidste tid på neonatalafdelingen var vi kommet over det værste chok, og det hele drejede sig meget om 

etablering af amning samt trivsel og vægt. Det var en sej kamp med udmalkning og ammeforsøg på skift men 

efter halvanden måned lykkedes det at amme Filip fuldt ud. Marina havde meget svært ved at sutte, og da 

dag og nat løb ud i ét, og jeg stort set ikke fik sovet, overgav jeg mig til flasken, dog med udmalket mælk. 

 

UD OG IND IGEN 

Nu kunne begge børn spise selv, og vi var blevet flyttet ud på børneafdelingen som en udslusningsordning. På 

dette tidspunkt kom der et par børn ind med RS-virus, som kan være temmelig alvorlig for så små børn, så vi 

lod os straks udskrive på eget ansvar. 

De første par uger derhjemme var ekstremt hårde. Hvert måltid varede over tre timer med amning, 

udmalkning, opvarmning af flaske, venten på bøvser, gråd og bleskift. Jeg fik hverken spist eller sovet, og jeg 

var kørt helt ned, så efter en alvorlig snak med sundhedsplejersken besluttede jeg at stoppe med amning og 

udmalkning. 

Det var en tung tur til Falckstationen for at aflevere malkemaskinen, men det kunne ikke være anderledes. 

Jeg trøstede mig med, at børnene havde fået min mælk i næsten fire måneder. 

Efter 14 dage hjemme begyndte Filip at blive lidt slap, så vi tog på sygehuset med ham, men fik at vide, at han 

var ok. Få dage efter begyndte Marina at hoste voldsomt, og denne gang gik turen til lægevagten, der sendte 

os hjem med diagnosen forkølelse. To dage efter kastede Marina op, når hun hostede, så vi ringede til 

børneambulatoriet, hvor vi heldigvis kunne få en tid hos vores kontaktlæge samme dag. Hun konstaterede 

RS-virus, og begge børn blev indlagt på børneafdelingen. Marinas tilstand forværredes, så hun blev hurtigt 

overflyttet til intensivafdelingen, hvor hun kom i CPAP og fik sondemad. Filip havde ingen symptomer, men 

han fik tilsluttet en apnøalarm, og der var ingen dårlig idé, for den alarmerede konstant natten igennem. Om 

morgenen blev også han overflyttet til intensivafdelingen og kom i behandling. CPAP og sondemadning 

aflastede børnene så meget, at de hurtigt kom til kræfter, og efter et par dage kunne de overflyttes til 

børneafdelingen. Vi var indlagt ni dage i alt, og i den tid fik jeg lov at sove om natten, så jeg havde for første 

gang en god portion energi, da vi blev udskrevet. 
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DER VAR ALTID EN, DER GRÆD 

Hjemme igen blev der hurtigt tæret på ressourcerne. Filip havde problemer med at holde maden i sig, han 

gylpede meget og kastede al maden op. Han havde også svært ved at komme af med luften, hvilket gav ham 

smerter i tarmene. Han græd meget og var meget vågen. Når den ene vågnede, blev den anden vækket af 

gråden og begyndte så også at græde. Min mands orlov var slut, og jeg kunne ikke af kommunen få bevilget 

hjælp i hjemmet, idet de skønnede, at der ikke var et behov. Det betød, at der stort set altid var en, der græd, 

mens jeg tog mig af den anden. Dog havde jeg fundet et system, der gjorde det muligt at give begge børn 

flaske samtidig. Det var nødvendigt, men jeg savnede meget den intime kontakt med det enkelte barn. 

Indtil børnene var ti måneder gamle, græd de meget, var utrøstelige, var meget vågne og var længe om at 

spise. Heldigvis var de ikke syge, og de tog godt på i vægt. Da de var henholdsvis seks og syv måneder gamle, 

var de nået ind i normalkurven på sundhedsplejerskens skema, og det var ganske flot. Vores indsats var 

konstant opmærksomhed på børnene, meget lidt søvn, næsten ingen social kontakt, hurtige, primitive 

måltider og for mit vedkommende en følelse af at være fængslet i mit eget hjem. Skulle jeg til byen et par 

timer for at handle, græd børnene konstant, mens jeg var væk. Mine tanker kredsede hele tiden om børnene 

og min mand, og jeg var ikke i stand til at nyde friheden. Når jeg steg ud af bilen i garagen, kunne jeg høre 

voldsom gråd, og den hørte ikke op, før jeg havde siddet med begge børn et stykke tid. 

Det er min overbevisning, at den stærke tilknytning og afhængighed skyldes, at Filip og Marina havde været 

væk fra mig i den første tid efter fødslen. Separationsangst har været en fast følgesvend, i adskillige år i stærk 

grad, senere mere moderat. 

 

ET, TO, TRE, FIRE ÅR OG STADIG UTRYGGE 

Da Filip og Marina var et år gamle, var min forlængede orlov slut, men jeg fik en aftale med min arbejdsgiver 

om at arbejde på halv tid de første to måneder. En veninde passede børnene to dage om ugen, og hver anden 

uge havde min mand en fridag. Derefter fik vi en dagplejeplads, der var helt ok, men det var et mareridt at 

forlade børnene. De stortudede hver morgen, og når vi hentede dem om eftermiddagen, var de oprørte og 

græd meget, så den sparsomme tid, vi havde sammen, havde en meget ringe kvalitet. Jeg gik ned i arbejdstid, 

så jeg havde en ugentlig fridag, men det hjalp ikke meget. Efter et halvt år holdt jeg op med at arbejde, og 

ganske langsomt blev børnene mere trygge. 

Vi holdt os meget for os selv og undgik derved infektioner. Fysisk var begge børn store og sunde, men 

mentalt og følelsesmæssigt var der stadig meget at slås med. De var bange for alt nyt: fremmede mennesker, 

en tur i tog eller bus, et par nye sko, at komme ind i en butik, rutsjebaner og hoppegynger – ja, selv vores 

familie, som de havde været sammen med adskillige gange. Vi lærte at sørge for en god, fast rytme i 

dagligdagen og at forberede børnene grundigt hver gang, der skete brud på rytmen. Det hjalp meget, men 

glippede det en enkelt gang, var utrygheden tydelig. Hver gang, der skete noget, som ikke svarede til 

forventningerne, og som afveg fra det kendte, blev de bragt ud af balance. Dage uden angst og gråd var meget 

sjældne. 
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Da børnene var fire år, følte vi, at de var klar til at komme ud i større sociale sammenhænge. Vi mente ikke, 

at Filip og Marina kunne klare at være i en kommunal børnehave, så vi fik to pladser i en privat Rudolf 

Steiner-børnehave 18 km fra hjemmet. De fordele, vi så ved denne type institution, var en fast dags- og 

ugerytme, megen sang og sanglege, ingen vredesudbrud eller udskældninger fra pædagogerne, få børn på 

stuen, legetøj i naturmaterialer, have med blomster, sandkasser, træhuse, tov og klatretræer samt en nøje 

indleven i årets rytme med afholdelse af årstidsfester m.m. 

Det næste år blev begivenhedsrigt på godt og ondt. Jeg måtte sige farvel til to grædende børn hver morgen, 

men de fik mere styrke og trivedes godt med de nye udfordringer og den nye rytme, da den først var 

indarbejdet. Gråden om morgenen havde primært at gøre med separationsangsten. Da året var gået, var det 

deres børnehave, og dagligdagen blev rolig og stabil. 

 

NATURMEDICIN FIK MARINA I BALANCE 

Filip var nu en glad dreng, der trivedes godt med de nye sociale relationer. Marina var, til hun var fire et halvt 

år, tit psykisk og følelsesmæssigt ude af balance. Hun græd meget, havde tilsyneladende konstant en indre 

konflikt, var sjældent glad og tilfreds og havde ingen kontakt til andre børn end sin bror. Som regel afviste 

hun mig, når jeg ville holde om hende og trøstede hende. Hun ville ikke tage imod min kærlighed, og det var 

temmelig hårdt. 

Hun fik på det tidspunkt noget antroposofisk naturmedicin, der dels skulle modvirke chokket ved den for 

tidlige fødsel, dels skulle hjælpe hende med at få jordforbindelse og blive glad for livet. Samtidig prøvede vi at 

vise hende, at livet er dejligt, bl.a. ved at synge, danse og grine meget og tage lettere på tingene. 

Først skete der en slags udrensning, hvor hun røg helt ned i kulkælderen, sagde, at hun ville dø, og fødes et 

andet sted og lave hele verden om! Men efter et par måneder aftog den depressive tilstand langsomt, og 

endelig havde vi en glad pige, der lavede fis og ballade som sin bror. En lettelse ud over alle grænser! 

 

VI ER PÅ RETTE VEJ 

Vi havde søgt socialpædagogiske fripladser i børnehaven med begrundelse i den for tidlige fødsel og deraf 

følgende utryghed. Først fik vi afslag, men efter et møde med socialudvalgsformanden og forvaltningschefen 

blev afslaget ændret til et ”måske”, hvis vi kunne få psykologens, lægens og sundhedsplejerskens bekræftelse 

på børnenes særlige behov. Det kunne vi, og efter et års sagsbehandling fik vi bevilget to fripladser med 

tilbagevirkende kraft og frem til forventet skolestart. Der er altid mulighed for at benytte de paragraffer, der 

beror på et skøn. Vi har i denne forbindelse haft megen glæde af sygehusets socialrådgiver, også efter 

udskrivelsen. 

I sommeren 1998 troede vi faktisk, at børnene nu var så grundlæggende trygge og i god psykisk balance, at 

det var en stabil tilstand. Men skolestarten skulle vise, at trygheden og balancen stadig var meget afhængig af 

velkendte forhold i faste, trygge rammer. 



23 
 

I august startede børnene i børnehaveklasse i en lilleskole to kilometer fra vores hjem. Vi havde forinden 

brugt en del af sommerferien på at være sammen med deres kommende klassekammerater, dels på skolen, 

dels herhjemme. Deres kommende lærere mødte de også flere gange i sommerens løb ved arrangementer på 

skolen. På trods af disse forberedelser blev skolestarten ikke helt nem. Min mand og jeg skiftedes til at være 

på skolen de første 14 dage – først i klasseværelset, så på gangen og til sidst udenfor. Børnene havde svært 

ved at give slip; Marina græd om morgenen, Filip begyndte at tisse i bukserne, og de talte begge meget om de 

nye ting, de var utrygge ved. De ville ikke være med til idræt, de ville ikke i bad, de ville under ingen 

omstændigheder med på lejrskole 14 dage efter skolestart, hvis jeg ikke tog med, og de ville faktisk slet ikke i 

skole. Marina var igen psykisk ude af balance. Hun græd meget, talte meget om de ting hun var bange for, 

blev let aggressiv og ville ikke i skole. 

Når hun først var der, gik det bedre, og langsomt blev hun mere og mere tryg. Filip holdt efterhånden op med 

at tisse i bukserne og talte ikke mere om, at han ikke ville i skole. Efter et par måneder reagerede de stadig 

begge på ændringer i hverdagen, havde svært ved at sige farvel om morgenen, når det var mig der kørte dem i 

skole, og Marina havde nogle ”uheld” i bukserne, som hun ellers ikke havde haft i to et halvt år. Da skoleåret 

var omme, var utrygheden ved ændringer og nye oplevelser mindre markant, og børnene trivedes fint i 

skolen. De havde gode sociale relationer og var glade for de nye udfordringer. 

Jeg er sikker på, at de små forhold på den nystartede lilleskole har hjulpet Filip og Marina til forholdsvis 

hurtigt at blive trygge. Vi har haft en god kontakt til klasselæreren, der har vist de særlige hensyn, børnene 

har behov for, og som samtidig har hjulpet dem til at overskride grænser og dermed få succesoplevelser. 

Nu hvor børnene er syv, oplever vi stadig, at vi hele tiden skal være et skridt foran, samtidig med at vi skal 

være 100 % i nuet. Men vi oplever også at vi er på rette vej; vores "investeringer" giver nu afkast. Børnene er 

store, raske, intelligente og videbegærlige, og de sidste dønninger af deres traumatiske start på livet skal vi 

nok få bugt med. 
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SEBASTIAN 

Født: 26. juni 1988 

Fødselsalder: 32. uge 

Data: 43 centimeter, 2.280 gram 

 

 

FØDSLEN 

Da jeg blev gravid med min søn, blev jeg paradoksalt nok tilbudt at være med i et forsøg på Herlev 

Amtssygehus, der drejede sig om at hjælpe kvinder der føder for tidligt! 

Kriterierne var, at man skulle have haft regelmæssig menstruation, aldrig have brugt p-piller, være i en 

speciel aldersgruppe, ikke have arvelige sygdomme i familien, ikke have tilbøjeligheder til allergi mv. Det blev 

dokumenteret, at der absolut ingen risici var forbundet med forsøget. Forsøget gik ud på, at man skulle 

skannes to gange om måneden hele graviditeten igennem. Jeg deltog i forsøget og syntes, at det var meget 

spændende at se udviklingen, dels at være med til "at hjælpe andre". 

Indtil uge 31 havde jeg en fantastisk god graviditet og havde ingen ulemper overhovedet. I slutningen af uge 

31 følte jeg imidlertid, at der var noget galt. Jeg fik det "underligt" og tog til Herlev Amtssygehus. Her 

beroligede de mig og min mand med, at det blot var forstoppelse. De gav mig lavement, sendte min mand 

hjem for at sove og beholdt mig natten over for, som de sagde, "at gøre mig tryg". 

En time efter fik jeg fantastisk ondt og blev meget bange. Lægerne og sygeplejerskerne fik lige pludselig 

meget travlt, og jeg blev kørt på operationsstuen. 

Jeg kan tydeligt huske, at jeg blev ved med at spørge, hvad der var galt, og at jeg sagde, at jeg jo ikke kunne 

føde nu osv., men jeg fik ikke rigtigt noget svar. Senere fandt jeg ud af, at jeg havde fået en atypisk 

moderkageløsning. 

Jeg kom i narkose og vågnede op med et billede af min søn Sebastian på min pude. Jeg kunne ikke se ham, 

fordi han var blevet kørt akut til neonatalafdelingen på Glostrup Amtssygehus. Jeg fødte Sebastian kl. 6.16 

om morgenen og blev først kørt til Glostrup ca. kl. 19.00 om aftenen. Det var en af de længste dage i mit liv. 

Ventetiden blev tilbragt på den almindelige fødeafdeling med glade mødre med raske børn, og der var ikke 

nogen, der kom og talte med mig om, hvad det betød, at jeg havde fået et for tidligt født barn. 
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PÅ NEONATALAFDELINGEN 

Omsider kom jeg til Glostrup, hvor Sebastian lå på neonatalafdelingens intensivstue. Jeg måtte ikke få ham 

op til mig - han var meget svag, men dog så heldig, at han "kun" lå med CPAP og ikke i respirator, som de 

andre børn på stuen gjorde. 

Han lå på intensivafdelingen i ca. tre uger og havde flere kriser. Blandt andet var han blevet smittet med 

stafylokokker i svælget på operationsstuen og fik allerede fem dage gammel penicillin. 

Jeg husker denne tid som ekstrem angstfyldt. Der var ikke rigtigt nogen, der fortalte mig, hvordan for tidligt 

fødte børn skulle behandles i forhold til "almindelige" børn osv. Jeg havde læst om "kængurumetoden", og 

jeg kan huske, at jeg spurgte, om Sebastian ikke ville blive hurtigere bedre/rask, hvis han kom op på maven. 

Det frarådede personalet dog, da han efter deres mening var for svag. 

De fleste svar på mine spørgsmål fik jeg fra de andre mødre på gangen, og mange af de svar kunne jeg godt 

have været foruden. De var i hvert tilfælde ikke medvirkende til, at jeg blev mindre bekymret. For eksempel 

husker jeg, at Sebastian skulle til øjenlæge, da han var kommet i "varmekasse". Jeg spurgte sygeplejersken 

hvorfor, og hun svarede, at det skulle alle nye børn. Det slog jeg mig til tåls med, lige indtil en anden mor 

sagde, at børnene kunne blive blinde af ilten i kuvøsen. Jeg blev fuldstændig lamslået og fortvivlet, og en sød 

sygeplejerske fik Sebastians tid hos øjenlægen fremskudt et par dage, således at jeg ikke skulle gå og være 

bange så længe. Det viste sig heldigvis, at der ikke var noget galt med hans øjne. 

Ugerne på neonatalafdelingen husker jeg som en isolationsperiode med angst, kriser, medfølelse og et 

underligt sammenhold mødrene imellem. Vi fulgte med i, når et af børnene skulle skannes. Hvis det viste sig, 

at barnet var handicappet, var vi naturligvis medfølende, men samtidig inderligt lettede over, at det ikke var 

vores eget barn, der havde fået den diagnose. 

Da Sebastian kom ud fra intensivstuen og i "varmekasse", blev alting lidt bedre. Mælken var desværre gået 

totalt i stå, fordi "malkeapparaterne" stod på fjerde sal, hvor jeg havde min seng, og Sebastian lå på sjette sal. 

Jeg skulle så tage elevatoren op til sjette sal, røre ved Sebastian gennem lugerne på kuvøsen for at stimulere 

mælken og dernæst skynde mig ned på fjerde sal for at malke ud...På den måde gik der kun ti dage, så var der 

ikke mere mælk. 

I meget lang tid var Sebastian for svag til at tage andet end sondemad. Han blev derfor fodret med råmælk og 

ammemælk fra andre, for at han kunne få modstandskraft. Det var først efter ca. fire uger, at han kunne 

begynde at tage sutteflaske - med en hel del besvær. Han var det, de kaldte, et vægringsbarn. 

Sebastian var meget stille i starten, og jeg var på det tidspunkt "stolt af", at jeg havde fået et "nemt" barn, 

indtil det gik op for mig, at det blot var, fordi han var svag. De andre børn, der var født i samme uge med en 

meget mindre fødselsvægt (Sebastian vejede 2.280 gram ved fødslen), kom sig meget hurtigere, og jeg kunne 

ikke rigtigt forstå, hvad der var galt. Jeg troede hele tiden, at det var noget, jeg gjorde forkert. Når han ikke 

ville spise med mig, vidste jeg jo, at det ville vare et godt stykke tid, inden han fik lov til at komme hjem. 

Og jeg havde en ubændig lyst til at komme hjem og starte en "normal tilværelse", hvor man ikke hele tiden 

skulle være vidne til al den dramatik, der jo er på sådan en afdeling. Det ville være pragtfuldt at slippe for den 

skræk, det var, hvis man f.eks. var på toilettet eller ude fra stuen af anden årsag og så hørte en alarm ringe 
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(den alarm, børnene ligger på, og som går i gang, hvis de ikke trækker vejret). Man håber på og beder til, at 

det ikke er ens eget barn denne gang. 

 

HJEMME IGEN 

Efter at have været indlagt i ca. seks uger kom vi endelig hjem. Jeg fik at vide, at jeg skulle vække ham hver 

tredje time døgnet rundt og give ham mad, da han ikke optog maden særlig godt (han gylpede meget/kastede 

op). 

Hvad jeg ikke havde gjort mig klart var, at angsten fulgte med hjem! Om natten sov jeg "på albuerne" i de to 

timer, der var mellem hvert måltid, når man først skulle op og varme flaske, give ham mad, skifte ham osv. 

Men jeg var alligevel rimelig lykkelig over at være hjemme, og at det værste nu var overstået. Denne følelse 

varede i en uge, så kom sundhedsplejersken på besøg, og hun syntes, at Sebastian havde symptomer på at 

være syg. Vi kørte derfor til Sundby Hospital, så han kunne blive undersøgt. De konstaterede, at Sebastian 

havde en urinvejsinfektion, der skulle behandles med penicillin. Det var i den forbindelse - sagde lægen - 

særlig vigtigt, at han ikke gylpede medicinen op. Men det var jo svært, når nu Sebastian var et ekstremt 

gylpebarn. Lægerne kunne ikke få bugt med infektionen, og Sebastian var således i langtidsmedicinsk 

behandling i ca. seks måneder. Da infektionen var så svær at få bugt med, var der mistanke om, at der var 

noget i vejen med hans nyrer. I den forbindelse måtte han så igennem adskillige ubehagelige undersøgelser. 

I denne periode fik jeg også besked på, at Sebastian skulle være i isolation, så han ikke blev udsat for 

smitte/bakterier fra andre mennesker end lige de nærmeste. Sebastian tog ikke på i vægt som han skulle, og 

jeg fik mange formaninger om at give ham "nok" mad. Til sidst sagde jeg stop. Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg 

fik modet fra, men jeg sagde, at jeg ville have ham ud af medicinen. På dette tidspunkt havde Sundby 

Hospitals apotekerafdeling lavet medicin til Sebastian med 15 forskellige slags smag, da han ikke kunne lide 

medicinen, og jeg syntes, at det var begyndt at være helt grotesk. Lægerne på hospitalet var ikke enige i min 

beslutning og fortalte mig, at jeg så måtte tage ansvaret alene. Det gjorde jeg så - om end det var med 

bævende hjerte. Heldigvis viste det sig, at Sebastian rettede sig af sig selv, og siden han kom ud af medicinen, 

har han ikke haft urinvejsinfektioner. 

 

DE FØRSTE ÅR 

Siden fulgte fire år med feberkramper, dobbeltsidige lungebetændelser, nedsat immunforsvar, 

halsinfektioner mv. I forbindelse med infektionerne havde Sebastian nok i gennemsnit feber mindst en gang 

om ugen. Jeg syntes derfor, at det var for meget at have ham i profylaktisk stesolidbehandling mod 

feberkramperne, og i stedet fik jeg så Mikrolax med hjem, som jeg skulle give ham ved krampens begyndelse. 

Jeg var jo naturligvis meget i tvivl om, hvorvidt min beslutning var rigtig, men det føltes rigtigt, og det viste 

sig heldigvis at gå godt. 

Sebastian er også altid vågnet om natten. I de første mange år hver anden eller tredje time, hvilket måske 

hænger sammen med, at han blev vækket hver tredje time i det første halve år. I dag vågner han kun en til to 

gange om natten. Han har altid været tangerende hyperaktiv, og da han startede skole, mente de, at han var 
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et MBD-barn (minimal brain damage), da han ikke kunne holde koncentrationen ret længe ad gangen og var 

ekstremt aktiv. 

Sebastian var dog ikke noget MBD-barn, men måske et grænsebarn. Han kan skabe sociale relationer, men 

han bliver tangerende hyperaktiv, når han er utryg. Han skal vide ting på forhånd, og han skal have tid til at 

vænne sig til nye ting, nye lærere, nye fag osv. Når han er tryg, kan han sidde stille. Han er et meget følsomt 

barn, reagerer voldsomt ved uretfærdigheder, er bange for mange ting og er meget opmærksomhedssøgende. 

Han kommer stadigvæk ind til os om natten - han har faktisk aldrig sovet en hel nat i sin egen seng. Men det 

er ok. - det går nok over på et tidspunkt, og løsningen er, tror jeg, tryghed, tryghed og tryghed sammen med 

et lille skub i den rigtige retning. 

I de første fem år af Sebastians liv var livet uden om Sebastian også temmelig turbulent. Jeg blev skilt, da 

Sebastian var halvandet år og mistede det meste af min vennekreds i den anledning. Efter at jeg havde fået 

ham, blev jeg nok et andet menneske og kunne ikke rigtig kommunikere på samme måde som førhen. 

Omverdenen synes nok, at jeg var blevet underlig. Jeg havde ikke behov for at gå i byen, når Sebastian var 

syg, og jeg kunne ikke deltage med samme entusiasme i det - efter min mening - overfladiske samvær med 

bekendte, hvor alting og ingenting blev drøftet. Ingen spurgte til, hvordan Sebastians far og jeg havde det, 

efter alt det vi havde været igennem, og folk undgik helt at tale om de ting, som jeg i hvert tilfælde helst ville 

tale om. Så naturligvis ebbede det ud. 

Sebastians far og jeg prøvede virkelig at få forholdet til at køre via parterapi og andet, men det var svært. Jeg 

tror generelt, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på krisesituationer. Sebastians far ignorerede og 

fortrængte ubehagelighederne, hvorimod jeg havde et stort behov for at snakke om problemerne og tankerne 

og få dem bearbejdet. Han var meget autoritetstro og var ikke så meget til stede ved hospitalsindlæggelser 

mv. Han passede sit arbejde, sin sport i fritiden og sine venner. Han fortsatte livet, som det havde været før. 

Måske var det en flugt, men det havde i hvert fald den konsekvens, at jeg følte mig meget alene med min 

bekymring og alene om de beslutninger, der skulle tages omkring Sebastian. 

Jeg blev altså skilt, fik en lejlighed og fik via den beslutning kræfter og glæde tilbage i mit liv. Jeg mødte 

herefter "manden i mit liv", og vi flyttede hurtigt sammen. 

Jeg begyndte at blive meget bevidst om kostens sammenhæng med den fysiske tilstand. Sebastian blev fyldt 

med god, økologisk kost og fik det langsomt bedre på det fysiske plan. Det var derimod langt senere, at jeg 

blev klar over, at der naturligvis måtte komme nogle psykiske omkostninger for Sebastian af denne opvækst. 

 

SET I BAKSPEJLET 

Hvis jeg skal efterrationalisere tiden der er gået, er der en ting som jeg - desværre - først ret sent i forløbet er 

blevet opmærksom på. Og det er, hvor meget min egen bekymring, angst og fokus på "ulykkerne" har 

påvirket Sebastian, f.eks. i spisesituationen. Det var først da jeg opgav at "nøde" ham til alle måltiderne, at 

tingene blev forandret: "Ah, Sebastian, du kan godt lige spise lidt mere, bare tre bidder til, så får du en is. Vil 

du ikke nok være sød at spise lidt mere, så bliver jeg så glad" og lignende idiotiske ting, man i frustration 

kommer til at sige. Jeg havde det jo sådan, at hvis han kunne spise godt, ville han få et bedre immunforsvar. 

Jeg må med skam erkende, at det først var, da Sebastian fik en penicillinpille galt i halsen som seksårig og 

som konsekvens heraf nægtede at spise andet end flydende kost i tre måneder, fordi han stadigvæk troede, at 
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pillen sad der, at jeg "vågnede op". Tænk at være genstand for al den opmærksomhed med hensyn til, hvor 

meget man spiser tre gange dagligt i seks år! 

Jeg stoppede helt med at fokusere på spisesituationen, og langsomt, men sikkert begyndte Sebastian at spise 

mere og mere, og i dag er han lettere buttet. Måske var det med penicillinpillen et signal fra Sebastian om at 

nu var det nok! 

Naturligvis mener jeg ikke, at vi som bekymrede mødre/fædre ligefrem påfører vores børn sygdom og angst, 

men fordi vi er fokuseret på sygdom, anderledes adfærd, det, at man ikke kan sammenligne "vores" børn med 

de "andres" børn, gør vi måske børnene mere anderledes, end rimeligt er. Måske er det klart, at mange for 

tidligt fødte børn bliver angste og utrygge - de har jo været omgivet af angst og utryghed i deres nærmeste 

omgivelser hele deres liv! Måske er det klart, at nogle for tidligt fødte børn sover dårligt og/eller inde hos mor 

og far, til de "får hår under armene". Vi har jo sovet "på albuerne" og checket, om de trak vejret ordentligt, 

ikke havde høj feber osv. Jeg må f.eks. med skam melde, at jeg har sovet så let og været så fokuseret på 

Sebastian, at jeg adskillige gange har kunnet vågne og i samme øjeblik gribe Sebastian, når han var ved at 

trille ud af sengen! Med hånden på hjertet har jeg sågar haft svært ved, at han skulle sove i sit eget værelse - 

ude af mit fokus. Hvordan skal han dog kunne/ville/evne at sove trygt hele natten igennem i sit eget værelse, 

når hans mor har det sådan? 

Jeg kunne give mange flere eksempler, men det er måske mere interessant at koncentrere sig om, hvordan vi 

kan mindske angsten og bekymringen, så vores børn kan få så god en opvækst som muligt. Efter min mening 

er det vigtigste at tale om alle tabuerne så tidligt som muligt - at tale om alle de kaotiske tanker, angsten for 

at miste, angsten for fremtiden, angsten for forældrerollen. Bliver vi overhovedet i stand til at være så dygtige 

som forældre, at vi kan få barnet med hjem fra hospitalet, og kan vi magte det? Hvordan forholder vi os til 

den måske udeblevne kærlighed til barnet, og hvordan tackler vi som par den store forandring, så vi bliver 

ved med at være par osv.? Fra starten bør vi som forældre instrueres i at læse/tolke de små skrøbelige børns 

signaler, så vi så hurtigt som muligt kan få det gode samspil i gang. På denne måde og kombineret med et 

positivt livssyn, tror jeg, at vi vil give vores for tidligt fødte børn en bedre start på livet. 

 

I DAG 

Sebastian er i dag elleve år gammel og en dejlig dreng! Han går i femte klasse, er tryg ved det og klarer sig 

godt i skolen. Han er en meget populær kammerat, der næsten altid har venner med hjem, og nu er han også 

begyndt at tage hjem til venner, hvilket er en stor sejr. 

Jeg er for længst holdt op med at sammenligne Sebastian med andre børn. Det har man aldrig kunnet, og det 

kommer man heller aldrig til. Han er sig selv - lidt som tyren Ferdinand, der hellere vil sidde under træet og 

snuse til blomsterne....Han skal have den tid, der skal til, for at han kan overskride sine grænser, og det får 

han. 
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JAKOB 
 

Født den 7. november 1996 

Død den 13. november 1996 

Fødselsalder: 29. uge 

Data: 39 centimeter, 978 gram 

 

 

FØDSLEN 

Jakob blev født ved kejsersnit i 29. uge den 7. november 1996 og døde den 13. november 1996, efter at vi tog 

ham ud af respiratoren. Jakob var Bos og mit andet barn; i forvejen havde vi Rikke på otte år. De sidste par 

dage, inden Jakob blev født, syntes jeg, at han havde bevæget sig mindre, end han plejede, og jeg var taget ud 

på Hvidovre Hospital til et check den 6. om aftenen, men hjertelyden var fin, og jeg tog beroliget hjem. 

Imidlertid syntes jeg at Jakob blev ved med at være meget stille, så om natten tog jeg derud igen, og efter at 

jeg havde fået målt hjertelyd i flere timer og var blevet skannet, besluttede lægerne sig til at foretage et 

kejsersnit næste formiddag, da hjertelyden var blevet meget dårlig. Årsagen til den dårlige hjertelyd viste sig 

senere at være en dårligt fungerende moderkage. 

Jakob vejede 978 gram og var 39 centimeter lang. Vi fik at vide, at de første syv dage var særlig kritiske, og vi 

vidste godt, at Jakob havde haft iltmangel, før han blev født - men det gik jo efter omstændighederne godt. 

Han kunne ikke umiddelbart trække vejret selv og blev straks efter fødslen lagt i respirator, men han lå og 

forsøgte at trække vejret samtidig med respiratoren. Vi fik derfor at vide, at han på andendagen ville få 

foretaget en hjerneskanning, for at man kunne sikre sig, at han ikke havde blødninger i hjernen, og hvis 

skanningen var o.k., så skulle han ud af respiratoren. 

Jeg havde mest lyst til at kaste mig om halsen på børnelægen, da han sagde, at skanningen var fin, og at de 

ville tage Jakob ud og lægge ham i CPAP. En god veninde var på hospitalet sammen med os, og hun tog på 

weekend til Sverige med den opmuntrende besked i baghovedet. Da hun kom tilbage to dage efter, var alting 

dog forandret. 

Jakob ville alligevel ikke trække vejret selv, så han måtte hurtigt lægges i respirator igen. Om aftenen, da vi 

kom ned for at se til ham, fik vi en underlig besked fra den sygeplejerske, der passede ham i den vagt. Hun 

havde tilkaldt en børnelæge, som hun syntes det var meget vigtigt, at vi fik talt med. Vi fattede ikke en pind, 

men da lægen kom og tog os ind til samtale, fik vi den chokerende besked, at Jakobs tilstand var blevet meget 

ustabil, og at hans blodprocent i løbet af eftermiddagen var faldet så meget, at de havde måttet give ham en 
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blodtransfusion. Lægerne mente, at han havde haft en indre blødning, og de frygtede, at det var i hjernen. De 

regnede ikke med, at Jakob kunne leve ret meget længere, og opfordrede os til at arrangere dåb om lørdagen, 

hvis vi ville have ham døbt. 

Jeg husker den samtale som det store chok. Bagefter tænkte jeg, at det havde jeg ikke troet, at man kunne 

overleve: At få at besked om, at ens barn skulle dø - men vi levede jo. Vi sad der og hørte en læge sige det, vi 

frygtede allermest. På trods af at det hele var så sort, blev jeg lidt glad og stolt, da lægen sagde, at jeg havde 

passet godt på mit barn: At være så opmærksom på aktivitetsændringer så tidligt i graviditeten var 

usædvanligt. 

 

BARNEDÅB 

Bo og Rikke tog hjem for at sove, men klokken fem lørdag morgen kom børnelægen op til mig på min stue og 

sagde, at Jakob var så træt og nok ikke kunne leve så længe endnu, så det var nu, han skulle døbes. Jeg 

ringede efter Bo og Rikke, og neonatalafdelingen tilkaldte præsten. Inden Jakob blev født, havde vi ikke 

diskuteret, hvorvidt han skulle døbes eller ej. Hans storesøster er navngivet, så det ville nok have været det, 

vi ville have valgt til Jakob. Men da vi fik at vide, at han nok ikke ville overleve, så var vi ikke i tvivl. Han 

skulle døbes, måske fordi det var vores eneste mulighed for at markere, at han havde været her. Vi fik en 

dejlig barnedåb med Jakob i afdelingens fine lille dåbskjole. Vi sang "I østen stiger solen op" og "Nu titte til 

hinanden", og jeg holdt ham selv over dåben. Det var første gang, jeg havde ham i armene, og jeg kan huske, 

at han var overraskende let, og at jeg sad og mærkede på hans små varme ben inde under dåbskjolen. 

Efter at vi havde fået at vide, at Jakob nok ikke kunne leve, prøvede jeg flere gange at "løbe i forvejen". For 

eksempel spurgte jeg efter barnedåben præsten, om hun også godt ville begrave ham, når han var død, og jeg 

talte i det hele taget meget om, hvad der ville ske, når han døde, mens lægerne, sygeplejerskerne og præsten 

sagde: "Lad os nu se". Men jeg tror, at jeg var bange for at have et håb, bange for at blive skuffet igen. Så jeg 

garderede mig ved at satse på den værst tænkelige situation. 

Jakob blev døbt tidlig lørdag morgen, og i løbet af dagen blev hans tilstand stabiliseret så meget, at lægerne 

ikke mere var bange for, at han pludselig døde. Til gengæld var der ikke noget tegn på, at han blev bedre. Han 

kunne først få en ny hjerneskanning om mandagen, så i weekenden kunne vi bare vente. - Han har haft 

iltmangel, før han blev født, så han bliver nok lidt "sjov", sagde jeg til én, den dag Jakob blev født. Jeg var 

glad, bare han var i live, og det var næsten umuligt at rumme håbet om, at han ville overleve, sammen med 

den mulighed, at han kunne dø. Selv da vi havde fået at vide, at der ikke var meget håb, og at han nok ikke 

kom til at trække vejret selv, så kunne vi stå ved hans kuvøse og håbe, at den modstand, vi så i respiratoren, 

faktisk var Jakob selv, der prøvede at trække vejret, og ikke blot vand i respiratorslangen. Men det var altid 

vand i slangen. 

 

PÅ BARSELSGANGEN 

Bo tog sig af verden udenfor, mens jeg levede mit liv på hospitalet. Jakob lå på neonatalafdelingen, og jeg lå 

på barselsgangen. Jeg havde meget svært ved at sove; jeg var bange for, at Jakob skulle dø, mens jeg sov, så 
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jeg gik rundt på den nattestille barselsgang, eller jeg gik ned for at se til Jakob og måske snakke med en 

sygeplejerske. Det sidste nat, Jakob levede, sov jeg endelig flere timer i træk - i en lænestol ved siden af hans 

kuvøse. 

Men at jeg lå på barselsgangen, fremkaldte også nogle surrealistiske situationer: Jeg sad den sidste nat, 

Jakob levede, og drak te og spiste sandwich, og mens en anden mor lidt længere nede ad gangen sad og 

nussede sit barn, sad jeg og læse pjecen "Når et spædbarn dør" fra Landsforeningen til Støtte ved 

Spædbarnsdød. Den handler om alt det, der er godt at tænke på og overveje i tide: billeder, gravsted, 

fodaftryk osv. Og det var godt at have fået pjecen fra neonatalafdelingen, før Jakob døde, men det var svært 

at skulle læse den. 

Det var noget, som ikke var så svært for mig, som jeg ville have forventet, og det var at gå forbi alle de sunde, 

store børn i deres vugger på barselsgangen. De børn havde ikke noget som helst med Jakob at gøre; de var 

nærmest grotesk store, syntes jeg; Mit babyideal havde meget praktisk med et slag rykket sig til omkring et 

kilo. Det var i øvrigt noget, jeg var meget overrasket over: I hvor høj grad et barn i 29. uge faktisk er et 

færdigt om end lille, barn. Det var også meget overraskende for dem, der kom og så Jakob på hospitalet, og 

det betød utroligt meget hver gang nogen sagde "hvor er han sød" - for det var han. 

Man lever også et liv med de andre forældre på stuen i neonatalafdelingen. Man prøver at følge lidt med i, 

hvad der sker, og man kan også godt glæde sig over, at det går deres børn godt, men det er ikke rart, når de så 

spørger, og man må sige det de alle sammen frygter: At ens eget barn ikke kan leve. Men sorg kan vel ikke 

sammenlignes; man bliver jo ked af tingenes tilstand der, hvor man er. Om formiddagen den dag vi skulle 

tage Jakob ud, så han kunne dø, talte jeg med en anden mor på stuen. Hun græd og var meget ked af det, 

fordi hun lige havde fået at vide, at hendes barn havde en dårlig ryg, der nok ville bremse ham meget rent 

fysisk. Mit barn kunne basalt bare ikke leve. 

 

STORESØSTER 

Midt i al fortvivlelsen skulle vi også tænke på Rikke, Jakobs storesøster. Hun havde fra starten lagt meget 

realistisk ud med at erklære, at den tegning, hun havde tegnet og hængt på hans kuvøse, skulle han have med 

i kisten, hvis han ikke kunne leve. Jeg blev helt forskrækket over hendes nøgternhed, men den udtalelse viste 

sig at være repræsentativ for den kommende tid. Vi prøvede at give hende realistiske informationer, så hun 

vidste, hvor vi stod, og måske bedre kunne bære, hvis Jakob døde. Hun var med til Jakobs dåb og havde 

senere samme dag en biografaftale med en god kammerat. Jeg ville helst have, at hun blev på hospitalet, 

fordi jeg troede, at Jakob ville dø inden for nogen timer, men hun havde glædet sig meget og ville så gerne af 

sted. Vi lovede hende at ringe med det samme, hvis Jakob døde, og så tog hun af sted til sin film. Og det gik - 

Jakob døde ikke den lørdag. 

Og det var en god ting at lade Rikke selv vælge så meget som muligt, også fordi hun kunne gå ind og ud af 

sorgen, både da Jakob levede, og da han var død, på en helt anden måde end en voksen. De dage, Jakob 

levede, valgte hun at gå i skole, og jeg tror også, at det var godt for hende at være et sted, hvor tingene var, 

som de plejede at være. 
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ENDELIG BESKED 

Da Jakob blev skannet mandag, var der, som vi havde frygtet, en stor blødning i den ene hjernehalvdel, og fra 

afdelingen meldte de klart ud. Hvis det var så slemt, som det så ud til - og det ville en ny skanning dagen efter 

vise - så mente de, at det bedste ville være at tage Jakob ud af respiratoren, så han kunne komme til at dø. I 

det situation kunne vi kun stole på, at personalet vidste, hvad de talte om, og vi følte os da også meget trygge 

ved på baggrund af deres udtalelser at træffe en så stor beslutning. Vi var ikke i tvivl, da det kom til stykket. 

Hvis Jakobs skade var så stor, som de mente, så skulle han ikke holdes i live i respiratoren. 

Den nye skanning næste dag viste samme store blødning, og afdelingen havde forestillet sig, at vi ville tage 

Jakob ud af respiratoren samme aften. Det havde især jeg meget imod - jeg kunne ikke forestille mig at sidde 

på et hospital en mørk novemberaften med mit døende barn, så såfremt det var etisk forsvarligt, ville jeg 

gerne vente til næste dag i dagslys og med en mere afklaret familie. Vi ville også have bedre tid til at 

forberede Rikke på, at Jakob skulle dø. 

Den læge og den sygeplejerske, vi talte med, var lidt overraskende, men syntes, at det var forsvarligt at holde 

ham i live til dagen efter, forudsat at der ikke stødte nye komplikationer til. Vi spurgte, hvordan de på 

afdelingen forestillede sig, at det skulle foregå, og deres forslag var, at vi tog Jakob ud af respiratoren inde på 

stuen og derefter bar ham hen til et rum, hvor vi kunne være alene med ham. Ingen kunne sige noget om, 

hvor længe han kunne leve uden for respiratoren, men jeg frygtede, at han ville leve meget kort tid, og at han 

ville dø, mens vi gik med ham ude på gangen, så jeg var ikke meget for den løsning. Lynhurtigt tænkte 

afdelingen kreativt og besluttede sig for at rigge respiratorudstyr op på en tom stue, så Jakob kunne flyttes 

derind i sin kuvøse, før vi tog ham ud. Det blev vi meget, meget glade for, fordi det gav os og Jakob mulighed 

for et værdigere og mere roligt forløb fra starten. 

Vi havde nogle dage, hvor vi vidste, at Jakob snart skulle dø, og det gav os en mulighed for at få gjort ting, 

som vi kunne mærke, var vigtige at gøre, før det var for sent. De første par dage efter Jakobs fødsel havde vi 

kun haft lyst til at have besøg af familien og en enkelt meget tæt veninde, men pludselig blev det meget 

vigtigt, at der var flere, som havde set Jakob i live. Jeg tror, at det var en sikring mod, at han skulle forsvinde 

helt, når han var død, at han slet ikke ville være en realitet for andre end os, hans familie. Jeg kontaktede tre 

af mine veninder og bad dem med meget kort varsel om at komme ud til mig og Jakob. Til min overraskelse 

var der et af besøgene, der betød mere end de andre: Min nærmeste arbejdskollega, der var gravid med 

termin samtidig med mig. Hun kom og så Jakob, dagen før han døde, og da hun havde været der, faldt der 

mere ro over mig. Jeg vidste jo, at jeg om nogle måneder skulle se hendes nyfødte barn, så det at hun havde 

set min søn, føltes meget rigtigt og vigtigt. Samtidig var jeg også fuld af beundring over, at hun turde komme. 

Et par af de andre besøgende fik også lodrette ordrer om at tage gaver med til Jakob. Jeg havde et meget stort 

behov for, at der var noget, som var helt almindeligt, og nok også en fornemmelse af, at det var vigtigt 

bagefter at have ting, der havde været Jakobs. Og samtidig var det måske svært for dem, der kom på besøg, at 

vide, om det var godt eller skidt med gaver til Jakob, nu hvor vi vidste, at han skulle dø? 

En af sygeplejerskerne sørgede også for, at en af Rikkes bedste veninder kom til at se Jakob i kuvøsen, så 

også hun ville have en ven at dele ham med bagefter, og Rikke brugte den samme veninde som fortrolig ude 

på hospitalet, da vi havde fortalt hende, at vi ville tage Jakob ud af respiratoren næste dag. Afdelingens 

personale var i det hele taget meget opmærksom på Rikke og sørgede for at behandle hende som en 

storesøster, der har krav på at vide, hvad der foregår. Det var også deres forslag, at Rikke skulle være med, 

når vi tog Jakob ud af respiratoren. Desuden gav de det nyttige råd, at det ville være godt, hvis der var en 
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person sammen med hende, som hun kendte godt, så hun havde mulighed for at gå til og fra, som hun havde 

lyst til. Derfor var min søster sammen med os på hospitalet, hele den dag Jakob døde. 

Dagen inden Jakob døde, havde vi heldigvis fået en tid hos børneafdelingens psykolog. Der var flere ting, vi 

havde brug for at tale om. Det ene var, hvorvidt vi skulle have Rikke med, når vi tog Jakob ud af respiratoren. 

Personalet havde som sagt talt varmt for det, og vi havde også selv lyst til det, men det var rart lige at vende 

det med en psykolog. 

En ting, jeg havde brug for at tale om, var mine overvejelser om, hvorvidt vi skulle sørge for at få taget mange 

billeder af Jakob eller tværtimod forsøge at huske ham på en anden måde end det statiske, som et foto 

tilbyder. Jeg var bange for, at jeg bagefter kun ville kunne huske tingene, som de så ud på et fotografi, og ikke 

som jeg havde følt og oplevet det i situationen. Psykologens salomoniske råd var godt: tag billederne, og 

overvej så bagefter, om du vil se dem. Og når jeg senere har oplevet, hvad vores billeder af Jakob har betydet 

for os, hans familie, men også for dem der kender os - som en mulighed for dog at forsøge at forstår, hvad det 

var, der skete for os - så ville jeg ikke have undværet dem. Efter Jakobs død er det noget af det, jeg har brugt 

billederne af ham til. Dels til at fortælle omverdenen, at vi faktisk havde fået et barn, dels til at vise, at der var 

en fin lille baby inde bag alle slangerne. Det er dog også nogle gange hårdt at se billederne af Jakob, og der 

har været perioder, hvor jeg har haft svært ved at tage dem frem, fordi jeg blev så ked af det. Det er også 

mærkeligt at se, hvor forskelligt Jakob så ud i de syv dage, han levede. Han nåede både at tabe sig og at få 

vand i kroppen, så bagefter har jeg ikke kunnet udpege ét billede og sige: "sådan så Jakob ud", og det er 

meget overraskende, fordi vi ikke så forandringerne på samme måde, mens han levede. 

 

JAKOBS SIDSTE TIMER 

I løbet af formiddagen den 13. november var stuen gjort i orden med udstyr, vi havde taget vores blomster 

med oppe fra barselsgangen, og vi havde hængt Rikkes tegninger til Jakob op på væggen. Vi havde også lånt 

afdelingens ghettoblaster og taget nogle børnebånd med, som vi spillede i starten, da vi havde taget Jakob ud. 

senere slukkede vi, fordi det begyndte at virke for voldsomt, og jeg har da også efterfølgende tænkt på, at det 

måske var forkert af os at gøre det, når man nu ved, hvor sarte små børn er. Men dengang tænkte vi ikke 

sådan; dengang var det vigtigere på en eller anden måde at prøve at give Jakob noget med, selvom hans liv 

blev så kort. 

Jeg havde været hjemme en times tid aftenen inden for at finde nogle ting frem, som jeg havde lyst til at have 

i rummet, når Jakob skulle dø: en lille porcelænsfrø fra min mormor og en lille snekugle med en bamse - 

gode trøsteting. Aftenen før havde en af sygeplejerskerne sammen med Rikke hentet en vugge, som de havde 

redt - der skulle Jakob ligge når han var død. 

Jakobs kuvøse blev flyttet ind på stuen i løbet af formiddagen, og ved 12-tiden fik han pillet de fleste plastre 

og slanger af og til sidst også respiratoren, og så fik vi ham ud i armene. Vi havde en stor lænestol inde på 

stuen, hvor Bo og jeg skiftedes til at sidde med ham inde på maven. 

Og timerne gik. Jakob trak vejret en lille smule, lige akkurat nok til at holde sit hjerte i gang, og flere gange 

blev han blålig. Hver gang blev jeg så bange for, at han døde lige der, men hver gang trak han vejret igen. Det 

var nok det sværeste: at sidde der og mærke, at han var i live, og vide, at øjeblikket efter kunne han være død. 
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Dagen igennem havde vi haft besøg af vores "faste" børnelæge og et par af de sygeplejersker, vi kendte rigtig 

godt. Sent på eftermiddagen blev lægen imidlertid kaldt ud til et andet hospital, og vi fik en anden læge. Vi 

tilkaldte ham ret hurtigt, fordi Jakob blev urolig. Hans hjerte hamrede, og såvel vi som lægen frygtede, at han 

var bange - derfor fik han en beroligende indsprøjtning i sin dropslange, og i løbet af ganske få sekunder blev 

han helt stille. Det øjeblik var næsten det værste, jeg oplevede i hele forløbet. Lægen var lettet og sagde noget 

om, at nu var Jakob meget mere rolig, men jeg kunne pludselig slet ikke fornemme ham mere og troede, at 

lægen havde slået ham ihjel med medicinen. Jeg blev helt ude af mig selv, indtil lægen lyttede på ham og 

konstaterede, at han stadig havde puls. Det var en rædselsfuld oplevelse, fordi vi ikke var blevet forberedt på, 

hvordan medicinen ville virke. Lægen gik ret hurtigt, men vores "faste" sygeplejerske blev og talte meget med 

os om det, der lige var sket, og det var godt. Senere er det også en af de ting, vi har fået talt igennem med 

såvel læger som sygeplejersker. 

Vi ved ikke præcist, hvornår Jakob døde, og det er også lige meget. Lægen kom ved halvottetiden og 

konstaterede, at nu slog hans hjerte ikke mere - Jakob var død. 

Rikke og jeg havde en aftale om, at vi skulle give Jakob tøj på, når han var død. Men da vi nåede dertil, så 

havde hun ikke lyst til at være med. Og det kan jeg godt forstå, for jeg gik selv helt i stå, da jeg stod der med 

Jakob, som pludselig var blevet helt slap. Jeg måtte have en sygeplejerske til at komme og hjælpe mig videre. 

 

KONTAKTEN TIL NEONATALAFDELINGEN 

Personalet på neonatalafdelingen på Hvidovre Hospital var vores holdepunkt i de syv dage, Jakob levede, og 

jeg tror, at vi fik samme næsten forelskede forhold til de mennesker, der hjalp os med Jakob, som jeg har 

hørt, at andre kan få til deres jordemoder under fødslen. På afdelingen blev der lyttet til vores ønsker, uden at 

det på den anden side betød, at ansvaret for, hvad der skulle ske med Jakob, blev lagt på vores skuldre. Da 

skanningerne havde vist det vi frygtede: At Jakob havde en stor blødning i hjernen, kom der en klar besked 

fra lægerne og sygeplejerskerne: "Vi ved, at han ikke vil kunne få et godt liv, og vi mener, at han skal ud af 

respiratoren". 

Den omsorg, professionalisme og lydhørhed, vi har mødt hos de ansatte på neonatalafdelingen, har været af 

helt uvurderlig betydning - de har evnet at være personlige uden at blive private. Det betyder ikke, at vi ikke 

fik et indtryk af dem som mennesker, men at det var Jakob og os, der var i fokus. 

Personalet var derfor dels en stor støtte, mens Jakob levede, dels også en meget vigtig rolle i vores liv med 

Jakob. Sygeplejerskerne på neonatalafdelingen er jo dem, der ud over os i familien overhovedet nåede at lære 

Jakob at kende. Så når jeg havde brug for at mindes Jakob, var de centrale personer, og jeg har flere gange 

ringet ud til afdelingen på den dag i måneden, hvor han enten blev født eller døde. Det var ikke, fordi jeg 

vidste, hvad jeg ville; jeg havde bare brug for at tale med nogen, der havde kendt Jakob. 

Med dem har jeg jo også kunnet tale om det, der var dejligt ved Jakob. Det var f.eks. hyggeligt en dag at sidde 

inde på personalerummet og vise billeder af Jakob, spise slik og drikke kaffe og snakke om, på hvilke billeder 

han nu så sødest ud. 

Det, der var omdrejningspunktet i deres arbejde, var os som Jakobs familie, og måske især mig som mor. 

Vores tid med Jakob blev kort, og allerede da min mælk begyndte at løbe til, vidste vi godt, at Jakob nok ikke 
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ville kunne leve. Og alligevel støttede de mig i at malke ud, instruerede mig i, hvordan mælkekøkkenet 

fungerede, og sørgede for, at Jakob fik min mælk - var det blot så lidt, så var det dog utrolig vigtigt for mig. 

De havde også stor omsorg for Jakob, efter han var død. Han blev liggende på afdelingen i et døgn, og da vi 

kom næste dag, sagde de, at de håbede, at det var i orden, at de, der havde haft lyst til at sige farvel til Jakob, 

havde været inde hos ham - det syntes jeg, var en smuk respekt at vise ham. 

Og det er jo ikke en let opgave, tror jeg, at arbejde med en familie i en situation som vores. Jeg blev i hvert 

fald utroligt følsom. For eksempel brød jeg helt sammen, da vi havde afleveret Jakob i kapellet, fordi jeg 

syntes, at den portør, der skulle tage sig af ham, virkede så ufølsom. I den situation greb en af 

sygeplejerskerne ind og sørgede for, at det blev en sygeplejerske fra neonatalafdelingen, der kom til at lægge 

Jakob i kølerummet. 

 

JAKOBS BEGRAVELSE 

Jeg husker ikke, at Bo og jeg var i tvivl om, at vi selv ville ordne så meget som muligt i forbindelse med 

Jakobs begravelse. Vi bad hospitalets præst, der havde døbt Jakob, om også at begrave ham fra vores lokale 

kirke, og vi tog selv ud og købte kisten. Vi havde i vores underlige overstadige choktilstand dagen efter 

Jakobs død joket lidt med tanken om at gå ind og købe en kiste, som vi skulle have med hjem, og så forestillet 

os bedemanden sige: "Vil De ha´den pakket ind?" Og så gik det hverken værre eller bedre, end at han faktisk 

sagde: "Vil I ha´den i en pose?" Og vi sagde ja, og undertrykte en fnisen. Men allerhelst havde jeg sagt nej: 

allermest havde jeg lyst til at gå med Jakobs kiste ned ad gaden, så folk kunne se, hvad der var sket for os, se, 

at livet ikke er med sikkerhedsnet og seler, se, at børn dør, selvom alle lader som om det aldrig sker. Men det 

var jo nok godt at få den dækket til, fordi andre kunne jo ikke vide, hvad vi vidste: at Jakob ikke lå i kisten 

endnu, men stadig lå ude på Hvidovre Hospital. 

Men vi havde meget brug for at være synlige, og for at Jakob blev synlig, for at vise, at det var vores barn, der 

var dødt. Derfor blev det heller ikke en begravelse "i stilhed" - tværtimod. Vi indrykkede dødsannoncer i to 

forskellige dagblade, og vi inviterede vores familie, venner og kolleger til begravelse med håndskrevne 

invitationer. Jeg sidder, mens jeg skriver dette, og tænker på, at det at sidde og skrive 25-30 invitationer til 

en begravelse måske også er en god måde at prøve at fatte det på? 

Jeg var også meget hurtigt inde på mit arbejde og vise billeder af Jakob, og jeg skrev et brev til mine kolleger, 

hvor jeg fortalte, at Jakob var død, og jeg skrev, at jeg gerne ville tale om ham og i hvert fald nok skulle sige 

fra, hvis jeg indimellem ikke orkede det. Alt det tilsammen gjorde, at vi stort set har undgået det, alle i vores 

situation frygter: At blive isoleret og usynlige. Og mig har det hjulpet meget. Jeg har haft brug for at tale om 

Jakob og det, vi har oplevet igen og igen, og at vise billederne af ham frem. 

Vi havde kisten stående hjemme i stuen i flere dage, indtil vi skulle lægge Jakob i den, og aftenen før han 

skulle begraves, pyntede Rikke og jeg den indeni med guldstjerner. Vi skulle lægge Jakob i kisten om 

morgenen, den dag han skulle begraves, og da vi kom ud til kapellet, sagde kvartermesteren, at han havde set 

Jakobs dødsannonce, og at han syntes, at den var fin - det var sødt af ham at sige det. 

Jeg var bange for, at Jakob ville se meget forandret ud, fordi det efterhånden var over en uge siden, han var 

død. Men nogen havde givet mig det gode råd, at bede kvartermesteren om at kigge efter først. Det gjorde 
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han, og han kom tilbage og sagde, at Jakob ikke havde forandret sig så meget - det var rart at vide. Andre 

tanker i samme retning havde også gjort, at jeg havde ringet til kirkegården og spurgt, hvor dybt de gravede 

hullet til kisten. Jeg tror ikke, at det er noget, de bliver spurgt om hver dag, men jeg måtte vide, hvad der 

ventede mig. Min skrækvision var at stå og kigge ned i en dyb, mørk skakt, men sådan var det jo ikke. Jo 

mindre kiste, jo "lavere" hul. 

Vi gik ind til Jakob i hospitalets kapel, og bortset fra at kvartermesteren med det samme tog hans dyne af, så 

var det fint. Jeg ved ikke helt, hvorfor det med dynen virkede lidt voldsomt på mig, men det var nok en 

dobbelt fornemmelse. Dels var jeg uforberedt på det og ville helst selv forsigtigt have taget den af, dels frøs 

han jo, når han lå der helt uden dyne. Vi "redte" kisten og lagde Jakob over i den, og så kiggede vi på de ting, 

han havde haft hos sig, mens han lå i kølerummet, og valgte, hvilke han skulle have med, og hvilke vi ville 

beholde. Begge dele var vigtigt: Dels at han fik rare ting med sig, dels at vi beholdt noget, der havde været 

hans. Jeg lagde også et brev ned, jeg havde skrevet til ham, og vi lagde tegninger og blomster. Til sidst var der 

så meget, at vi ikke kunne få plads til det, vi havde tænkt at bruge som dyne, men det gjorde ikke noget, for 

han kunne umuligt fryse med alle de ting over sig. Vi fotograferede Jakob og hinanden, og vi læste to 

børnerim af Halfdan Rasmussen og sang en lille sang. Da vi følte, at vi havde sagt farvel til Jakob, skruede Bo 

låget på og bar kisten ud i bilen. Den time i kapellet oplevede jeg som vores egentlige afsked med Jakob. 

Da vi kom til kirken, bar Bo kisten ind og stillede den på den lille plint, som kirketjeneren havde lavet. Så 

stod den der med vores lille hjertekrans af roser og fyldte ikke særlig meget i det store rum. Fyldte gjorde til 

gengæld de mange blomster ned ad midtergangen og de mange familiemedlemmer, venner og kolleger, der 

var kommet for at sige farvel til Jakob. Det blev en "dejlig" begravelse med en smuk stemning, og de mange 

børn, der var med, gjorde det hele lidt mindre sort. Efter højtideligheden i kirken kørte vi ud til kirkegården - 

vi havde præsten med på forsædet, og jeg sad på bagsædet med Jakobs kiste sammen med Rikke og en af 

hendes veninder. Gæsterne tog blomsterne med i deres biler, og det hele var trist, men ikke stift. 

Da Jakobs kiste skulle sænkes ned i jorden, opdagede vi, at hullet var gravet for smalt, så kisten sad fast på 

vej ned. Det var en grotesk og ubehagelig situation, der kun blev reddet på stregen af en syvårs dreng, der 

frisk tilbød graveren at give en hånd med. "Jeg ka´så godt li´at grave", som han sagde. Jeg personligt var 

egentlig glad for lige at få fem minutters respit, før jeg definitivt skulle sige farvel til Jakob. Jeg var blevet 

overrasket over, at der ikke var flere "indledende øvelser", før Jakobs kiste skulle sænkes ned i graven. 

Efter begravelsen havde vi inviteret alle med hjem, og det blev en rar slutning på en svær dag - vi snakkede og 

drak rødvin, og det var faktisk meget hyggeligt. Det var først i den tid, der kom bagefter, at tomheden blev 

svær at holde ud. 

 

TIDEN EFTER 

Jakob fyldte selvfølgelig meget i vores liv, også efter han var død, men på forskellige måder. Jeg havde såvel 

det fysiske som det følelsesmæssige savn. Jeg havde barselsorlov uden barn og næsten alt for god tid til at 

tænke i og til at gå og blive misundelig på alle de gravide og alle barnevognene. Rikke savnede også Jakob 

meget, og noget, vi lagde stor vægt på, var at huske såvel hende som andre på, at hun var blevet storesøster - 

også selvom hendes lillebror ikke kunne leve. Alle de gode intentioner og overvejelser kunne selvfølgelig ikke 

fjerne det helt reelle, at hun havde været ude for en stor sorg og en stor skuffelse, og vi talte da tit om Jakob, 

så billeder af ham, og nogle gange græd vi, fordi det var så sørgeligt - det, der skete med hendes lillebror. 
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Bo havde ikke så meget brug for at tale om Jakob og se billeder, som Rikke og jeg havde, og det var svært for 

mig at forstå i starten. Heldigvis fik vi god hjælp - også til at få skabt et forum, så vi kunne tale om Jakob og 

om fremtiden. Dels fik vi et forløb på fem-seks gange hos børneafdelingens psykolog, dels tog vi imod 

tilbuddet om at komme i en gruppe på Hvidovre Hospital sammen med forældre til andre døde børn. Begge 

dele havde stor betydning for, at vi kom videre på en god måde, og det at møde andre forældre i samme 

situation var en befrielse. Efterfølgende startede jeg på et efterfødselshold, specielt for kvinder, hvis børn var 

døde, og den gruppe er stadig en stor støtte - "Døde børns klub", som en af de andre med sort humor kaldte 

vores lille gruppe, en dag vi kom til at snakke om, hvad vi hver især kaldte vores middagsaftaler i kalenderen. 

Jeg har også haft megen stor glæde af Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød. Jeg fik det første 

materiale fra dem, allerede inden Jakob blev begravet, og har både læst deres materiale tyndt og haft en 

kontaktperson. 

Der var dog ikke andre end Bo og mig, der kunne træffe den vanskeligste beslutning, vi har stået overfor. 

Skulle vi, som Bo havde mest lyst til, sige: "Vi har to børn - et barn der er dødt, og et, der lever - og det er godt 

nok", eller skulle jeg insistere på mit behov for i hvert fald at prøve en gang til. Det var svært at blive enige, 

for der fandtes jo ikke en middelvej - man kan jo ikke blive bare lidt gravid. En ikke uvæsentlig faktor var min 

alder. Jeg var 39 år, da Jakob blev født, så vi havde ikke så lang betænkningstid, følte vi. Det endte med, at vi 

prøvede igen, og efter en tidlig "missed abortion" i november 1997 blev jeg gravid igen i december 1997, og 

Sigurd blev født 4. august 1998 ved et planlagt kejsersnit to uger før termin. Graviditeten forløb forholdsvis 

fredeligt, alt taget i betragtning, og især var det en stor hjælp altid at blive så godt modtaget på fødegangen, 

når jeg for gud ved hvilken gang mødte op, fordi jeg var bekymret over et eller andet. Det var ekstra svært 

omkring 29. uge, men jeg kunne ikke gøre så meget andet end at lade mig berolige og sige til mig selv, at der 

ikke var grund til at tro, at jeg ville komme til at føde for tidligt igen, hvilket jo heller ikke skete. 

Nu er Sigurd lige blevet et år, og den fødselsdag blev fejret godt og grundigt. Dagen efter kunne jeg godt 

mærke, at den havde været mere end en fødselsdag - den havde været en milepæl. Ligesom det første år efter 

Jakob havde været svært, fordi alting var "første gang efter...", så havde Sigurds første år åbenbart også været 

noget helt særligt. Jeg tror, at dagen efter fødselsdagen var der, hvor jeg kunne mærke, at den angst, jeg 

havde haft for, at der skulle ske Sigurd noget, var trådt i baggrunden, og hvor jeg endelig kunne sige til mig 

selv, at vi var rigtig i gang med livet igen. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

EMIL 

 

Født den 27. februar 1998 

Fødselsalder: 27. uge 

Data: 34 centimeter, 875 gram 

 

 

RAMT AF STATISTIKKENS USANDSYNLIGHED 

At ekstreme hændelser, ulykker og dramatiske begivenheder i det virkelige liv altid er noget, der rammer 

andre og ikke én selv, er en forsvarsmekaniske, vi alle har. Og det er godt, vil de fleste mene, ellers kunne vi 

ikke trække vejret roligt et øjeblik. 

Men når så statistikkens usandsynlighed rammer én selv, er forsvarsmekanismen væk, og man står 

fuldstændig blottet, sårbar helt dybt ind i sit inderste, total afhængig af ressourcer, man aldrig et øjeblik har 

spekuleret på, om man har i sig, fuldstændig afhængig af andre mennesker, der tilfældigt bliver deltagere i 

ens personlige drama. 

Man bliver samtidig medlem af en lille - måske ikke særlig attraktiv - eksklusiv klub af mennesker, der 

ubarmhjertigt hårdt har erfaret og forstået, hvad det er at blive udsat for en menneskelig krise, der 

overvældende ændrer ens liv for altid. 

Som medlem af denne klub må man erkende, at kun andre medlemmer kan forstå én fuldt og helt. Hos alle 

andre kan man møde vilje til at forstå, til at trøste, men ingen virkelig indsigt. 

På mig virkede disse andres hjælpeforsøg, selvfølgelig fuldstændig utilsigtet, sårende. Deres trøstende ord 

bekræftede mig på en omvendt måde i, at der var grund til at være virkelig bekymret, og på utaknemmelig vis 

bad jeg dem tie stille og blot rumme min frygthistorie og så i øvrigt synes, at det var synd for mig og os. 

 

FØDSLEN 

To sygeplejersker og min mor har travlt med at overbevise mig og min kone om, at de plukveer, hun føler, 

kun er plukveer, og hvis bare hun slapper af og tænker på noget andet, ser fjernsyn f.eks., så vil alt gå godt. 
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Inge og jeg fanger hinandens blik fra hver sin side af dynen: De aner intet om, hvad vi med sikkerhed ved. 

Vores alt for lille dreng er på vej ind i verden, og han vil være her om ikke så længe. 

Inge, i 26. uge + tre dage, er indlagt på andet døgn for at standse en for tidlig fødsel. 

Foruden min angst rummer mit hoved plads til at tænke praktisk. Jeg ved, at Inge er skrækslagen ved tanken 

om at skulle stå den dramatiske oplevelse igennem alene, men samtidig er det ikke særlig ideelt, synes jeg, at 

vores 11-årige datter og min mor er til stede. Jeg kalkulerer fejlagtigt, at der er tid til at køre dem hjem, få en 

bid brød og være tilbage i god tid, inden det uundgåelige vil indtræffe. 

Vi forlader Hvidovre Hospital ved ottetiden. 

Klokken kvart over ni, da vi derhjemme er ved at afslutte vores måltid, ringer telefonen: Vandet er gået, og 

Inge er kørt til operationsgangen! 

En kæmpeinjektion af adrenalin bliver pumpet ind i min krop. Jeg går i en form for stresschok, og kun én 

tanke banker rundt i mit hoved: Inges fantasi om det værste mareridt er ved at blive til virkelighed. Det, som 

vi begge troede, at vi skulle være med til i god ro og orden om godt en tre måneders tid, er ved at ske lige nu. 

Jeg skal bare nå at være der. 

Jeg nærmest skovler min mor og min datter til side, springer ind i min gamle bil og racer trods min mors 

"kør nu forsigtigt" både uansvarligt og hensynsløst hurtigt mod hospitalet. Set i bakspejlet er jeg ikke særlig 

stolt over den køretur, for jeg gør jo præcis det, jeg så tit har udtalt, at der ikke er nogen undskyldning for. 

Jeg smider i ordets bogstaveligste forstand bilen på parkeringspladsen ud for akut modtagelse, løber ind 

igennem skadegangen og ud gennem fødeafdelingen og når endelig frem til døren ind til operationsgangen. 

På den anden side af denne dør venter mig et chok. På tværs lige indenfor står Inges seng. Som klippet ud af 

en eller anden rædselsfilm sejler den i en sø af blod. Det er blot ingen film, men virkeligheden, min 

virkelighed. 

Jeg er på grænsen til panik - hvad er det der sker? 

En sygeplejerske komme ud for at tage imod mig. Jeg forlanger prompte at komme ind til Inge og bliver ved 

med at gentage det - om og om igen. 

Jeg forstår, at jeg først skal have noget andet tøj på. Jeg fumler hidsigt mit tøj af og det grønne sterile på, 

prøver at smide et par "Frisk mund"-pastiller i munden samtidig, fordi jeg føler, at jeg bare må ha´et eller 

andet og vælter hele æsken ud over gulvet. River mig løs af hjælpende hænder, gentager mit krav om at 

komme ind til Inge. Får at vide, at det lige må vente lidt - de er ved at operere. 

Døren ind til operationsstuen går op, en anden sygeplejerske kommer til, måske hidkaldt af min støjen. Jeg 

opfatter med en uvæsentlig del af min bevidsthed, at de nævner ordet utilregnelig. Døren går op igen, tre 

grønklædte kvindepersoner kommer ud. Det midterste rækker et ET-lignende væsen frem imod mig og 

påstår, at jeg har fået en søn. Ja, hun smiler endda glædesstrålende, gratulerende, som om alt er efter bogen. 

Et par tanker farer hurtigt rundt i mit hoved, falder på plads, bliver til afklaret forståelse af min virkelighed. 

Inge må have fået et kejsersnit, så nu er det jo lige meget med at komme ind til hende, for hun er selvfølgelig 
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bedøvet, og ham den der fugleunge skal jeg i hvert tilfælde ikke begynde at knytte mig til, han bliver alligevel 

aldrig til noget. 

Tolv timer senere er det bånd, der forbinder mit hjerte med den lille klump i plastikkassen foran mig, på 

tykkelse med de stålwirer, hvormed de store pyloner bærer Storebæltsbroen! 

 

ANKOMSTEN TIL NEONATALAFDELINGEN 

I rasende fart transporterer en læge og to sygeplejersker Emil fra operationsgangen ad - forekommer det mig 

- uendeligt lange gange til neonatalafdelingen. Det skal helst gå hurtigt, kan jeg forstå. 

Ved den låste indgangsdør får mit stressniveau endnu et adrenalinspark opad. Ingen af de tre transportører 

har deres nøgle på sig, så der ringes på. Ventetiden er længere end i den mest irriterende lange kø i 

supermarkedet, men endelig kommer vi ind. 

I afdelingens undersøgelsesrum arbejdes der imponerende hurtigt, effektivt og i indbyrdes forståelse. Det er 

mit første møde med en dygtighed, som jeg lærer at forstå, hjælper min lille dreng frem mod et normalt liv. 

Mens jeg skriver det her, tuder jeg lidt ved erindringen og tænker på, hvornår man mon får grædt ud. Jeg kan 

huske, at jeg på et tidspunkt, da der var gået fire-fem måneder, simpelthen vedtog med mig selv, at nu ville 

jeg ikke græde mere, når jeg talte om det. Ikke så meget fordi jeg følte mig genert over at vise mine følelser, 

men mere fordi jeg blev træt og sårbar af at lade folk kigge ind hele tiden. 

Indimellem vejning, måling og temperaturtagning forsikrer de mig om, hvor godt det er, at Emil selv trak 

vejret ved ankomsten. Mit første synsindtryk af ham projiceres frem på min indre skærm: Under et par 

undrende, spørgende og ængstelige øjne (hvad laver jeg dog her; der er vidst noget der er helt galt - så hjælp 

mig dog) hans lille brystkasse, der med krampagtig viljestyrke hives ud og ind. 

Jeg forstår, da man forklarer mig om CPAP-systemet, at disse hans første kraftudfoldelser skyldes, at hans 

uudviklede, men dog fungerende lunger klapper helt sammen mellem hvert vejrtræk, og at der ikke som ved 

normal lungefunktion til stadighed er et mindre tryk i alveolerne. 

Det er kun en enkelt af en lang række teknisk medicinske detaljer, der de følgende måneder bliver en del af 

min nye bevidsthed. Og hver ny forståelse af, hvad der foregår, bliver i mit indre til en redningsplanke, 

hvorpå jeg mere og mere trygt lægger mine håb. 

Sådan overlever jeg psykisk i det næste stykke tid. Hele tiden følger jeg Emil i et og alt. Rører ved ham, pusler 

ham, vasker ham, løsner hans pålægsmaskinskårne tynde ører fra hovedet og renser forsigtigt bag dem med 

en papirserviet, mens jeg stærkt tvivler på, at de nogensinde bliver til rigtige ører, der kan høre, tager hans 

temperatur, skifter hans hue, tager hans CPAP til og fra, vejer ham med bævende hjerte, deltager i alle 

undersøgelser, er sygeligt hysterisk, hvis der foregår noget med, ved eller omkring ham, når jeg ikke er der. 

Jeg patruljerer omkring hans kuvøse som en løvemor om sine nyfødte. Ingen - absolut ingen - må nærme sig 

vores hjørnekrog uden at have desinficeret hænder, arme, albuer, sjæl, tøj, gebis og urene tanker. 
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Er der besøg på stuen hos nogle af de andre børn, har jeg alle antenner ude for at sikre, at ingen overtræder 

de sikkerhedsregler der hersker omkring de skrøbelige liv på neonatalafdelingen. 

Tilbage i undersøgelsesrummet, hvor Emil nu er flyttet ind i sin plastikkasse iført en gul hue. Han bliver kørt 

ind på stuen til krogen ved vinduet, der bliver vor lille families verdensmidtpunkt de næste tre måneder - den 

tid, hvor han skulle have glædet sin mor med en tyk mave. 

Børnelægen finder et lille polaroidkamera frem og knipser to billeder af den lille ny. Jeg synes, at det er ved 

at være for meget, og tænker "La´ham nu få fred". Så kommer jeg i tanke om, at Inge ikke engang har set 

ham endnu, snapper billederne ud af hånden på fotografen og løber af sted mod opvågningsafdelingen. 

Da jeg fremviser resultatet for Inge, er hun døsig, men mat smilende. Hun virker, som om hun ikke kan 

forstå, hvad der er sket. Jeg tror at det vil blive bedre, når hun har sovet narkosen ud af kroppen, men nej. 

De næste mange uger virker Inge kun som Inge, når hun er placeret i liggestolen på stuen med Emil sovende 

inde på brystet, og han derfor er uden for synsvidde. Ellers er hun konstant forvirret over, hvad der foregår. 

Hun kan ikke forstå, hvad vi siger til hende. Og modsat mig er hun bange for at røre ham, for at føle og 

specielt for at se, hvor lille han er. 

Og lille er han. 

Otte hundrede femoghalvfjerds gram er ikke meget mere end en bakke leverpostej. Intellektuelt kan jeg 

huske, men ikke forstå, at jeg kunne have hans hoved i min næsten lukkede hule hånd som en anden 

tennisbold. 

Men hvor Inge bliver utryg og utrøstelig ved at have med ham at gøre, bliver jeg for hvert evigt eneste fysiske 

bevis for, at han er til stede og lever, mere og mere rolig. 

Men det er også en sandhed, at Inges svaghed gør min styrke mere påkrævet. 

Senere da Inge endelig kommer ud af sin choktilstand og forstår, at hun har fået sit højeste ønske opfyldt, 

skifter rollerne, og jeg må sande, at noget af min styrke var teater, der senere må betales tilbage. 

På et tidspunkt, meget længe efter vi er kommet hjem, fylder min ængstelse f.eks. så meget, at jeg tænker den 

frygtelige tanke, at måske sorgen over at miste ham ville være mindre, end omkostningerne ved at leve med 

frygten for netop det samme. 

"Hvis han lever, hvilke fysiske skader vil han så få?" 

Det er stadig den nat, Emil kom til verden, og jeg prøver på at lodde, hvad vi i værste fald kan ende med. 

Inderst inde tør jeg nemlig ikke tro, at han kan leve. 

Børnelægen kigger på mig og fortæller mig, at der er så mange muligheder, at det er svært at sige noget 

konkret, men hjerneblødninger er ikke ualmindelige. 

Mine værste fantasier er allerede godt i gang i alle retninger, og desværre glemmer hun ved den lejlighed at 

fortælle mig, at hjerneblødninger for størrelse "small" individer er temmelig ufarlige. I stedet siger hun: "Lige 
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nu ta´r vi det time for time. Derfor er det også en god idé, hvis I lader ham døbe, så han får et navn og en 

identitet, I kan forholde jeres sorg til, hvis det går galt". 

 

FALSK ALARM 

Dut, dut, dut------. Det er ikke gået galt, men saturationen på Emils overvågningsskærm viser kun 83. En 

sygeplejerske kommer stille og roligt ind på stuen og trykker lyden væk på skærmen, kigger på Emil, stikker 

en hånd ind og rusker ham blidt. "Når de er så små, glemmer de nogle gange at trække vejret". 

Alt ånder igen fred på skærmen, men i mit indre raser et mentalt uvejr, og der går meget lang tid, før jeg 

vænner mig til at tage det bare nogenlunde afslappet, når alarmen går, hvilket den gør mange gange i døgnet. 

Det er ikke, fordi Emil klarer sig specielt skidt; tværtimod klarer han sig til ug med kryds og slange, men ofte 

går alarmen af tekniske grunde, fordi en ledning er faldet af, eller en føler sidder forkert, eller fordi Emil hele 

tiden bevæger sig eller retter sig af sig selv. 

Sygeplejerskerne gør meget ud af at fortælle os og især mig, der tilbringer det meste af tiden med øjnene 

klistret til skærmen for at kontrollere hans værdier, at vi skal kigge på Emil og ikke på skærmen, når vi vil 

beroliges. 

Tit når teknikken fortæller, at der er noget galt, ligger han stille og roligt med åbne øjne, tydelig vejrtrækning 

og pæn hudfarve. Og så er det selvfølgelig fjollet, at man i tankerne allerede nærmest står med et halvdødt 

barn i favnen. 

Men frygten er en følgesvend, vi ikke kan slippe af med i de dage. Hele tiden lurer den lige under overfladen, 

og der skal meget lidt til at få den til at komme i fuldt udbrud. 

I skrivende stund falder mit blik på vindueskarmen ved siden af pc´en. Der står ti æsker med legokøretøjer 

og otte flotte modelbiler i deres uåbnede emballager. Dem har jeg samlet sammen fordi Emil en dag skal have 

dem at lege med. Jeg har vist dem til mange og fortalt, hvor meget jeg glæder mig til at lege med dem 

sammen med ham. Og det er da også sådan, det umiddelbart hænger sammen. 

Men inderst inde ved jeg godt, at det er en slags forsikring over for mig selv om, at han, når han er fire, fem 

og seks år og vil have glæde af at lege med dem, selvfølgelig stadig er her. 

Den slags mentale krykker har jeg stadig brug for eller havde i hvert tilfælde, da jeg købte legetøjet. Da jeg 

levede i den daglige rutine på stuen på neonatalafdelingen, var behovet endnu større, og derfor blev de 

personlige kontakter meget vigtige. 

Vi var i et dybt afhængighedsforhold til personalet. Først og fremmest var det jo dem, der havde ansvaret for, 

hvad der foregik med Emil. Summen af deres dygtighed var medbestemmende for, hvor godt han klarede sig. 

Vi havde stort behov for at føle tryghed i omgangen med den enkelte sygeplejerske, læge eller specialist, for 

de forvaltede jo vort dyrebareste eje! 



43 
 

Derfor lukkede vi nogle helt ind i vores hjerter, når vi kunne mærke, at vi kunne stole på dem, og helt 

uretfærdigt stødte vi andre fra os, fordi de brugte anderledes rutiner, anderledes omgangsformer end dem, vi 

i allerførste berøring havde taget til os. 

For mig var neonatalafdelingen under alle omstændigheder mødet med en række mennesker, jeg kom til at 

værdsætte højt, og flere af dem vil for altid have plads på mine varmeste erindringssider. 

 

SAMMENHOLD OG OPBAKNING 

"Nåh, der er I. Puha, jeg troede, der var sket noget alvorligt". Det er vores første uge på stuen. Med Emil i 

kuvøsen og hele udstyret har jeg været uden for stuen for at få skiftet hans drop. Samtidig er hans skærm 

blevet udskiftet med en anden, så vores krog har for en kort bemærkning været fuldstændig tom. Joan, som 

er mor til et par tvillinger, der også ligger på stuen, betror mig, at hun frygtede, at det værste var sket med 

Emil. "Vi har jo haft dødsfald på stuen før". 

Det varmer meget, at hun sådan har overskud til at tænke på andre end sine egne. For mig selv må jeg 

erkende, at det har jeg ikke haft overskud til endnu. 

Senere da jeg er blevet mere bevidst om mine egne psykiske reaktioner, indser jeg, at Joans medfølelse også 

var udtryk for hendes egen frygt. "Kan det ske for andre, kan det måske også ske for én selv". 

Joan og Morten bliver de første skæbnedelere, vi knytter os til, og vi finder gensidig tryghed ved at tage del i 

hinandens glæder og sorger. 

For os er der en ekstra tryghedsgevinst i, at det er anden gang, at de prøver en for tidlig fødsel. De er derfor 

ikke så rystede i situationen, som vi er, og de er gode til at få os til at slappe af, når vi bliver konfronteret med 

nye farer. 

Samtidig er jeg ikke fri for at misunde Joan og Morten. Deres tvillinger er nemlig født med en højere vægt 

end Emil, og da de samtidig er nogle uger ældre, er de langt foran. Derfor kigger jeg med længsel, når der 

skiftes, pusles og vejes på stuen, på de i mine øjne to velnærede tvillinger og tænker: "Gid det var Emil, der 

var så stor". 

 

BARNEDÅB 

Inge sidder i kørestol på andendagen efter det dramatiske kejsersnit og græder sønderknust, hjerteskærende, 

som var den størst tænkelige katastrofe indtruffet, mens vi alle istemmer salmen "Nu titte til hinanden". 

Den kvindelige præst bøjer sig ind over hende og spørger hvorfor. Hulkende svarer Inge: "Det er, som om det 

hele er slut nu". Præsten protesterer med ordene: "Nej, nej, det er ikke slutningen vi markerer, men 

begyndelsen. Begyndelsen på livet". 
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Det er Emils dåbsdag, og vi er en lille meget bevæget gruppe inde på stuen. Emil er i favnen på sin ældste 

storesøster Maria næsten væk i dåbskjole og hospitalsudstyr. selv er jeg også væk - fra jorden. jeg svæver et 

eller andet sted nær himlen og føler en nærhed til Gud, som jeg ikke troede, var mulig. Og det hjælper, det 

styrker troen på, at miraklet også vil ende som et mirakel. 

Det bliver i alt en god dag at leve videre på - også for Inge, hos hvem præstens udtalelse med nogen 

forsinkelse tænder et lillebitte lys. 

Et par dage senere må jeg lægge bånd på mig selv for ikke at overfuse den meget søde præst. Hun kommer på 

besøg på stuen og stikker en kærlig hånd ind til Emil uden først at have foretaget en desinficerende 

håndvask. 

Det bliver sidste gang i lang tid, at jeg opfører mig pænt i den slags situationer. Adskillige mennesker, der i 

den følgende tid for mig at se foretager sig uhensigtsmæssige handlinger med eller i nærheden af Emil, bliver 

nærmest overfaldet. 

Når jeg i dag genoplever nogle af disse episoder på min indre erindringsskærm, kan jeg se, at jeg ved flere 

lejligheder har været ganske grov selv over for nære venner og familie - ja, endog over for 

hospitalspersonalet, der blot efter bedste evne prøvede at gøre deres arbejde så godt som muligt. 

Set udefra kan jeg godt forstå, hvis nogle af dem savner en forklaring eller en slags undskyldning, som jeg dog 

ikke er i stand til at give helhjertet. Inderst inde hænger følelsen af, at ingen helt kan forstå mig og det, der er 

sket mig, stadig ved. 

 

HVERDAGEN PÅ NEONATALAFDELINGEN 

Den første tid på afdelingen får vi - ud over de mange nye indtryk, den store livsomvæltning og en masse 

information om Emils livsvilkår - også tilbud om en samtale med en psykolog. 

Det er ikke svært for os at tage imod dette tilbud med kyshånd, for vi kan begge mærke, at vi er rystet godt ud 

af vores sædvanlige ligevægt. 

Hos psykologen bestiller vi næsten ikke andet end at tude i munden på hinanden. Og det letter, bare det at 

tale, snakke, fortælle det hele fra alle ender og kanter, vælte alle tanker og følelser ud uden at skulle stå til 

regnskab. Bedst af alt er det, er vi kan udgyde al vor frygt uden at blive beroliget med tomme floskler som: 

"Jamen, det skal da nok gå, de er jo så dygtige i dag" osv. 

Efter et par konsultationer spørger psykologen, om vi kan tænke os at indgå i gruppeterapi med nogle andre 

forældre. Vi svarer uden større betænkelighed ja, og det viser sig, at vi bliver sat sammen med tvillingeparret 

fra vor egen stue. 

Det bliver nogle samtaler, hvor vi får endnu mere indblik i hinandens situation, og det styrker at få bekræftet, 

at vi frygter de samme hændelser, nærer de samme håb, føler os trådt for nær af de samme tildragelser. 
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De næste 10-11 uger opbygger vi langsomt en fast rutine omkring vores nye liv. Vi møder ind på afdelingen 

lidt før klokken ti om morgenen for at være med til at ordne, pusle og - vigtigst - veje Emil, før der gås 

stuegang. 

Bortset fra de første fire-fem dage tager han støt og roligt på, og der bliver sat nogle milepæle ved 1.000 

gram, 1.100,------1.500 hurra---osv. 

Efter stuegang får vi ham ud at ligge på vores bare bryst/mave (kængurumetoden), og tit er det Inge, der 

lægger krop til. 

Når han af den ene eller anden årsag bliver behandlet på stuen eller bliver transporteret andre steder hen til 

behandling, er det mig, der er ved hans side. Jeg kan bare ikke klare tanken om, at nogen foretager sig noget 

med ham, uden at jeg er der. 

Sidst på eftermiddagen tager vi hjem fra hospitalet for at holde sammen på et almindeligt familieliv med 

vores datter Julie. Når hun er puttet ved halvnitiden, kører jeg tilbage til hospitalet, og nu er det min tur til at 

have Emil på maven. 

Der er som regel meget stille og udramatisk på afdelingen, og det højner min nydelse af disse 

aftenhyggestunder, hvor jeg i fred og ro kan lægge dagens begivenheder på erindringens rette hylder efter 

grundigt at have overvejet deres betydning for mit fremtidige liv. 

Nætterne og morgenerne derhjemme er ikke altid afslappede. Tit må vi ringe afdelingen op på de mest sære 

tidspunkter for at blive beroliget. Kun ved to lejligheder er det hospitalet, der ringer den anden vej, fordi de 

har mistanke om, at der er noget galt. Heldigvis viser de efterfølgende blodprøver begge gange, at de tog fejl. 

Men begge gange tror vi, at nu mister vi ham. 

 

HJEMME PÅ PRØVE 

Det føles, som om vi har gennemlevet et helt ekstra liv, da den dag endelig kommer, hvor vi kan tage hjem 

med vores barn, ganske vist på prøve. Vi bliver ikke rigtigt udskrevet, men alligevel. 

Emil er ti uger gammel, og vi er stadig meget bange af os og tør kun tage det store skridt med livrem og seler. 

Vi får derfor en transportabel alarm med hjem, som han kan have på, når vi ikke har ham oppe. 

Vi bliver formanet om, at vi, hvis alarmen går i gang, skal kigge på Emil. Vi skal se, hvordan han ser ud, 

reagere på det og ikke straks gå i panik. Der vil oftest være tale om en fejlalarm, eller at han hurtigt vil rette 

sig. I øvrigt fortæller de os, at almindelige mennesker op til et par gange på en nat sover så tungt, at det også 

ville udløse en alarm. 

Alt det afholder os ikke fra at få et større adrenalinchok, da alarmen går på femtedagen. Vi tager straks på 

hospitalet, selvom han virker rask, men vi må lige beroliges, og det bliver vi. Det er for øvrigt med tiden 

blevet til utallige beroligelsesbesøg på hospitaler og hos læger land og rige rundt, og alle gange har de været 

søde, rare og forstående. De har nok set det før. 
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Vel hjemme igen er alt roligt. Desværre viser det sig at være stilheden før den værste storm. 

Det er sen eftermiddag. Vi sidder i sofaen. Inge har lige ammet Emil på den ene side og holder ham ud fra sig 

for at beundre ham. Han bliver rød i hovedet og har tydeligt besvær med at få luft. Hurtigt går det over i det 

blå. Han bliver slap med lukkede øjne og derefter helt hvid. Inge rusker ham - ingen reaktion. 

Jeg river ham til mig og kommanderer Inge til at ringe efter en ambulance. Jeg står ude på gulvet og bevæger 

ham rundt, ryster ham, holder ham ned, holder ham op. Der sker præcis ingenting. Jeg holder ham ud fra 

mig med den ene hånd under hans mave, så arme og ben hænger nedad i hver sin ende, mens jeg kigger på 

ham. 

En iskold iling render op af min ryg. Jeg erindrer en hamster, som Julie havde, der døde i min hånd. 

Fornemmelsen er akkurat den samme. Han er helt væk. Ikke bevidstløs. Han er der bare ikke mere. Jeg ved, 

at den krop jeg holder i min hånd, er et tomt hylster. 

Jeg råber op, jamrer, hulker, lægger ham på ryggen på gulvet, prikker til ham, ruller ham frem og tilbage. 

Han er væk, væk, langt væk, alt for langt. 

Et eller andet sted inden i mig vågner en lillebitte del af min fornuft og siger: "Gør nu det rigtige. Det, man 

altid snakker om bagefter, at man skulle have gjort". 

Jeg prøvet at tage hans puls, men kan ikke finde den. 

Af en eller anden fuldstændig uforklarlig grund prøver jeg ikke at lytte efter hans hjerteslag. 

I mit hoved suser begreber om hjertemassage og kunstig åndedræt rundt. Jeg løfter ham op og begynder at 

blæse luft ind i hans næsebor. 

Da jeg kommer til at tænke over, hvorfor jeg har rejst mig, lægger jeg ham straks ned igen og forsætter 

behandlingen - heldigvis (forstår jeg senere) uden at lukke hans mund til. Den kraft jeg har i mine pust, er 

nemlig rigelig til at blæse hul i hans lunger, og hans mund virker derfor som "overløbsventil". 

Omkring mig er alt kaos. Inge har fået forbindelse til vagtcentralen og hulker-skriger-trygler om, at de skal 

skynde sig. Jeg råber konstant: "Sig at de skal skynde sig. Hvor bliver den ambulance af?" Denne 

uhensigtsmæssige råbekommunikation fortsætter, mens damen på vagtcentralen prøvet at berolige og give 

instruktioner om, hvordan vi skal forholde os. Bagefter husker Inge blandt andet, at hun fik at vide, at jeg 

ikke må blæse for hårdt i de små lunger, men hun er for bange til at give beskeden videre. 

Jeg ved at vores datter er til stede sammen med vores voksne nevø og hans kæreste, men jeg ser dem ikke. 

Senere får jeg at vide, at de er gået udenfor for at se efter ambulancen. 

Vagtcentralen fortæller bagefter, at der gik fire minutter, fra vi ringer, til de var der. Vores nevø tog også tid 

og er sikker på, at der gik mindst otte, og jeg vil sværge på, at der gik flere timer, før jeg hørte sirenerne i det 

fjerne. Og først da begynder Emil at reagere ganske svagt. 

Jeg løber udenfor med Emil, der nu trækker vejret selv, og møder ambulancen. 
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Det viser sig at være en lægeambulance, og det føles, som om jeg løfter en ti tons lastbil af mine skuldre, da 

jeg overlader ansvaret til eksperten i skikkelse af en midaldrende sporty udseende læge. 

Han beder mig roligt om at tage tøjet af Emil på briksen i ambulancen og begynder sin undersøgelse. Jeg 

prøver fortvivlet at forklare, at han altså var død på et tidspunkt. jeg må bare have det ud og have trøst, 

forståelse og medfølelse. "Ja, sådan et det med sådan nogle små præmature. Nogle gange glemmer de bare at 

trække vejret. Nu har han det fint. Se de pæne farver, han har". 

Jeg er alt for rystet til at smadre ham det par på kassen, jeg bagefter synes, at han burde have haft. Nu har jeg 

tilgivet ham. Han kunne jo ikke vide, at det, han troede, var utrolig banalt, var det mest rystende, jeg 

nogensinde kommer til at opleve! 

Næste dag på hospitalet har vi en samtale med en læge, vi kender godt, og som vi stoler på og føler os tryg ved 

- ja, vel nærmest holder af, bl.a. fordi han på et tidspunkt sagde til os: "Ham den lille seje fyr, ham hænger I 

på for altid. Vi kan simpelthen ikke finde noget galt med ham. I kan ikke slippe af med ham". Lægen fortæller 

os, at han er ked af, at vi skulle have den rædselsfulde oplevelse, for prøverne viser, at Emil ikke på noget 

tidspunkt har manglet ilt eller været i livsfare. 

Der er tale om en banal lungebetændelse, hvor en enkelt snotklat midlertidigt har lukket af for lungerne. og 

havde vi ingenting gjort, var han med 99 procents sikkerhed begyndt at trække vejret af sig selv. Jeg ved 

noget andet! 

Senere oppe på afdelingen får jeg den største kompliment, jeg nogensinde har fået af nogen. En sygeplejerske 

kommer mig smilende i møde, tager mig om skuldrene og siger: " Hvor var det bare flot gjort - det, du gjorde. 

Tænk, at du havde styrke og mod til at reagere som du gjorde. Du er bare en helt". 

 

I DAG - 13 MÅNEDER EFTER 

Hjemme igen går der lang tid, før vi begynder at slappe nogenlunde af. Og selv nu så længe efter må vi se i 

øjnene, at et vist angstreaktionsmønster vil følge os for altid. Frygten lurer fortsat næsten lige under 

overfladen. Vi løber stadig til læge og hospital for det mindste, og vi lader ham helst ikke passe af andre. 

Inge er mere normalt afslappet i sit reaktionsmønster omkring ham, end jeg er. Selv siger hun, det er fordi 

hun går derhjemme, og omgås ham til daglig, mens jeg oftere er væk på arbejde og andet. Måske har hun ret. 

En rar udvikling er det i hvert fald, at jeg på det seneste, når jeg betragter den aktive, støjende, skrigende, 

grinende, pludrende, nysgerrige unge, der kravler rundt om mig, ud over den sygelige angst og alle 

bekymringerne er begyndt at kunne tælle de lyse ting, vi blev velsignet med: Alt heldet, den medicinske 

teknik, ekspertisen, den mentale støtte, alle de åbne favne, der var at græde ud i, Emils seje livsvilje og hans 

utrolige sundhedstilstand hele vejen igennem. 

Når jeg tænker på alt det, så tænker jeg også på, at Skaberen umuligt kan have ment, at alt dette skulle 

munde ud i andet end en happy end. 
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PATRICIA 
 

Født den 30. december 1996 

Fødselsalder: 27. uge 

Data: 28.5 centimeter, 451 gram 

 

 

SMERTER I BRYSTET 

Under normale omstændigheder er nytårsaften en glædens aften, men vi havde ikke meget at grine af - 

tværtimod stortudede vi begge nytårsaften 1996. 

Julen startede ellers så fint. Fire måneders graviditetskvalme var overstået, jeg havde fået arbejde og var på 

juleferie i Jylland sammen med min mand Preben, og jeg havde det godt. 

Men tre dage før jul fik jeg pludselig ondt over brystbenet og havde det virkelig dårligt. Vi ringede til 

vagtlægen, der sagde, at det bare var mavesyre.: "Tag nogle Balancid, og drik godt". 

Det hjalp dog ikke, og vi måtte køre ind til kommunehospitalet i Århus. VI fik den besked, at alt var i orden. 

Det var mavesyre, og det må man regne med i sjette måned af en graviditet. Jeg havde det imidlertid virkelig 

skidt, men blev sendt hjem igen uden nærmere undersøgelse. I perioder fik jeg det lidt bedre, men jeg måtte 

til vagtlæge to gange mere i julen. 

To dage efter jul tog vi til vores egen læge, der undersøgte mig for diverse symptomer på 

svangerskabsforgiftning, men resultatet var det samme. Det ville gå over igen. Jeg fik nogle syretabletter og 

måtte tage en Panodil, hvis det blev helt galt. 

Samme aften tog vi til vagtlæge igen. jeg havde det så dårligt, at de kunne gøre med mig, hvad det skulle 

være. En urinprøve viste lidt bakterier, hvorpå der blev ordineret penicillin. Dagen efter havde jeg udslæt 

over hele kroppen og stadigvæk ondt inde ved brystbenet, og endnu engang tog vi til vagtlæge. Nu fik vi så at 

vide, at jeg ikke måtte tage penicillin, når jeg var gravid, og derefter blev vi sendt hjem igen. På daværende 

tidspunkt havde jeg så ondt, at jeg måtte tage en del Panodiler, hvilket jeg ikke havde lyst til af hensyn til 

barnet. Jeg havde så ondt, at jeg havde lyst til at hamre hovedet ind i væggen. Jeg kunne ikke finde ro nogen 

steder, men det hjalp jo ikke noget at ringe til vagtlægen. Det havde vi gjort fem-seks gange med samme 

resultat. 

Da vi i august måned havde fået bekræftet, at vi ventede barn, var vi ovenud lykkelige. Vi troede på, at det 

denne gang ville forløbe uden problemer, selvom jeg tidligere havde aborteret i uge 13. En graviditet er jo 



49 
 

ikke nogen sygdom, og et hospitalsophold er kun nødvendigt ved selve fødslen og så hjem igen. Men vi blev 

klogere. 

 

INDLÆGGELSEN 

Den 30. december tog vi igen til vores egen læge. Hun havde problemer med at høre hjertelyden og syntes, at 

vi skulle tage ind på barselsafsnittet til kontrol. Vi ankom til Odense Universitetshospital om formiddagen. 

Her blev barnets hjertelyd tjekket, og alt var i orden. Der skulle så tages nogle blodprøver. En læge havde 

fortalt os, at det kunne være svangerskabsforgiftning, da det godt kan forekomme uden de mest almindelige 

symptomer. Ventetiden var ikke til at holde ud. En masse tanker gik igennem hovedet på mig. Var barnet i 

orden, eller var der noget andet galt? 

Så kom overlægen endelig med dommen - ja, det føltes som en dødsdom. Vi fik at vide, at jeg havde en meget 

svær svangerskabsforgiftning, at min tilstand var meget alvorlig, og at de blev nødt til at fjerne moderkagen, 

hvis jeg skulle overleve. Det var et kæmpechok at få at vide, at jeg faktisk var døden nær. Preben fattede ikke 

konsekvensen af beskeden lige med det samme: At barnet også skulle ud. Det var mit helbred, der havde 

førsteprioritet, så måtte vi se, om barnet overlevede. Vi brød totalt sammen begge to og kunne ikke rigtig 

kapere, at vi måske ikke fik lov til at beholde barnet. Vi var magtesløse og kunne intet gøre selv. Vi fik en lille 

time for os selv, hvor vi blev ved med at sige HVORFOR? Havde vi gjort noget galt, kunne det være undgået, 

hvis lægerne havde hørt på os fra starten af osv.? 

Personalet fra neonatalafdelingen var forbi for at forberede os på, hvad vi kunne vente at se, når barnet var 

blevet født, og hvordan tingene fungerede på afdelingen. Jeg havde det så dårligt selv, at jeg ikke husker 

meget af denne samtale. Jeg havde svært nok ved at acceptere, at jeg selv var meget syg. For hvordan skulle 

jeg kunne være der for barnet, hvis jeg selv var syg? 

Man skød på, at barnet vejede mellem 800-1.000 gram ifølge terminsberegningen. Da jeg blev kørt ned til 

operationsstuen, var jeg totalt ligeglad med, hvad der foregik - de kunne stikke i mig og gøre, hvad de ville, 

bare jeg kunne slippe for smerterne. 

Patricia blev født kl. 17.50 den 30. december 1996 i uge 27. 

 

TIDEN LIGE EFTER FØDSLEN 

Jeg vågnede først op en time efter operationen og fik at vide, at jeg havde fået en lille datter, der havde det 

godt. Jeg var temmelig omtåget og husker ikke, om jeg fik at vide, hvor lille hun var. Jeg ville gerne se min 

lille datter, men skulle blive på opvågningen lidt endnu. 

Jeg fik hende først at se ved midnatstid, og det var mere, end jeg kunne klare. Hun var bare så lillebitte. Jeg 

stortudede og kunne næsten ikke holde ud at se på hende. Hun var så lille og skrøbelig. Jeg husker svagt, at 

en sygeplejerske blev ved med at sige, at jeg skulle røre ved hende. Jeg følte et stort pres, for det var jeg slet 

ikke klar til endnu. Jeg havde mest lyst til at bede dem lade mig være i fred. Der var så mange følelser 
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indblandet: Selv at være meget syg, pludselig at være blevet mor, barnets meget lave vægt, fremtiden osv. Det 

var ikke følelser, jeg fik styr på i løbet af et par timer. 

Preben var så heldig, at et par fra Århus var blevet indlagt samme dag, overført fra Skejby. De havde været 

hele smøren igennem og var en meget stor hjælp for ham, der på dette tidspunkt var helt alene. 

Senere blev vi begge bombarderet med en masse informationer og spørgsmål på ingen tid. Jeg havde dårlig 

nok set min datter, før der skulle arrangeres barnedåb. Jeg afviste blankt dette forslag. Hvis der skulle være 

barnedåb, skulle det være under lykkelige og glade omstændigheder og ikke på et hospital. 

Patricia vejede kun 451 gram og fik ikke mange chancer for at overleve. Hun blev lagt i CPAP, men måtte selv 

trække vejret. Vi fik senere at vide, at det, fordi hun var så lille, var fysisk umuligt at lægge hende i respirator 

- godt vi ikke vidste det dengang. Lægerne forberedte os på, at hun med stor sandsynlighed ville dø. Jeg 

vidste godt, at det var kritisk, men var indstillet på, at hun skulle have en chance for at bevise, at hun ville 

leve. 

Det første døgn gik godt for Patricia. Jeg havde det derimod dårligt. Jeg havde tidligere beklaget mig over 

kvalme og svimmelhed, når jeg lukkede øjnene. Jeg mente selv, at det var den smertestillende medicin, jeg 

ikke kunne tåle. Nytårsaftensdag fik jeg det igen dårligt og begyndte at få ondt samme sted som før - inde ved 

brystbenet. Jeg fik fem forskellige morfinpræparater, men intet hjalp. Jeg blev fuldstændig omtåget af 

morfinen, opførte mig mærkeligt og kunne ikke finde ro. 

Klokken 23.30 skulle vi over på neonatalafdelingen for at ønske Patricia godt nytår, men jeg havde slet ikke 

lyst til at gå nogen steder; jeg ville bare være i fred. Jeg havde ellers glædet mig til aftensmaden, som var en 

af mine livretter, men den ænsede jeg slet ikke. Vi skålede godt nytår i saftevand, og jeg så nok et par 

nytårsraketter fra vinduet på anden sal. 

Preben havde det meget skidt med at se mig helt fraværende og samtidig skulle tage sig af Patricia. Den 

nytårsaften glemmer vi aldrig, og vi håber aldrig, at vi igen skal opleve starten på et nyt år på den måde. 

På tredjedagen frabad jeg mig mere smertestillende, da jeg blev helt rundt på gulvet af det. Plejepersonalet 

kunne ikke forstå, at jeg ingen smerter havde, og selvfølgelig kunne jeg da mærke at jeg var blevet syet, men 

det var ingenting. De smerter jeg havde haft i næsten ti dage, var meget værre. 

Dagene gik med at malke ud, se til Patricia og selv komme til hægterne. Vi var så privilegerede, at Preben 

kunne være indlagt sammen med mig på en enestue. Det var en utrolig hjælp til at få snakket tingene 

igennem, når de opstod, og have hinanden at støtte sig til, når angsten og bekymringerne tog overhånd. Det 

var også vigtigt at være fælles om glæden ved de små ting, Patricia gjorde, da hun jo trods alt var vores lille 

pige. 

Den første uge levede vi i håbet og snakkede meget om, at den tid vi fik med hende, kunne ingen tage fra os, 

så vi ville være der for hende. Psykisk var vi meget letpåvirkelige, og der skulle ikke meget til, før vi brød 

sammen eller for op i vrede. Vi græd også meget - både af sorg og af glæde. 

Patricia klarede sig godt den første uge, men så fik hun en infektion. Det slog benene væk under mig. Jeg 

troede, at hun var døden nær, og kunne ikke bære at miste hende. Dagen efter var faren ovre, og samtidig 

kunne jeg få lov til at blive udskrevet. Jeg havde fået nok af hospitalet og tog glad af sted. Vi var dog ikke nået 
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ret langt væk fra hospitalet, før jeg begyndte at tude. Jeg kunne ikke bære at være væk fra min lille pige - 

moderinstinktet vågnede. 

Patricias tilstand var stabil igen. Vi blev i løbet af den første uge gjort bekendt med den daglige rutine og 

kunne hjælpe med at pusle Patricia, når vi var der. Personalet gjorde meget for at få os til at deltage i den 

daglige pleje af hende, men det var meget, meget svært de første par gange at skulle løfte en lille størrelse på 

under 500 gram. Det blev dog hurtigt hverdag - hverdag på den måde, at jeg levede inde på hospitalet det 

meste af dagen. 

Efter 14 dage fik vi at vide, at Patricia havde en åbentstående ductus, hvilket gjorde hende mere iltkrævende 

og fik hende til at ophobe væske i kroppen. Umiddelbart skulle der ikke gøres noget, men man ville se tiden 

an. Vi fik en meget grundig forklaring angående dette nye problem, og vi vidste, hvad der skulle gøres, og det 

var vi indforstået med. Man ville først forsøge at lukke ductus medicinsk. Vi blev forberedt på, at det kunne 

blive nødvendigt at operere, men at det var yderst sjældent. I Patricias tilfælde lukkede ductus sig heldigvis 

ved den medicinske behandling, og vi kunne ånde lettet op. Nu kunne det begynde at gå fremad igen. 

Patricia lå i kuvøse i seks uger, inden jeg måtte få hende ud. Det var meget hårdt, og det gjorde at jeg ikke 

følte, at jeg var blevet rigtig mor endnu. Jeg skulle jo dele hende med andre. 

Men mine egne behov måtte komme i anden række. Det var selvfølgelig Patricias velbefindende, der var 

vigtigst. Jeg skulle nok få lov at holde hende, når hun var klar til det. Da dagen endelig kom, var jeg lidt 

bekymret for, om det var for tidligt. Hun skulle jo nødigt blive syg, og hun ville ikke være så beskyttet for 

bakterier som inde i kuvøsen. 

Det kan slet ikke beskrives, hvad jeg følte, da hun endelig lå på brystet af mig. På den ene side var jeg ovenud 

lykkelig og på den anden side lidt bange; hun vejede trods alt kun 700 gram. 

To sygeplejersker/ammerådgivere startede en gruppe for nybagte mødre til for tidligt fødte med henblik på at 

fortælle om amning og forklare, hvordan man bedst muligt holdt gang i mælkeproduktionen, indtil barnet 

selv kan sutte. Jeg tilsluttede mig straks denne gruppe, da jeg syntes, at det var en god idé. Der var nogle, der 

undrede sig over, at jeg havde overskud til det, da Patricias chancer var så små, som de var, men det var 

faktisk min måde at overleve på. 

Inderst inde var jeg meget blød og bange, og det vidste jeg. Derfor valgte jeg at være hård og fattet fra starten 

af og ikke bryde sammen gang på gang. Hvis Patricia var stærk nok til at overleve, måtte vi også være stærke 

nok til at være der for hende hele vejen. 

En dag sagde en sygeplejerske lidt i sjov til mig, at nu skulle vi jo snart have et kiloskage. Jeg tog hende på 

ordet og bagte en kage, den dag Patricia vejede et kilo. Det var dejligt endelig at have noget at fejre. Det blev 

til mange kilos- og månedskager på afdelingen. 

 

DUCTUSPROBLEMER IGEN 

Efter otte uger åbnede ductus sig igen, og medicinsk behandling blev atter påbegyndt. Det var ikke så hårdt 

for os denne gang, da vi vidste, hvad vi havde at forholde os til. Ductus blev lukket endnu engang. Men efter 
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denne behandling fik vi at vide, at de, hvis den åbnede sig igen, ville lukke den operativt. Det var en barsk 

melding, men Patricia ville ikke komme i god trivsel, så længe ductus var åben. Den åbne ductus bevirkede, 

at blodet ikke blev pumpet ordentligt rundt i kroppen, og at hun skulle have vanddrivende medicin (Diural) 

og havde problemer med blodsukkeret. 

Da ductus åbnede sig for tredje gang, havde vi alligevel svært ved at sige ja til operationen, og mod tidligere 

udtalelser forsøgte lægerne at lukke ductus medicinsk en tredje gang. Det mislykkedes dog igen, og vi måtte 

se i øjnene, at Patricia skulle opereres. 

 

OPERATIONEN 

Vi havde en lille uge til at forberede os på operationen. Da dagen kom, var vi meget nervøse, men forsøgte at 

holde hovedet koldt, om ikke andet så for Patricias skyld. Vi skulle følge Patricia over til operationsstuen, og 

jo tættere vi kom på stuen, jo større blev klumpen i halsen. Da vi stod uden for stuen, og de kørte hende ind, 

følte jeg, at det var sidste gang, jeg så hende. Jeg troede, at hun ville dø. Patricia var stadig meget lille, kun 

knap 1.500 gram. Jeg var meget bange for, at hun ikke ville klare det, men på den anden side ville hun ikke 

klare sig godt uden en operation. Vi græd meget begge to, da vi stod tilbage som to rystende nervevrag. 

Forude ventede de nok længste timer, vi nogensinde har oplevet. 

Operationen gik godt, men desværre viste det sig, at hun nu pludselig havde lidt problemer med at trække 

vejret, når hun blev puslet. Et røntgenbillede viste en ændring i forhold til tidligere billeder, og Patricia måtte 

så i narkose igen. Det viste sig, at "ændringen" var et fem centimeter langt stykke plastik. Når man skal 

bedøves, får man en tube ned i halsen. Denne tube er meget blød/gummiagtig, og der bruges en metalpind - 

kaldet en stilet - til at føre tuben ned med. Stiletten er beklædt med plastik. Når tuben sidder, som den skal, 

tages stiletten op. Det var i den forbindelse, at plastikken knækkede af og sad fast i tuben, så der var meget 

lille passage i tuben til at trække vejret gennem. 

Det var ikke så sært, at Patricia ikke kunne trække vejret ordentligt. Bagefter fik vi at vide, at hvis plastikken 

ikke havde sat sig fast i tuben, havde de ikke haft store chancer for at fiske den op - så små instrumenter 

findes ikke. I dag kan jeg ikke huske, om vi var blevet gjort opmærksom på det tidligere, men vi blev meget 

vrede. 

Efter den anden operation var Patricias tilstand god, og hun var kun på intensivafdelingen i 

opvågningsperioden. Hun skulle dog undersøges for en eventuel hjerneblødning, da hun måske havde haft 

iltmangel på grund af vejrtræningsproblemerne. Der blev dog heldigvis ikke fundet tegn på, at hun havde 

haft en hjerneblødning. 

 

SLUT MED KUVØSE 

Patricia kom nu i varmekasse. Det var en stor dag, ikke mindst at give hende tøj på og putte hende under 

dynen. Under hele forløbet gjorde vi meget ud af, at Patricia skulle være vores lille pige, og ikke en patient i 

kedeligt hospitalstøj. Så hun havde sin egen lille garderobe liggende under sengen. Det var meget fornøjeligt 
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for os - og ikke mindst for personalet. Det var selvfølgelig svært at få tøj i Patricias størrelse. I starten, da hun 

var helt lillebitte, fik jeg en til at strikke en morgenkåbe til hende - i mindre end dukkestørrelse. Senere købte 

jeg størrelse 44/50 og vaskede og tumblede det, så det krøb. Alligevel var tøjet for stort til hende i starten, 

men det var hospitalstøjet også. 

Vi troede på, at nu var det bare et spørgsmål om at tage nok på i vægt, men vi skulle lige igennem et par 

forhindringer inden da. Efter operationen havde vi set frem til, at Patricias tilstand ville blive betydeligt 

bedre, dvs. mindre iltkrævende og med større vægtstigninger. Patricia fik på daværende tidspunkt CPAP efter 

behov og tragtilt. 

Der blev prøvet med Allumin-modermælkserstatning - nok mest af hensyn til økonomien, når hun kom hjem. 

Pregestimil (specialerstatning til for tidligt fødte) er cirka fire gange så dyr. Der var jo heller ingen grund til 

at bruge specialmad, hvis hun kunne klare almindelig modermælkserstatning. Men det gik slet ikke. Patricia 

blev urolig og fik ondt i maven. Vi var dog så heldige, at en sygeplejerske kunne zoneterapi, hvilket hun gav 

Patricia en gang om ugen, når det var tid til det. 

Patricia blev nu sat i behandling for BPD-forandringer i lungerne, som skyldtes det langvarige iltbehov. Hun 

fik Prednisolon samtidig med vanddrivende medicin. Prednisolon er binyrebarkhormon, der i Patricias 

tilfælde skulle forebygge astmalignende symptomer. Jeg kan huske, at vi på dette tidspunkt var ved at være 

lidt fortvivlede over det hele. Patricia skulle tage mere på i vægt og være bedre til at undvære ilten. 

Men hvordan skulle hun få kræfter til at trække vejret bedre, når hun nu også var begyndt at gylpe. Fra 

operationen og en måned frem var det, som om det hele stod i stampe. Gylpene blev til opkast, både før og 

efter spisning. Det var meget frustrerende at se vores lille pige nærmest have madlede og kvalme hele tiden. 

Vi havde begge håbet at få Patricia hjem til påsken. Vi havde fået værelset gjort klart til hende, hvis vi nu fik 

hende med hjem. Patricia vejede nu ca. 1.900 gram og blev igen sat i behandling med Prednisolon i ca. 14 

dage. Nu kunne vi se nogle forbedringer: iltbehovet var nedadgående. Og i midten af april havde vi så en 

samtale med en af vores kontaktpersoner angående Patricias tilstand - og vores. 

Jeg brød sammen under samtalen og følte ikke, at jeg kunne klare at være på hospitalet længere. Der var 

langt mellem fremskridtene, og jeg følte ikke, at jeg fik ro og fred til at tage mig af Patricia. Samtalen 

bevirkede, at jeg fik en vinduesplads og kunne lave en hel lille "fæstning", hvor jeg kunne passe mig selv og 

Patricia. Jeg var på hospitalet fra otte til tre hver dag og passede selv Patricia, gav hende mad, ren ble osv. 

Det var rart selv at tage sig af sit barn og føle sig som mor uden nogen til at hjælpe. 

 

VIRUSTEST 

En lille måneds tid gik uden de store fremskrift. Patricia var blevet testet for diverse virus og sygdomme i et 

forsøg på at finde en forklaring på, hvorfor hun ikke trivedes rigtigt. 

Sidst i april fik jeg så at vide, at man ville hiv-teste Patricia. Jeg var alene inde ved Patricia og sad bare og 

nikkede samtykkende til oplysningerne. Min første tanke var, at selvfølgelig skulle hun testes, hvis de mente, 

at der var symptomer, der pegede i den retning. Chokket gjorde, at jeg accepterede uden videre spørgsmål. 

Om aftenen fik Preben og jeg snakket om situationen. Jeg tudbrølede og kunne slet ikke forstå, hvordan hun 
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skulle kunne være smittet. Den eneste smittekilde måtte være i forbindelse med blodtransfusionerne, men 

alligevel. Risikoen for at være smittet af den vej var minimal. Det var ikke til at overskue fremtiden, hvis hun 

var smittet. I min frustration tænkte jeg, at det var bedre, hvis hun ikke havde overlevet. Hvilket liv ville hun 

få, hvis hun også var hiv-smittet. Det tog os lidt tid, før vi var fattede igen, og så skrev vi et brev til vores 

kontaktperson. 

Hiv-testen blev på denne foranledning sat i bero. Patricia fik lavet nyt ekko af hjertet, og alt var i orden. Et 

kvikt hoved på afdelingen fik lavet et trakealsekret for Klamydia, og det var positivt. Behandlingen blev 

startet, og det blev vendepunktet for Patricias trivsel. 

Patricias tilstand var nu klart i bedring, men hun var stadig lidt iltkrævende. Hun havde været i Prednisolon-

behandling igen og skulle efterfølgende have Spirocort-inhalationer (astmamedicin). Det gjorde udslaget, og 

iltbehovet blev mindre. 

Efter de mange nedture kom så den store dag, hvor vi skulle ud at gå tur med barnevogn. Patricia var 

stadigvæk indlagt, men trængte til lidt frisk luft. Det var nok den bedste Kristi Himmelfartsdag, vi havde haft 

i mange år. Vejret var godt, og smilet sad helt op til ørerne. 

Tiden for udskrivelsen nærmede sig hastigt. Vi havde regnet med påsken - nu blev det nok til pinsen. Inden 

Patricia kunne udskrives, skulle hun kunne spise sin døgnmængde selv. Det var nemmere sagt end gjort. 

Efter problemerne med hoste og opkast ville hun ikke rigtigt spise. Jeg var dog tilpas stædig og troede på, at 

det kunne lade sig gøre. Jeg var næsten på hospitalet hele dagen, da jeg var en af de få, der kunne få Patricia 

til at spise. Da pinsen kom, kunne Patricia stadig ikke spise hele sin døgnmængde, men vi var så heldige, at vi 

kunne få hende med hjem på dagsorlov pinsen over. 

En fredag midt i maj hentede vi Patricia hjem midt på eftermiddagen. Det var slet ikke til at forstå, at hun nu 

skulle med os hjem, væk fra bip-lyde og andre mennesker. Det var kun os tre - vores lille familie. Men det var 

en blid overgang, for Patricia skulle stadig sove på hospitalet og tankes op om natten. 

Sidst i maj blev Patricia endelig udskrevet. Det havde været en hård tid, men alt endte jo godt. Vi skulle 

stadig til kontrol på hospitalet hver uge, så døren stod åben, hvis det blev nødvendigt. Den eneste medicin, 

Patricia skulle have, var Spirocort-inhalationer i en lille uges tid. 

En måned efter udskrivelsen blev vi dog indlagt igen, da Patricia havde fået fastklemt lyskebrok. I samråd 

med lægerne besluttede vi, at hun skulle opereres, og allerede næste dag blev hun udskrevet. Det var som at 

få en helt ny pige med hjem. Hun var mere glad, livlig og ikke mindst sulten. Selvom statistikkerne siger, at et 

lyskebrok ikke skulle betyde noget, virkede det helt klart, som om Patricia ved operationen slap af med en 

stor gene. 

Nu skulle hun bare vokse sig stor og stærk. Kun tiden vil vise, om hun bliver "stor", men stærk - det har hun 

altid været. Hun vil altid være vores lille guldklump, uanset hvad fremtiden vil bringe. 
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DE FØRSTE ÅR 

Det var først, efter at Patricia kom hjem, at vi begyndte at leve som en lille familie. Vi havde dog stadig lidt 

problemer med at få mad i hende. Set i bakspejlet har vi dog i det halvandet år der er gået, ikke haft flere 

bekymringer end andre nybagte forældre. På nogle områder var vi jo nærmest uddannede forældre, inden vi 

selv fik ansvaret for hende. Man kan sige, at vi stod i lære næsten et halvt år. Det har kun været få hensyn, vi 

har måttet tage til Patricia. Røg og snottede unger er dog totalt bandlyst. 

Vi kommer stadig på besøg i afdelingen, når vi er til kontrol. Det er dejligt for dem at se, hvordan det går 

Patricia, men også for os at se dem. Neonatalafdelingen var vores "familie" i fem måneder, og det er ikke 

noget, der bliver glemt. Fem måneder er længe på et hospital, selvom det er kort tid set i forhold til et helt liv. 

Under indlæggelsen på afdelingen fik vi etableret en mødregruppe på fem medlemmer. Vi ses stadig her 

halvandet år efter. Vi har haft stor gavn af hinanden på hospitalet, men absolut også efter at vi er kommet 

hjem. 

Vi har været så heldige, at Patricia kun har været forkølet et par gange og haft feber og børnesygdomme, som 

andre børn også får. Patricia er i dag to et halvt år gammel og er en meget harmonisk pige, der fungerer som 

de fleste andre børn på den alder. Hun er måske lidt mere tryghedsnarkoman og morsyg, men det kan vi 

sagtens leve med. Trods stor madglæde er hun stadig en lille og spinkel pige på otte kilo og ca. 85 centimeter, 

og vi bruger tit ordsproget "Hellere lille og vågen end stor og doven", når der er nogen, der stiller spørgsmål 

om hendes ringe størrelse. Patricia har et meget nuanceret sprog og vil vide alt og alting. 

Hun startede i dagpleje, da hun var 16 måneder gammel, og der stortrives hun. Børnehave regner vi med at 

vente med, til hun er tre et halvt til fire år, så hun rent fysisk ikke bliver væltet helt omkuld af de andre børn. 

Vi går til kontrol en gang om året nu, men det er kun, for at lægerne kan lave statistik over hendes vækst - der 

er ikke ret meget de har at sammenligne med! 

Patricia er en lille charmetrold, der nok ved, hvordan hun skal sno os om sin lillefinger. Vi er nok også lidt 

mere overbærende med mange ting, da hun betyder så utrolig meget for os. Hun er jo et lille mirakel, der har 

bevist, at hun vil leve.’ 

 

 

 
 

 

OLIVER 
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Født 1. juni 1995 

Død 1. juni 1995 

Fødselsalder: 24. uge 

Data: 31 centimeter, 600 gram 

 

 

JANUAR 1995 

Det er nu 20 måneder, siden vi besluttede os for, at nu var vi ved at være klar til at få et barn. Fire gange har 

jeg været gravid, og fire gange er det endt i tidlige spontane aborter. 

Men endelig blev jeg gravid igen. Det var, som om tiden stod stille, og jeg fyldtes med glæde og fryd. Nu 

skulle det være – det kunne ikke gå galt. Lægerne havde jo undersøgt mig på kryds og tværs, og der var ikke 

noget galt. Jeg skulle bare have en graviditetsbevarende hormonkur og så ellers til hyppige kontroller på 

sygehuset. 

Vi troede på det, og vi ønskede det så højt. Alligevel sad der en lille tvivl inderst inde – en frygt for, at det 

skulle gå galt igen. 

I starten af graviditeten begyndte jeg at bløde – meget. Jeg var dybt ulykkelig, men en skanning viste, at 

barnet havde det godt. Jeg blev indlagt og fik blødningen under kontrol, og jeg var utrolig glad. 

Mit barn blev lidt af et mirakel. Alle begyndte at tro på det og snakke om når i stedet for hvis. Vi begyndte 

selv at snakke om fremtiden. – vores barns fremtid. 

Den dag, jeg første gang mærkede mit barn sparke, var en dejlig dag. Fra den dag var der ikke et sekunds 

tvivl, ikke en eneste time med bekymringer. Kun glæde og lykke. Jeg følte mig som den lykkeligste kvinde i 

verden, og intet skulle have lov til at ændre ved det. 

Men så skete der pludselig noget. Jeg begyndte at få smerter over lænden og havde meget svært ved at få ro i 

kroppen. Jeg slog det lidt hen, men efter et par dage gik jeg alligevel til lægen for at få ro i sjælen. Der var 

ikke noget at være bange for, sagde han, bare nogle muskler, som skulle udvides. Barnet voksede jo, og 

krævede efterhånden mere plads. Alt var, som det skulle være. Men som dagen skred frem, blev smerterne 

stærkere. Det kom i bølger, og min krop var som en bølgende kedel. 

Vi ringede til sygehuset og fik besked om at komme med det samme. Imens vi ventede på taxaen, begyndte 

jeg at bløde, og vi vidste nu, at alt ikke mere var, som det skulle være. 

På sygehuset blev jeg lagt i en seng, og den tilkaldte læge prøvede at finde hjertelyden, men uden særlig stort 

held. Jeg var ikke bange, mit barn sparkede, og lidt efter kunne vi høre vores barns hjerte slå. 
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Jeg havde veer og ville muligvis være nødt til at føde nu. 

Føde nu, tænkte vi, det kan da ikke være rigtigt! Jeg var kun 24 uger henne, så det var da alt, alt for tidligt. 

De flyttede mig op på fødegangen. Jeg var åben fem centimeter og altså midt i at føde det barn, jeg sådan 

glædede mig til at skulle have. Men jeg ville jo ikke have det nu; det var alt for tidligt. 

De gav mig vehæmmende drop, og vi begyndte at snakke med lægerne om, hvad vores chancer egentlig var. 

Vi havde ingen, fik vi at vide. Hvis de ikke kunne standse veerne, så jeg kunne holde på barnet i nogle uger 

endnu, var der ingen chancer for, at det ville kunne overleve. 

Det var som om tiden stod stille. Alt andet i verden var totalt ligegyldigt. At få den besked er det værste, jeg 

nogensinde har prøvet. 

Droppet virkede, og alt blev nu rettet imod, hvad der kunne gøres for at bevare barnet inden i mig. 

Vi håbede og bad, troede på, at miraklernes tid ikke var forbi. Nogle få familiemedlemmer og de nærmeste 

venner blev ringet op. 

Om natten, fem timer efter at jeg var blevet indlagt, tog min mand Sten hjem for at sove. Veerne var i ro, og 

alt så ud til at gå nogenlunde godt. Jeg fik noget beroligende for at falde i søvn, men lå bare og kiggede på 

uret. Jeg følte, at tiden gik uendelig langsomt, og tankerne vrimlede rundt i hovedet på mig. Efter godt en 

time meldte uroen i kroppen sig igen. Droppet blev skruet op og op, men det blev bare værre. Sten blev kaldt 

tilbage og kom klokken halv fire om morgenen. 

Jeg var ved at føde mit barn, og der var ingen, der kunne hjælpe mig mere. 

Vi snakkede længe og intenst med lægen. Diskuterede, hvordan og hvorfor man skulle gøre de forskellige 

ting. Han havde heldigvis mod til at være ærlig over for os, og det er vi ham dybt taknemmelige for. Vi talte 

længe om det og blev enige om, at vores lille guldklump ikke skulle udsættes for stik af nåle og tilkobling til 

diverse livsforlængende maskiner bare for at købe os noget tid. 

En ting ville vi dog gøre: vi ville have vores barn døbt. Det betød uendelig meget for os at give vores barn et 

navn og dermed vise barnet og verden, at det var vores barn – vores kød og blod. Det var ikke noget, man 

skulle glemme, fordi det ikke gik som planlagt, men derimod noget, man skulle huske og mindes med glæde. 

Veerne blev voldsommere og voldsommere, og kl. 6.56 om morgenen den 1. juni 1995 kom vores lille søn til 

verden. Og lille var han, kun 600 gram og 31 centimeter, men fuldstændig hel og fin. Intet manglede, og alt 

var, som det skulle være. 

Han blev lagt op til mig, og aldrig i mit liv har jeg oplevet så stor og fuldstændig en lykke. Mit barn – vores 

barn. 

Det var alt, hvad vi havde drømt om. 

Han levede, men trak vejret meget uregelmæssig, og præsten blev tilkaldt, så hun kunne døbe ham. Vi havde 

bestemt os for, at han skulle hedde Oliver. 
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Jeg havde ham hele tiden, og hans fars øjne veg ikke fra ham et eneste sekund. Vi nød ham og strålede om 

kap med solen uden for vinduerne, brugte ikke et minut på sorg. De tårer, der flød fra vores øjne, var 

glædestårer, fyldt med stolthed og kærlighed til det lille menneske, der var vores værk – kommet til verden af 

vores kærlighed til hinanden – og nu omsluttet af kærlighed. 

 

EN SØN VED NAVN OLIVER 

Præsten kom og døbte ham med hele personalet som vidner og gæster. Det betød meget for os at mærke den 

glæde og varme, der var omkring os. 

Efter dåben blev vi ladt alene sammen med vores søn. Vi kiggede på ham, beundrede ham og elskede ham 

højere, end man troede det muligt. 

En time efter sin fødsel sov vores lille Oliver stille og roligt ind i favnen på mig, hans mor, lyttende til det 

hjerte, han kendte så godt, i et rum fyldt med ro, tryghed og masser af kærlighed. 

Den time, vores lille søn Oliver levede, blev den vigtigste time i mit liv. Jeg vidste, at det, der skulle nås, 

skulle gøres nu. Der er ingen fortrydelsesret, når man ved, at et liv rinder mod enden, og jeg syntes, at jeg 

lærte meget af den oplevelse. 

Min søns korte liv lærte mig, bl.a. at man ikke skal tage alt for givet, men nyde det, man har. Hvis vi havde 

brugt tiden på sorg og selvmedlidenhed, vrede og gråd, havde vi aldrig fået de dejlige minder, vi i dag har om 

vores søn – minder, der nu er mere værd end det pureste guld. 

De næste to timer, efter at Oliver var død, havde vi for os selv. Personalet respekterede det store behov, vi 

havde for at være alene. Vi nød den tid og brugte den mest på at glædes over den søn, vi havde fået. Vi 

kiggede på ham, rørte ved ham og beundrede hans fine træk. Anlæggende til de fine krøller – en tydelig arv 

fra hans far – den lille brede næse og de buttede kinder. Det var i de timer, hans far for første gang kom til at 

holde ham. Nænsomt gik han fra favn til favn imellem os. Der var ingen af os der havde lyst til at give slip. 

Det var også i de timer, vi fik ringet til vores forældre og nærmeste venner. 

Sygehuset havde på vores vegne fremskaffet en fotograf, og hun kom og tog nogle pragtfulde billeder af 

Oliver. De billeder er vi utroligt glade for i dag. 

Hele den måde, hvorpå personalet på fødegangen behandlede os i de 16 timer, vi var der, har i det hele taget 

haft meget stor betydning for os i det senere forløb. Ikke en eneste gang blev der stillet spørgsmål om, 

hvorvidt vi nu også var sikre på, at vi kunne klare det ene eller det andet. Alt var naturligt. 

Efter at have fået lidt morgenmad med Oliver liggende i en vugge ved siden af os, blev vi skilt. Jeg skulle over 

på gynækologisk afdeling, hvor vi fik stillet en enestue til rådighed. Men Oliver blev stående i sin lille vugge 

på den stue, hvor han var født, og de ville så stille ham i kapellet. Det var utrolig hårdt at skulle skilles fra det 

barn, jeg lige havde født, og det var først da, jeg græd. Græd over tabet af min søn – det føltes som at få revet 

en del af sin krop af. 
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Vi kom ind på stuen, hvor vi blev modtaget af en sygeplejerske, der kort snakkede med os, men egentlig bare 

ville sige, at de var der, hvis vi fik brug for dem. Vi var glade for, at de gjorde det på den måde. 

Det var også her, vi for første gang stiftede bekendtskab med Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød. 

De foldere, vi fik, hjalp os meget, for vi indså, at denne tragedie ikke kun havde ramt os, men også andre. Det 

hjælper altid lidt at vide, at man ikke er alene med sin sorg og fortvivlelse. 

Kort tid efter kom præsten, der havde døbt Oliver. Midt i vores samtale kom mine svigerforældre ind på 

stuen. Det var dejligt at mærke den varme og omsorg, de bragte med sig ind på stuen. Det var en af de 

situationer, hvor ord pludselig ikke har nogen mening. 

Samtalen med præsten fortsatte, og vi kom ind på spørgsmålet om Olivers begravelse. Vi vidste, at han skulle 

have en rigtig begravelse, og spurgte, om hun ville være præst, hvilket hun gerne ville. 

Senere på eftermiddagen kom min mor. Hun medbragte alt, hvad hun skulle bruge, så hun kunne blive hos 

os til efter begravelsen og hjælpe os med alt det praktiske. Det var dejligt at vide, at vi ikke var helt alene i 

verden. 

Vi spurgte vores forældre, om de ville se Oliver, og efter at de havde sundet sig lidt og forberedt sig på det, 

bad vi personalet om at hente ham op på stuen. Det var hårdt, men dejligt for bedsteforældrene at se deres 

lille barnebarn og dejligt for os, de stolte forældre, at kunne vise ham frem. Det var jo ikke kun et goddag, 

men også et farvel, de skulle sige til ham på samme tid, hvilket min svigerfar klart gav udtryk for med ordene: 

”Nu har jeg da noget at forholde mig til. Nu ved jeg, hvad jeg tager afsked med.” 

Min mor udtrykte sin sorg og kærlighed til Oliver ved at lægge en rose ned ved siden af ham – en rose, der 

blev ved ham, lige til han kom i kisten. 

Vi snakkede meget den eftermiddag og aften. Talte om, hvad der skulle ske, men selvfølgelig også meget om, 

hver der var sket. 

Det blev aftalt, at Sten skulle køre hjem sammen med de andre – hvilket sikkert var rigtigt – at vi begge ville 

kunne sove bedre, hvis han tog hjem. Det var svært for mig at tage afsked med dem alle sammen. Heldigvis lå 

jeg stadig i den seng, jeg havde født i, og det gav mig på en måde et bånd til Oliver. 

Det var underligt at vågne igen. Jeg ønskede så stærkt, at det hele bare var et mareridt. Så begyndte 

ventetiden. Det var utrolig hårdt for mig at ligge der i sengen og bare være helt alene. Jeg må indrømme, at 

de timer, der gik, fra jeg vågnede, til Sten kom, var lange og meget svære for mig. 

Jeg tror nok, hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv, at det først var i de timer, den grusomme sandhed 

gik op for mig. Jeg havde en forfærdelig længsel efter mit lille barn. Min krop ønskede det barn så meget, og 

det virkede, som om alt inden i mig skreg på ham. Jeg husker, at jeg bare lå helt stille i sengen, imens tårerne 

løb ned af kinderne på mig. Jeg ville ikke græde højt, ville ikke lade nogen vide, at jeg havde det svært. Den 

eneste jeg havde behov for at snakke med, var den mand, der sammen med mig havde lidt det store tab at 

miste det bedste, vi havde, og han var der ikke. Jeg prøvede på at læse lidt i de foldere, vi havde fået 

udleveret, og det gjorde ondt, rigtig ondt. Igennem dem kunne jeg endelig begynde at forholde mig til og 

indse, at jeg virkelig havde mistet mit barn. Det var en realitet, som jeg selvfølgelig var kommet til at erkende 

før eller siden, men det startede altså allerede her – alene i en seng på sygehuset. 
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Hvor ville jeg gerne have været foruden de timer, og jeg vil råde alle, der kommer i samme situation til ikke at 

være så fornuftige, som vi var, med at være hver for sig i det første døgn. Det er alt for svært at skulle være 

alene, når sorgen og afmagten for alvor sætter ind. Det er så vigtigt at have én, man kan snakke med, én, der 

kan forstå, og én at græde sammen med. 

Da Sten endelig kom først på formiddagen, blev jeg utrolig glad og lettet over, at han endelig var hos mig. 

Vi snakkede om, hvad vi skulle spørge præsten om. Vi havde bestemt os for, at Oliver skulle begraves fra den 

kirke, vi havde udset til hans barnedåb. Vi havde aftenen før fundet de salmer vi gerne ville synge for ham, og 

vi havde bestemt os for, at Sten selv skulle bære ham ud fra kirken efter begravelsen. Den beslutning var 

bestemt ikke let for Sten. Jeg er meget stolt over, at han traf den beslutning, og jeg ved, at det i dag har stor 

betydning for Sten, at han fik det gjort. 

Da vi skulle tale om kransebåndene, brød jeg fuldstændig sammen. Det var frygteligt for mig, at skulle sige 

ordene mor og far. Ikke fordi jeg var i tvivl om, at det var det, vi var, men mere fordi de gjorde så forfærdelig 

ondt. 

Klokken 12 kom præsten. Vi havde en meget god snak den dag, og hun hjalp os ved sin tilstedeværelse med at 

få begyndt det store sorgarbejde, vi nu skulle i gang med. Der er kun den hårde vej. En sorg er ikke noget, 

man kommer over, det er noget, man kommer igennem og lærer at leve med. 

Jeg tror, at det var alle de praktisk ting, vi skulle have styr på – vi havde jo valgt selv at være med til det hele 

– der hjalp os igennem de første dage. Jeg tror, at det er sundt for sjælen, at man er med i alt, hvad der 

foregår omkring en, når man er midt i en så stor tragedie. Når man skal ud og vælge et gravsted eller finde de 

ting frem, én barn skal have med i kisten, så kan man ikke andet end at erkende, at det virkelig er én selv, det 

hele sker for. 

For selvfølgelig er det utrolig svært at skulle erkende over for sig selv, at ulykken denne gang virkelig har 

ramt én selv og ikke bare naboen. Man har ikke det fjerneste kendskab til sorgens omfang, før man selv står i 

den situation, og et godt råd til alle, der er pårørende til mennesker, der kommer ud for et smertefuldt tab, er 

derfor: Sig aldrig ”Jeg ved hvordan du har det”. Jeg tror ikke, der findes en sætning, som er værre at få 

stukket ud, når man lige har lidt et stort tab. Jeg at vi alle, hvis vi på det tidspunkt havde kræfter til det, ville 

skrige ud til verden: ”Nej, I ved ikke, hvordan jeg har det”. 

Helt alene føler man sig med sin sorg og sin smerte. Alene og bange for sig selv og sine tanker. I den situation 

havde vi stor hjælp af at deltage i en selvhjælpsgruppe. Her kunne vi tale med andre, der havde mistet et barn 

ligesom os, og her følte vi os ikke så alene. 

En anden praktisk ting var, at vi også skulle kigge på kiste, og jeg vil sige, at det for os var en god ting, at der 

kun fandtes én kiste at vælge. Det var en meget underlig fornemmelse at sidde over for en bedemand. Men 

bagefter kan jeg godt se det gode i, at vi dengang virkelig gik op i, hvad der skulle gøres, og hvordan vi ville 

have det. Vi ville have fortrudt det meget, hvis vi skulle se tilbage på begravelsen som noget, der bare blev 

ordnet hen over hovederne på os, fordi vi ikke selv magtede at tage stilling. 

Da det hele var på plads, blev der en pludselig stilhed, og jeg mærkede trætheden og hjemlængslen komme 

ind over mig. Jeg ønskede at komme ind i min egen verden, hvor jeg kunne føle mig tryg og jeg følte mig 

fysisk i stand til at kunne tage hjem. Det var en lettelse, da beslutningen omkring min udskrivelse var taget. 
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Nu behøvede jeg ikke gemme mig mere. Jeg kunne komme væk fra det sted, der havde givet mig så megen 

smerte. 

Men en ting havde jeg glemt at tage med i mine overvejelser med hensyn til at komme hjem. Det var jo ikke 

kun sygehuset og alle de tragiske ting, der var foregået der, jeg skulle forlade. Det var også min søn. Da jeg 

skulle igennem forhallen og gik forbi den dør, der førte ned til kapellet, hvor jeg vidste, at min lille dreng lå 

helt alene, brød jeg sammen. Jeg følte mig elendig: Tænk, at jeg kunne forlade mit barn, bare fordi jeg gerne 

ville hjem. Hvem skulle nu passe på ham? Nu skulle han være helt alene, og jeg ville slet ikke kunne høre 

ham, hvis han græd og savnede mig. 

Fornuftsmæssigt var det selvfølgelig nogle underlige tanker at have, for barnet var jo dødt og ville ikke kunne 

mærke forskel på, om jeg var der eller ej. Men følelser og fornuft følges ikke nødvendigvis ad, og det var 

meget hårdt for mig at tage fra ham. 

Nu skulle tvivlen, sorgen og savnet så først rigtig til at begynde. 

 

HJEMME, MEN UDEN BARN 

At træde ind af sin egen dør igen var en lettelse, men det var også et stort nederlag. Jeg kom ikke hjem med 

det barn, vi sådan havde glædet os til. I stedet var alt som før, og det var svært, for inden i mig var intet jo, 

som det havde været, da jeg to døgn før var taget derfra. 

Jeg er glad for, at vi ikke var alene, og at min mor kunne klare de daglige gøremål. Det eneste jeg følte, at jeg 

havde kræfter til og ønskede at foretage mig, var at forberede alt omkring vores søns begravelse. 

Det er egentlig underligt, hvordan man instinktivt ved, at man er nødt til at foretage sig noget, man måske 

hverken ønsker eller føler, at man har kræfter til – men jeg ville bare være med i alt. Vi fandt selv de ting, tøj, 

bamse osv., Oliver skulle have med i kisten, og dagen efter at jeg var kommet hjem, skulle vi ud på 

kirkegården for at vælge gravsted til Oliver. 

Vi valgte, at han skulle ligge i en lille have, hvor der kun lå børn, og at han skulle ligge i solen – ved siden af 

en lille pige. Jeg tænkte meget på, at der ville han ikke være ensom. De var så mange, kunne lege sammen og 

passe på hinanden. 

En skør tanke, siger jeg til mig selv med mellemrum, men den lever inden i mig og giver mig en masse fred og 

ro. 

Det er en underlig fornemmelse at skulle vælge et gravsted til sit eget barn. Hele vores liv bliver vi opdraget 

til at tro, at det er de gamle mennesker omkring os, der skal dø først. Når éns barn dør, bliver der pludselig 

vendt op og ned på alt det, man kender og føler sig tryg ved. Man føler sig meget sårbar, og lige med et ved 

man, at man kan miste alt her i livet, og at intet er så sikkert, som man regner med. 

Efter at have valgt gravstedet skulle vi hjem for at vælge de ting, Oliver skulle have med i kisten. Hele skabet 

var fyldt til bristepunktet med alt det, vi havde købt og fået til vores lille baby. Nu stod vi og skulle vælge, 

hvilke få ting han skulle have med, og vidste, at alt det, vi ikke valgte, ville han aldrig få glæde af. 
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Jeg skrev også et lille brev til at lægge i kisten. Det var nærmest en anbefaling til de højere magter af, hvor 

dejlig en lille dreng der nu kom op til dem, i håb om, at han så ville blive accepteret, og at de ville passe på 

min lille guldklump, når vi nu ikke selv kunne få lov. 

Det var terapeutisk en god ting at gøre, men det var også en opgave, der kostede så mange tårer, fordi ordene 

var så svære og sandheden så hård. 

En stor del af vores tid gik med at snakke om alt det, der var foregået i de sidste dage, og hvad vi skulle gøre i 

de dage, uger, måneder og år, der ville komme bagefter. 

Fra starten havde vi bestemt, at vi havde taget vores afsked med Oliver, den dag han blev født. Præsten og 

bedemanden anbefalede dog kraftigt, at vi skulle se ham i kisten. Efter megen overvejelse blev vi enige om, at 

vi selvfølgelig gerne ville se ham en gang til. Da den beslutning var taget, blev alting pludselig helt 

anderledes. Al den frygt og de tanker, jeg havde haft inden i mig, om, hvordan han havde det, og om de nu 

virkelig havde ladet ham ligge lige så stille, som vi ønskede det, kom pludselig op til overfladen. Jeg måtte 

bare se og røre mit barn igen. Nu turde jeg pludselig omsætte længslen i handling, og vi besluttede os for at 

besøge ham i kapellet. 

Den beslutning er nok den, jeg i dag er allermest glad for, at vi tog dengang. Den tid, vi fik sammen med 

vores søn i kapellet i dagene op til begravelsen, er i dag meget dyrebar for os begge. 

Vi havde ringet i forvejen, så de vidste, at vi kom, og vi blev ført ind i et meget hyggeligt ”stillerum”. Da døren 

var lukket, og vi ligesom fornemmede den stilhed og fred, der var i lokalet, gik vi hen til vuggen med vores 

lille barn i. Det var, som om mit hjerte svømmede over en gang til – der lå han, mit fine og smukke barn. 

Ganske som vi havde lagt ham fire dage forinden. Vi snakkede med ham, nussede ham og kyssede hans kolde 

kind. Vi mindedes, hvordan det havde været, da han stadig var varm og i live. 

Bare det at vide, at vi kunne være sammen med ham, at han virkelig var vores, gav os en masse ro i krop og 

sjæl. Det føltes, som om ingen nogensinde kunne tage ham fra os, for vi vidste, hvordan han var, og hvordan 

han så ud ned til mindste detalje. 

Vi besøgte ham også dagen efter. 

I de to dage blev der ikke fældet en eneste tåre, når vi var sammen med Oliver – det var der simpelthen ikke 

tid til. Vi ville ikke, at det skulle virke som noget sørgeligt, når vi var sammen med ham. Vi var glade og 

lykkelige i den tid, vi tilbragte sammen med ham, ganske som alle ”normale” forældre er det i den første tid 

sammen med deres børn. 

Men alle ”gode” ting har en ende, og tiden, vi havde sammen med Oliver, var ved at rinde ud. Det var blevet 

dagen før begravelsen. Aldrig mere skulle vi kunne stryge ham over de buttede kinder og mærke hans lille 

hånd. Aldrig mere skulle vi se ham. 

Om aftenen, inden begravelsen kom mine svigerforældre hjem til os. Det føltes lidt som stilhed før storm, og 

vi gik alle tidligt i seng. Men jeg kunne bestemt ikke sove. Jeg lå bare og græd og havde det forfærdeligt. Min 

mor kunne heller ikke sove, og i stedet satte vi os det meste af natten i køkkenet og græd og talte om alle de 

tanker og bekymringer, jeg havde inden i mig. 
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BEGRAVELSEN 

Så oprandt dagen, hvor vi skulle sige vores endelige og sidste farvel til det menneske, der indtil dato har 

betydet allermest i vores liv – vores søn. 

Aldrig har jeg følt en smerte så stor og vedvarende. Skyerne hang tunge og regnfulde uden for vinduerne, og 

det mareridt, jeg lige til det sidste havde håbet, kun var en ond drøm, stod nu lysende klart for mig. Tanken 

om, at jeg nogle få timer senere skulle se og røre ved min lille dreng for sidste gang, var ganske uudholdelig. 

Det var, som om han, så længe han stadig var her på jorden, hvor jeg kunne være sammen med ham, når jeg 

ønskede det, stadig var min. Jeg følte mig totalt hjælpeløs, og den dag var der kun mørke i vores sind og 

tanker. 

Så kom tidspunktet til at tage på sygehuset for sidste gang for at gå i kapellet og besøge vores lille søn. Kisten 

stod i kapellets ”stillerum”. Så lille var den, og dog indeholdt den det, der var det største i vores unge liv. Den 

søn, vi havde ført ind i dette liv, og som brutalt var blevet revet fra os igen. Vi havde virkelig frygtet, hvordan 

det ville blive at se så lille en kiste, og vi har senere fået at vide fra familie og venner, der var med til 

begravelsen, at det havde virket utrolig stærkt. Men for os var det bare ganske naturligt. At se Oliver i kisten 

var det smukkeste syn, jeg nogensinde har set. Men det, der siden kom til at betyde allermest for mig, var, at 

jeg så tydeligt, og helt uden tvivl kunne se i Olivers ansigt, at han nu var klar til at tage på sin sidste rejse. 

Han havde et udtryk i ansigtet, der lige så stærkt som ord fortalte mig, at han var rede, og det betød utrolig 

meget for mig. 

Vi blev ladt alene og tog en svær og meget gribende afsked med vores lille Oliver. For første gang græd vi 

sammen hos ham. Vi kunne ikke mere gemme tårerne væk – sorgen tog overhånd. Vi kyssede ham en sidste 

gang, sagde vores afskedsord, og kisten blev lukket. Han blev ført ud fra det sygehus, hvor han var født – ikke 

for at komme hjem som langt de fleste – men for at blive ført til kirken og siden hen til sit sidste hvilested. 

Selve ceremonien begyndte, og fra start til slut hulkede og græd jeg. Det eneste, jeg tvang mig til, var at synge 

med på de salmer, vi selv havde valgt. Det ville være den eneste gang i Olivers liv, at hans mor kunne synge 

for ham. Præsten holdt en meget smuk tale, som vi heldigvis fik en kopi af, så vi senere helt kunne forstå den 

– det var jo svært igennem alle tårerne. 

Da den kirkelige ceremoni var færdig, kom det værste. Hans far skulle bære ham ud af kirken som den sidste 

gestus, han kunne give sin søn. 

Vi sad med kisten i skødet på bagsædet af bedemandens bil hele vejen ud til kirkegården. Heller ikke her 

skulle han føle sig forladt. 

På kirkegården blev han sænket i jorden og blev begravet. 

Da Oliver var begravet, og vi stod derude alle sammen, brød jeg sammen for sidste gang indtil nu. Ikke sådan 

at forstå, at jeg ikke er ked af det og ikke har en stor sorg over vores tab, men noget af mig gav slip på min søn 

ved hans åbne grav. Jeg gav ham videre til den Gud, jeg så inderligt håber, findes et sted derude til at tage 

vare på den søn, jeg gav tilbage til ham så tidligt. For mig har troen på, at der er nogen deroppe, som vil tage 

sig af det lille og hjælpeløse barn, jeg sendte af sted, været nødvendig for ikke at gå fuldstændig amok i frygt. 
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Efter begravelsen samledes vi alle hjemme hos os. 

Mit barn var født, død og begravet, og nu skulle mit liv fortsætte, men hvordan? 

 

LIVET EFTER DØDEN 

Først bagefter blev det rigtig svært. 

Jeg fandt kun langsomt ud af, at han virkelig ikke ville komme tilbage til mig. Det gav sig blandt andet udslag 

i, at jeg i lang tid efter stadig kunne føle det, som om han sparkede inden i mig. Til tider var det meget 

belastende og oprivende for mig, og i starten holdt jeg det meget for mig selv. 

En anden ting, der også gjorde det meget hårdt i tiden lige efter, var det overvældende behov, jeg havde for at 

snakke om Oliver. Både om hans fødsel og død og alle de tanker, jeg havde omkring det. Fødselssnakken var 

et problem, for der var ikke særlig mange, der turde tage den snak med mig. 

Jeg kan på sin vis godt forstå deres angst, men for mig var det meget vigtige ting at tale om. Jeg havde jo 

været igennem den meget store oplevelse at føde, og min fødsel var lige så vigtig for mig, som fødsler er for 

alle andre. 

Den første tid var også svær for os, fordi vi havde meget svært ved at være sammen med alt for mange 

mennesker på en gang, hvilket gør tingene lidt mere besværlige. Vi havde brug for nærhed, tryghed og 

specielt hinanden. I dag kan jeg godt forstå, at man siger, at når kriserne virkelig er store, så må det enten 

briste eller bære i et forhold. Vores bar, og det er jeg stolt af. 

Man tænker ikke ens og har ikke brug for det samme. Her gælder det om at give hinanden plads, bruge meget 

tid og energi på at forklare sine følelser og behov for hinanden. Gevinsten er så, at man får et forhold, der kan 

klare lidt af hvert. Man modnes og kommer helt inden for hos hinanden. 

I den første tid, efter at Oliver var blevet begravet, fik vi besøg af nogle af de professionelle, der havde eller 

skulle have haft noget med ham at gøre. Jordemoderen kom på besøg hos os dagen efter hans begravelse og 

medbragte de billeder, der var blevet taget af ham. Vi fik også besøg af sundhedsplejersken, der skulle have 

været tilknyttet os. Det var rart at vide, at også den instans syntes, at vi var et besøg værd. 

Mange buketter blev købt i løbet af sommeren, og der blev kørt mange cykelture i det gode sommervejr for at 

hilse på vores dreng. 

Den dag gravstenen kom på, var en god dag. Nu kunne hele verden se, at her lå vores lille søn. De kan se, 

hvad han hedder, hvornår han er født, og hvornår han er død. 

Man får et ubeskriveligt stort behov for at tale om alle de følelser og ting, der er sket, omkring det at føde og 

derpå miste sit barn. Og det ser ud til, at de fleste også kommer til det punkt, hvor familie og venner ikke 

mere kan give det nødvendige. Andre mennesker forstår simpelthen ikke, at behovet for at tale om det skete 

kan vare i lang tid. Det eneste, man kan gøre, er at tage den tid, det nu engang tager, om det så er uger, 
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måneder eller i nogle tilfælde år. Der er ganske enkelt ikke nogen hurtig og let måde at komme igennem det 

at miste sit barn. 

I de måneder der er gået, siden vi mistede Oliver, er vi kommet et langt stykke, men der er stadig dårlige 

dage. En ting skal man dog huske: Vi skal arbejde hen imod livet og ikke dvæle ved døden, for ellers vil vi 

miste os selv. 

En af de dage, der gjorde mig mere ”fri” af Oliver, var den dag, jeg havde termin. Indtil den dag havde jeg 

dybt inden i mig selv haft håbet om, at det hele var en dum drøm, og at han stadig ville komme tilbage til mig. 

Der kom ikke noget barn til den planlagte tid, og mere end nogensinde mærkede jeg længslen efter et nyt 

barn. Man forstår, hvor rigtigt det er, når andre siger, at det, der betyder mest, er det, man ikke kan få. For 

intet nyt barn kan nogensinde erstatte min lille Oliver. 

Jeg håber og ønsker, at jeg igennem det forløb, der har været siden Olivers død, er blevet et bedre menneske 

med flere sider. Men jeg ved også, at jeg – når der har været de store nedture – må have været ganske 

forfærdelig at være sammen med. De mennesker omkring mig, der har tålt mit svingende humør, har måttet 

klare meget. 

Sorg er en stærk følelse, som vi nok først helt forstår, når det er os selv, det hele går ud over. Alligevel vil jeg 

give et godt råd til alle dem, som aldrig selv har været tæt på at miste og derfor ikke forstår, hvor altædende 

sorgen over at miste sit lille barn er. Vis respekt for den sørgendes følelser og oplevelser af tabet. Hvis du ikke 

kan forstå, kan du blot acceptere. Lad tiden råde, vis, at du er der, og fortæl, hvordan du selv føler det. Der 

sker ikke noget ved at snakke med folk i sorg. De går ikke i stykker, og hvis du skulle få dem til at græde, kan 

du gå derfra velvidende, at du har hjulpet. Tårer og snak er den bedste medicin, man kan give et sørgende 

menneske. 

Jeg mistede en søn, men jeg mistede også mine drømme og mange fremtidshåb. En ting vil jeg dog aldrig 

miste: Min kærlighed til det barn, der blev givet tilbage til det sted, han kom fra. 

Et sted inden i mig ved jeg, at det blev gjort, fordi han var savnet og manglet et sted derude, hvor fuglene 

synger, og englene danser. 

Må englene passe på dig – når vi nu ikke kan. 

 

PATRICK 

 

Født den 27. juli 1994 

Fødselsalder: 27. uge 

Data: 34 centimeter, 710 gram 
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GRAVID 

Slutningen af februar 1994 - endelig er jeg gravid igen. Jeg får hurtigt fat i lægen og kommer samme dag til 

skanning - sidder fosteret hvor det skal? 

Efter to døde fostre er vi blevet lidt skeptiske omkring muligheden for en god graviditet uden problemer og 

med et velskabt barn som resultat. Men alt, hvad der kan konstateres ved første skanning er i orden, og der 

aftales ny tid - næste gang skal vi så se om der er liv. Det er der heldigvis, og nu skal der så "bare" gå 40 uger. 

Glæder melder sig for alvor - tanker om den store mave - de første spark - amning - den lille nye i mine arme. 

Kontrol følger kontrol, og jeg får foretaget fostervandsprøve. Det er en lille dreng, der vokser i maven. 

Kvalmesymptomerne melder sig tidligt og fortsætter hele graviditeten. Jeg hviler meget i denne graviditet. 

jeg vil gøre alt for, at det skal gå godt. 

 

SVANGERSKABSFORGIFTNING 

Da jeg når til 25. uge, er jeg imidlertid godt udkørt af opkastninger og diarré. Kræfterne er ikke de store, men 

alt er i orden. Det er måske nok et lille foster, men der er liv og glade dage i maven. I uge 26 har jeg det værre 

end nogensinde, men undersøgelserne viser stadig, at alt er i orden. Den dag, jeg gå ind i 27. uge, har jeg det 

så dårligt, at jeg kontakter min egen læge og beder om at blive indlagt i håb om, at en uge på langs kan hjælpe 

lidt på det hele. Jeg kører selv til hospitalet og indlægges, hvor det viser sig, at mit blodtryk er kanonhøjt. 

Blodtrykket bliver derfor kontrolleret hver halve time, og knap fire timer efter indlæggelsen går jeg i krampe. 

Herefter går alting meget stærkt. Først skal de have mig ud af krampen, og jeg skal stabiliseres. Min mand 

tilkaldes, og det skal vurderes, om de tør overflytte mig til Rigshospitalet for fødsel, da hospitalet er klar over, 

at vores barn vil være for behandlingskrævende til dem. Det ender med overførsel, og heldigvis får jeg ikke 

yderligere kramper. Der er ikke plads til min mand i ambulancen, så han må køre selv. 

Efter en blodtransfusion på Rigshospitalet bliver der gjort klar til kejsersnit. Under alt dette er jeg langt væk, 

følger lidt med, men nærmest som i en rus. Jeg har kun én klar erindring herfra, og det er, at jeg tænkte, at 

nu fik vi ikke vores søn. Jeg tænkte, at han skulle døbes, for han kunne umuligt overleve, og så skulle de 

redde mit liv. Alle de lykkelige historier, jeg igennem tiden selvfølgelig havde læst om for tidligt fødte børn og 

deres overlevelsesmuligheder, turde jeg ikke tro på. 

 

AT BLIVE MOR 

Den 27. juli klokken cirka halv ni om aftenen kom Patrick til verden - 710 gram og 34 centimeter lang. Han 

blev hurtigt transporteret fra operationsstuen med far, præst, læger og sygeplejersker til sit nye hjem på GN. 
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Han blev nøddøbt og derefter hurtigt lagt i respirator. Og der stod så min mand med et barn, der havde store 

problemer, og en kone, der endnu ikke var igennem krisen på operationsbordet. 

Så kom de følgende dage. Jeg var syg og svækket og levede i en rus - en "osteklokke" - og ville ikke vide af, at 

jeg havde en søn. Jeg ville ikke se ham - ville ikke knytte mig til ham. Min mand stod alene med en lille 

skrøbelig dreng i respirator, som ingen vidste, hvilken vej det ville gå for. På en anden afdeling lå jeg og var 

ikke til spor. De billeder, der var taget af Patrick, for at jeg kunne se ham, afviste jeg totalt. Når nogen spurgte 

til dem, blev de smidt i skuffen. Jeg ville ikke kendes ved mit eget barn. 

Dagen efter fødslen kom en sygeplejerske kørende ind til mig med en "malkemaskine" og forklarede mig, 

hvordan den skulle bruges. Da hun var gået, tudede jeg. Det her var endnu et nederlag. Jeg følte mig som en 

malkeko, og hvad skulle jeg i det hele taget malke ud for, når jeg ikke havde noget levedygtigt barn? 

Så var der også alle de velmenende mennesker der gerne ville sige tillykke med sønnen, som jeg jo ikke følte, 

at jeg havde! Jeg vidste stadig ikke, hvor alvorlig min egen tilstand havde været, og jeg kunne slet ikke kende 

mig selv og mine reaktioner. For mig stod kun en ting klart. jeg skulle udskrives hurtigst muligt, så jeg kunne 

komme hjem og komme ind i den daglige gænge igen. Anden nat brød jeg sammen - min mand måtte 

tilkaldes, men stadig var der ingen, der fortalte mig, hvad der egentlig var sket. 

 

DAGLIGDAGEN PÅ GN 

På tredjedagen kom min mand igen, og denne gang var det ikke med små søde spørgsmål om, hvorvidt jeg da 

ikke ville se min søn. I stedet var det med en kørestol og kommandotone på. Nu sætter du dig der, og så skal 

vi hen og se vores søn. Jeg kæmpede imod, men kræfterne var der ikke, så af sted gik det. 

De vaskede mine hænder, og jeg blev skubbet ind til første besøg på GN. Puh ha!! Alle de maskiner - og 

henne i en af kuvøserne lå så vores søn. Alle sagde tillykke, men jeg var helt dårlig! Sygeplejersken, der havde 

med Patrick at gøre, fortalte mig en masse om ham, og hvad de gjorde. Jeg hørte ingenting, før hun til sidst 

sagde, at han var kommet ud af respiratoren, og nu syntes hun, at han skulle lære sin mor at kende. Jeg 

bakkede væk, alt hvad jeg kunne, men der var ingen udvej, og jeg fik en lille bylt på maven. Jeg var stiv af 

skræk: "Tror du ikke, at han har bedst af at komme ind i sin kuvøse igen?" spurgte jeg igen og igen. Men nej, 

han kunne godt tåle at mærke sin mor lidt længere. Og så var det sket med mine forsvarsværker. Det her var 

min søn, men jeg var bange, ubeskrivelig bange. 

Efter dette besøg hos Patrick kom jeg oftere og oftere på afdelingen - først kun sammen med farmand, men 

hurtigt fik jeg mod til selv at klare det. Det psykiske pres, hver gang jeg stod uden for GN og ringede på døren 

for at komme ind, forsvandt dog aldrig. Var der gode eller dårlige nyheder? 

Patrick kom senere atter i respirator. Tarmene var ikke klar til en verden uden for min mave, lungerne havde 

det heller ikke for godt, ductus ville ikke lukke, og infektion fulgte infektion. 

Den daglige rytme omkring Patrick begyndte at blive bedre. De daglige blodprøver var slemme, men det 

værste var, når der ved hver pusletur skulle suges. Selve pusleturene kunne i starten også give mig myrekryb. 

Det var svært at håndtere sådan en lille krop inde i en kuvøse med slanger og overvågning alle vegne. Jeg var 

bange for at gøre noget forkert, komme til at rykke i en ledning eller skubbe til droppet. jeg følte mig i starten 



68 
 

som en elefant, der havde forvildet sig ind i en glasbutik. jeg lærte dog efterhånden - også at bøje 

minibleerne, så de sad bedst muligt. 

Jeg begyndte efterhånden at føle mere tryghed ved læger, sygeplejersker og sygehjælpere. De var søde, 

forstående og frem for alt dygtige. De var der lynhurtigt, når der var problemer, og de havde også en meget 

klar fornemmelse af, hvornår vi havde brug for hjælp. 

Jeg var dog stadig i dyb krise over det skete, og min egen krop reagerede slet ikke, som jeg igennem 33 år 

havde kendt den, så jeg bad om psykologhjælp meget hurtigt i forløbet. Der gik dog elleve dage, inden 

psykologen havde tid, og i mellemtiden havde jeg heldigvis fået en anden "psykolog", der gik meget op i at 

støtte og hjælpe mig. Det var præsten, der havde døbt Patrick. Hun kom dagligt på små korte eller lange 

besøg, og det var for mig guld værd at vide, at døren til hendes kontor altid var åben, hvis hun ikke lige selv 

havde fundet mig. 

På GN opbyggede jeg hurtigt "min hule" i et hjørne, hvor jeg tilbragte mine timer med Patrick. Så da han 

skulle flyttes til et andet afsnit på GN, kunne jeg ikke overskue det. De flyttede min tryghed, og nu skulle jeg 

bygge en ny hule. Helt galt gik det, da de begyndte at tale om overførsel til vores udskrivelseshospital. Jeg var 

bange og usikker på, hvad der ville ske med Patrick. Var de nu dygtige nok til at klare de situationer, der jo 

hurtigt kunne opstå? For mit eget vedkommende var jeg heller ikke selv klar til et gensyn med det sygehus, 

hvor jeg havde været tæt på at dø. 

Men dagen kom, og sikken en omvæltning! Jeg var vant til kontrol med, hvem der kom og gik, sterilitet o.l. 

Her kunne man nemt komme og gå, mødre sov på drømmesenge, der var blomster og legetøj på stuerne, og 

hele familier med børn og deres bakterier kom på besøg. Jo, det var noget af en forandring. 

Hele situationen gjorde, at alt for mig føltes kaotisk. Jeg var bekymret for, at der skulle ske Patrick noget, og 

derudover skulle jeg også prøve at få sat alle mine egne problemer på plads, så han kunne komme hjem til en 

frisk mor, der havde overskud til ham. 

 

AMNING OPGIVES 

I hele indlæggelsesforløbet malkede jeg ud. Eller rettere sagt, jeg gjorde ihærdige forsøg på at få mælk ud. I 

starten var der selvfølgelig mælk, men det psykiske knæk, jeg havde fået, da jeg så malkemaskinen, fik hurtigt 

det hele til at gå i stå. Jeg forsøgte så med at malke ud hver tredje-fjerde time for at få produktionen op igen, 

men når jeg havde malket i en halv time, var der kun kommet 20-30 ml. Det var nedslående. Jeg fortsatte 

dog i håbet om, at når Patrick kunne lægges til, ville mælkeproduktionen hurtigt øges. Da han efter to en halv 

måned endelig kunne klare sig uden nasal CPAP i forbindelse med forsøg på amning, havde han også fået 

sonden taget ud. Til Patricks ros må jeg sige, at han var god til det, men det var jeg ikke. Han fik meget lidt 

mælk fra mig og blev til sidst så sulten af forsøget, at der igen måtte lægges sonde. Det foregik naturligvis 

under stor protest fra hans side, så da jeg havde forsøgt i en uge, opgav jeg. Han måtte have sutteflaske. 

Den fandt han også hurtigt ud af, hvad skulle bruges til. Problemet var blot, at han var så ivrig, at han helt 

glemte at trække vejret. Alle alarmer gik, når han spiste, og han var ikke sådan bare at få i gang igen. Det fik 

mine nerver til at hænge i laser, og jeg kunne simpelthen ikke holde det ud mere. Da jeg havde været ude for 
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det nogle gange, måtte jeg simpelthen gå ud på gangen, mens sygeplejersken gav ham flasken, og alarmerne 

gik. 

 

HJEM MED PATRICK 

Efter tre måneder i en lukket verden var dagen så kommet, hvor vi skulle hjem med Patrick. Angsten for, 

hvordan det skulle gå, kom langsomt snigende samtidig med glæden over at få en sund og velskabt dreng 

med os hjem. Det var en stor omvæltning. 

Vi valgte at investere i en alarm til overvågning af Patricks vejrtrækning. Han havde "snydt" med 

vejrtrækningen for mange gange, til at vi turde tro på, at han ikke ville gøre det mere. Det apparat blev guld 

værd for os. Vi følte os trygge ved det og havde det godt med det. Selvom mange nok griner lidt af det - ja, så 

brugte vi faktisk alarmen, til han var næsten to år. 

Vi fik ingen fejlalarmer, men en enkelt alarm, hvor han var meget langt væk, men selv rettede sig igen. Så for 

os var det den rigtige løsning. Vi har stadig apparatet, og det blev faktisk brugt så sent, som da han var tre år, 

hvor vi havde en nat med lidt problemer. 

Jeg har haft sværere ved at lægge det hele bag mig end min mand. Jeg overvåger ham meget, vågner stadig 

om natten og skal lige lytte og mærke, at han trækker vejret. Når han sover til middag, kigger jeg ofte til ham, 

og jeg tror desværre aldrig, at jeg helt slipper denne angst. 

 

DE FØRSTE ÅR 

Patrick har hele tiden haft og har stadig et meget stort behov for tryghed. Han ved ikke noget bedre end at 

sidde helt tæt op af os, og han kan pille ved mit hår i en uendelighed. Han sover stadig i sengen mellem os og 

skal helst falde i søvn på maven af mig. Andre synes måske at det er for meget, men vi har valgt, at hvis det 

er, hvad der kræves, for at han er tryg - ja, så gør vi det gerne. 

Den første vinter var vi rimelig forskånet for sygdom med Patrick. Vi var "lettere hysteriske" med, hvem han 

så og hvordan. Ingen med det mindste tegn på forkølelse var velkomne. Vi havde ham ikke med på indkøb af 

frygt for alle de bakterier, han så ville blive udsat for. 

Vi slap heldigvis også for de lungeproblemer som lægerne havde forberedt os på kunne komme. Men den 

efterfølgende vinter tog øreproblemerne fat, og det krævede pencillinkur efter pencillinkur. 

Da Patrick var cirka halvandet år, fik han - som så mange almindeligt fødte børn - feberkramper. Lægerne 

beroligede os dog med, at det kunne være første og eneste gang, han fik det, idet han var så gammel ved 

første tilfælde. Men efter cirka ti måneder fik han igen kramper. Og denne gang tre gange på en dag! Sidste 

krampe varede halvanden til to timer, og til sidst stod der børnelæger, en læge fra intensivafdeling - hvis de 

skulle lægge ham i respirator, da de var nødt til at blive ved med at give Stesolid og Fenemal for at stoppe 

krampen - samt sygeplejersker og hjælpere. Efter denne store krampetur fik vi foretaget et eeg på Patrick. På 



70 
 

trods af at han som ganske lille jo er hjerneskannet utallige gange, skulle det kontrolleres, at der ikke var 

overset noget. Alt var heldigvis normalt, så vi måtte bare vente på, at han voksede sig fra kramperne. 

Til Patrick begyndte at kravle, var jeg meget anspændt. Gik nu alt som det skulle, spiste han, udviklede han 

sig, havde lægerne måske overset noget? Men så kom dagen - han kravlede. Og fra den dag gik det så småt 

nedad bakke med mig. Luften gik ud af ballonen - jeg havde ikke flere kræfter. 

På dette tidspunkt måtte jeg grædende ringe til kommunen. Jeg var fortsat på § 48, men måtte have hjælpe 

til lidt aflastning. Vi er ikke så heldige at have familie og venner, der kan hjælpe i dagtimerne, og jeg var helt 

nede. Her var kommunen hurtig og forstod situationen. Så i løbet af fem dage havde de skaffet os en plads i 

en lille dagpleje. Det føltes som et nederlag for mig, at jeg ikke kunne overkomme at passe mit eget barn, og 

jeg havde dårlig samvittighed, fordi Patrick jo egentlig havde bedst af at være hos mig i trygge rammer uden 

infektionsrisiko. Men jeg lærte at acceptere, at i de timer, jeg var uden ham, kunne jeg få ladet mine batterier 

lidt op og dermed faktisk være en bedre mor for Patrick. Og vigtigst af alt - jeg opdagede, at han trivedes med 

det! 

Via egen læge blev der fundet en psykolog, der kunne hjælpe, og efter lidt snak frem og tilbage i kommunen 

fik jeg bevilget et vist antal timer. Resten var så for egen regning. 

Psykologbehandlingen var en lang, sej kamp for mig for at få det bedre. Det lykkedes - ikke 100 % endnu, 

men jeg er igen ved at have fundet min hylde i livet. Jeg har lært, at det ikke er et nederlag at indrømme, at 

der er ting, man har svært ved og ikke kan klare, men at man i stedet skal forsøge at være åben og bede om 

hjælp. 

I et til to år havde jeg alle symptomer på det læger kalder en angstneurose, og vi så praktisk talt ingen 

mennesker i vores fælles fritid. Min indelukkethed afholdt os fra mange ting. Jeg kunne ikke - ville ikke - 

turde ikke. Heldigvis kan jeg nu se en mærkbar fremgang, og vi kan igen begynde at leve et liv, hvor vi ser 

andre mennesker både herhjemme og ude. 

Min mands og min oplevelse af at komme igennem hele forløbet har således været meget forskellig. Jeg har 

skullet igennem en total forandring af mit liv og er blevet hjemmegående, mens min mand brat blev kastet ud 

i krisen fra start for derefter hurtigt at skulle tilbage i normal gænge på arbejde for at holde sammen på 

familiens økonomi. 

Ved Patricks dåb på hospitalet var jeg jo desværre ikke tilstede. Så da han havde været hjemme godt tre 

måneder, valgte vi at få ham fremstillet i kirke. Ikke kun fordi jeg gerne ville, men også fordi det for os skulle 

være en glædens fest med familie og venner. Vi kunne fejre, at Patrick havde klaret alle de hårde trængslen så 

flot, og samtidig var det også for mig en måde at fejre, at jeg havde fået lov til at beholde mit liv. Det var især 

for mig en meget følelsesladet dag, men jeg ville ikke have undværet den. 

Vores angst, når han er sløj er stor, og den forsvinder nok aldrig, men vi glæder os i dag over, at det hele 

lykkedes, og kan heldigvis grine af de små og store "guldkorn", Patrick nu som treårig dagligt leverer. 

Vores taknemmelighed over for alle de mennesker, der har gjort det muligt for os at nyde vores 

drømmedreng, som trives og udvikler sig fantastisk flot, er meget stor. Ofte tænker vi med glæde tilbage på 

de mange dejlige mennesker, vi mødte på vores vej, og deres omsorg for os. Jeg under dem at se den 
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kernedreng, de hjalp for tre år siden. Det burde gøre dem stolte og give dem mange kræfter til at hjælpe alle 

de andre, der måtte komme i samme situation, som vi var. 
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Født den 24. januar 1997 

Fødselsalder: 29. uge 
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Data: 38,5 centimeter, 1.165 gram 

 

 

SVANGERSKABSFORGIFTNING 

Det var mandag den 13. januar 1997. Jeg havde det fint, men havde af egen læge fået en tid hos jordemoderen 

for at få checket blodtrykket en ekstra gang. 

Inden jeg skulle møde på Lemvig Sygehus, havde jeg været til udsalg i Damernes Magasin, og jeg havde købt 

et par ventebukser - jeg havde jo tre måneder tilbage af min graviditet. Jeg mødte op på sygehuset kl. 11.00, 

og min jordemoder tog imod mig. 

Da mit blodtryk var blevet målt, forsvandt hun ud fra stuen uden at sige, hvor højt blodtrykket var. Senere 

kom hun ind sammen med en læge, og mit blodtryk blev igen målt. Nu var det 240/140, altså cirka dobbelt så 

højt, som det skulle være. Jeg blev undersøgt, og de stillede mig en masse spørgsmål. Da de hørte, at jeg 

stadig arbejdede, sygemeldte de mig med det samme. 

Klokken tolv blev jeg indlagt til observation for forhøjet blodtryk - cirka en time i alt ville indlæggelsen vare, 

fik jeg at vide. Der blev taget urin- og blodprøver, og blodtrykket blev målt for hvert kvarter. 

Da blodtrykket stadig var alt for højt, kontaktede lægen Herning Sygehus, der mente, at jeg skulle have noget 

blodtrykssænkende medicin. 

I mellemtiden var klokken blevet tre. Blodtrykket blev stadig målt hvert kvarter, men det havde ikke ændret 

sig, så jeg ringede til min mand, Erik, og mine forældre for at fortælle dem om situationen. 

Senere begyndte lægen at tale om, at jeg skulle overflyttes til Herning Sygehus, og jeg tænkte: "Hvordan mon 

jeg kommer til Herning?" Men inden jeg havde tænkt tanken til ende, fik jeg at vide, at der var bestilt en 

ambulance til mig. Jeg ringede igen til Erik for at fortælle ham den nye udvikling i sagen, og han og mine 

forældre kom op på sygehuset i løbet af kort tid. Da de ankom, var ambulancefolkene allerede ved at løfte mig 

over på båren. 

Der var læger og sygeplejersker overalt, én satte drop i hånden på mig, så jeg kunne få noget væske, og en 

anden satte en automatisk blodtryksmåler om min arm og om en finger. Det var lidt voldsomt det hele, for 

jeg følte mig jo ikke spor dårlig. 

Der kom også en narkoselæge og så på mig. "Er du ved at føde, " spurgte hun. "Nej, slap da lige lidt af. Jeg 

har tre måneder endnu," svarede jeg. Tanken havde slet ikke strejfet mig. Jeg havde da læst i diverse 

graviditetsbøger, at en graviditet tager 40 uger, så selvfølgelig ville det også gå sådan for mig. 

Jeg ville gerne have haft en taske med tøj og toiletsager med, og Erik ville måske også gerne have skiftet sin 

Kvickly-uniform ud med noget mere behageligt. Men nej, det var der bestemt ikke tid til. Jeg blev installeret 

liggende i ambulancen, Erik sad hos den ene Falckmand, og ved siden af mig sad en kvindelig læge og endnu 
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en Falckmand. Jeg syntes, at det var lidt latterligt, at jeg skulle ligge fastspændt der, og først bagefter kan jeg 

se, hvor alvorligt det hele egentlig var. 

Vi ankom til Herning Centralsygehus ved syvtiden, og jeg blev løftet over i en seng og kørt ind på fødestuen. 

Det var lidt dramatisk at ligge der imellem alt det udstyr. Psykisk havde vi jo slet ikke forberedt os på fødsel 

endnu; den lå jo langt ude i fremtiden. I løbet af aftenen blev jeg skannet flere gange, og barnets hjertelyd 

blev tjekket ved såkaldt CTG. 

Jeg blev undersøgt af forskellige jordemødre og læger, og mit blodtryk blev stadig målt hvert kvarter. Da 

klokken nærmede sig midnat, spurgte vi, om Erik kunne få et sted at hvile sig om natten, og ved ettiden blev 

jeg kørt op på afdelingen, hvor jeg fik en enestue, og Erik fik en drømmeseng stillet op for natten. 

Det meste af natten fik vi lov til at sove i fred og ro. De målte mit blodtryk et par gange, men det var jo bare at 

stikke armen ud til siden og så sove videre. 

Det blev tirsdag, og jeg var klar til at tage hjem, men de var ikke helt tilfredse med mit blodtryk, så jeg fik at 

vide, at jeg skulle forberede mig på at blive et par dage. I løbet af dagen blev vi spurgt, om vi havde lyst til at 

se afdeling C1 - afdelingen med for tidligt fødte børn. Det ville vi da gerne, men hvorfor skulle vi det? Jeg 

havde det jo godt, og vi var ikke spor klar til, at vores barn skulle komme til verden. 

Mødet med neonatalafdelingen var dog en positiv oplevelse for os, og vi blev ikke spor skræmt. Vi så på 

kuvøserne og alt det forskellige udstyr, og vi så en lille pige, der var to timer gammel. Moderen havde haft 

svangerskabsforgiftning, og pigen var blevet forløst ved kejsersnit i uge 28 og vejede 1.300 gram. Det var en 

flot lille pige. I vores øjne var hun ikke spor lille eller skræmmende. Det var en sød lille baby - bare i 

miniudgave. 

Personalet på afdelingen var utrolig søde og svarede venligt på alle vores spørgsmål. Da vi gik derfra, takkede 

vi for rundvisningen, og Erik og jeg blev enige om, at selvom det var noget, vi aldrig ville få brug for, havde 

det været en oplevelse at se. 

Om aftenen kom mine forældre med en taske med diverse ting, og de tog Erik med hjem, så han langt om 

længe kunne få sit Kvickly-tøj af igen. 

Den følgende uge blev jeg skannet flere gange og fik kørt CTG, hvor man hører barnets hjertelyd. Blodtrykket 

blev målt for hver time, og urinen blev undersøgt for æggehvidestoffer. 

Da de fandt æggehvidestoffer i urinen, fik jeg stillet diagnosen svangerskabsforgiftning. Jeg fik 

blodtrykssænkende medicin (Trandate), og på et tidspunkt var jeg oppe på at få 16 piller i døgnet. Jeg skulle 

drikke meget og skrive op, hvor meget væske jeg fik, og ligeledes skrive op, hvor meget urin der kom ud igen. 

Et af symptomerne på svangerskabsforgiftning er nemlig væskeophobninger i kroppen. 

Den anden uge, jeg var indlagt, var jeg sengeliggende, og jeg måtte kun lige gå på toilettet. Det var svært at 

acceptere, når jeg ikke følte mig spor syg. Erik kom med fjernsyn og video, og han afholdt noget ferie, så han 

kunne være hos mig så meget som muligt. Vi bor en times kørsel fra Herning, så Erik fik lov til at sove på en 

drømmeseng ved siden af mig, så han undgik at køre frem og tilbage. 
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Det var en utrolig støtte, at han var så meget hos mig, for uvisheden om, hvad der skulle ske, og ikke mindst 

hvornår det skulle ske, var ulidelig. Det var rart at være to om at høre de informationer, vi fik fra lægerne, og 

sammen kunne diskutere de forskellige ting bagefter. Mange gange lukkede jeg bare af, når lægerne og 

sygeplejerskerne stod omkring min seng til stuegang. Jeg tudede og kunne slet ikke forstå, når de snakkede 

om, at barnet måske snart skulle ud. 

I starten lød det, som om jeg ville få lov at komme hjem i løbet af få dage og så være sygemeldt resten af 

graviditeten. Men det blev lavet om til, at jeg skulle være "spændt fast" til min sygehusseng resten af tiden, 

dvs. i 12 uger. 

En dag forberedte en læge mig på, at jeg ikke skulle regne med at gå tiden ud, men at der jo stadig var lang tid 

igen. Det blev der imidlertid lavet om på fra dag til dag. Pludselig blev der talt om, at der kun var få uger 

tilbage, og det blev hurtigt lavet om til, at der var ganske få dage. De begyndte også at forberede mig på, at jeg 

sikkert ville blive forløst ved kejsersnit. Kejsersnit?? Jamen hvad var nu det? Jeg havde lige fra begyndelsen 

af min graviditet læst alt, hvad jeg kom i nærheden af, om graviditet, men jeg havde da aldrig læst noget om 

kejsersnit, for det ville da ikke blive aktuelt for mig! 

Kejsersnit var altså en ukendt verden for mig, og det eneste, jeg forestillede mig om det, var, at de nok både 

ville skære på langs og på tværs for at få barnet ud. Samme aften så Erik og jeg filmen "Junior" i fjernsynet, 

hvor Arnold Schwarzenegger fik foretaget kejsersnit - der var ret "beroligende". 

Jeg havde nu været indlagt i 11 dage og var ved at være træt af at få taget blodtryk og blodprøver og at få 

stillet de samme de samme spørgsmål igen og igen: " Har du hovedpine?", "Er du svimmel?", "Har du 

synsforstyrrelser?" Jeg havde det fint og var ikke spor påvirket af, at blodtrykket stadig var alt for højt. 

Jeg havde ikke på noget tidspunkt været nervøs for at få barnet ud, selvom det var alt for tidligt. Dels følte 

jeg, at jeg var i gode hænder, dels var det en stor støtte, at vi havde set den lille pige i kuvøsen. Jeg følte ikke, 

at jeg havde noget at være bange for. 

Erik havde nu afholdt den ferie, han havde til gode, og da min tilstand var rimelig stabil, kørte han hjem 

torsdag aften. Samme aften havde jeg også haft besøg af mine forældre, og da det hele gik stille og roligt, 

havde vi alle et lille håb om, at jeg måske ville komme hjem på weekend. Men det kom til at gå ganske 

anderledes. 

Da de alle var kørt hjem om aftenen, lagde jeg mig godt til rette med et blad og hyggede mig så godt, som 

man nu kan på sådan en hospitalsstue. Mit blodtryk skulle lige måles, inden jeg skulle sove, og pludselig var 

det bare kanonhøjt. 

Det var starten på nattens mareridt. For hvert kvarter hele natten igennem blev mit blodtryk målt. Hver 

eneste gang jeg lige var faldet i søvn, stod de der igen og rykkede i den ene arm og målte trykket og prøvede at 

holde det lidt nede ved at give mig noget mere blodtrykssænkende medicin. 

Den nat blev jeg vækket 24 gange for at få målt trykket, og de samme spørgsmål blev stillet igen og igen. Om 

morgenen var jeg utrolig træt, mine øjne var hævede, og det føltes, som om de hang langt nede på kinderne. 
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Uvisheden om, hvad dagen ville bringe, var ikke til at holde ud. Erik havde jeg ikke talt med siden først på 

aftenen, og han troede, at alt var i den fineste orden. Langt om længe var der stuegang, og der var enighed 

om, at blodtrykket var så højt og svært at styre, at der skulle foretages kejsersnit om eftermiddagen. 

Selvfølgelig græd jeg og var helt ude af mig selv ved tanken om, at min lille baby, der sparkede så livligt inde i 

min mave, skulle hives ud fra sin trygge verden 11 uger før tiden. Men på en anden måde var det også en 

lettelse endelig at vide, hvad der skulle ske, og hvornår det ville ske. 

Jeg ringede til Erik på hans arbejde. Han var jo lige startet igen efter 14 dages ferie og havde kun været på 

arbejde i en time, da jeg ringede. For ham var det totalt rystende at få at vide, at hans barn skulle komme til 

verden samme eftermiddag. Vi blev dog enige om, at han skulle fortælle sin arbejdsplads, at min situation var 

blevet forværret, og at han var nødt til at tage ned til mig. Vi følte ingen grund til at fortælle noget om 

kejsersnittet, før vi selv havde situationen under kontrol igen. 

Jeg ringede også til min veninde og forberedte hende på, at tiden var inde, til at babyen skulle ud. Mine 

forældre fik jeg også ringet til. De ville komme i løbet af kort tid, så vi kunne nå at snakke sammen, inden jeg 

skulle køres ned på operationsstuen. Herefter fik jeg ro til at komme i bad og få sovet en smule, inden de 

begyndte at gøre mig klar til operationen. 

Da Erik kom, fik vi snakket om det, der skulle ske før, under og efter kejsersnittet, og jeg fik fortalt ham, 

hvordan jeg ønskede at det skulle foregå, mens jeg stadig var påvirket af narkosen. Jeg havde haft et ønske 

om at undgå fuld narkose, men da mit blodtryk stadig var alt for højt, var alt andet end fuld narkose for 

risikabelt. 

Det var en meget underlig fornemmelse bare at få noget at sove på med tanken om, at jeg, når jeg vågnede op 

igen, ville være mor til et lille barn. Alle mine forestillinger om fødslen og babyen, der blev lagt op på min 

mave, ville ikke gå i opfyldelse. 

Mange tanker og ubesvarede spørgsmål for gennem mit hoved. Jeg var betænkelig ved og bange for 

narkosen. Jeg tænkte meget over, hvor lang tid der mon ville gå, før jeg vågnede op igen, og hvornår jeg 

kunne få lov til at se min baby. Mon jeg ville være syg og dårlig af narkosen og tale i vildelse, og ville jeg 

måske først vågne op igen flere dage senere? 

Én ting forsøgte jeg dog at gøre helt klart for Erik og min forældre: At det kun var de tre, der måtte se babyen, 

før jeg selv var i stand til det. Og der skulle ikke ringes til nogen anden, før jeg selv var i stand til at registrere, 

hvad der var sket. De to ting betød utrolig meget for mig. Jeg kunne slet ikke klare tanken om, at nogen 

skulle se barnet før jeg selv, og jeg syntes ikke, at der var nogen grund til, at familie og venner skulle høre om 

vores for tidligt fødte barn, før vi selv havde vænnet os til situationen. 

 

KEJSERSNIT 

Klokken kvart over tre blev jeg hentet af en portør og måtte sige farvel til mine forældre og Erik. Min mor 

græd, da jeg blev kørt af sted, og da jeg så det, blev jeg selv meget ked af det. Erik var temmelig bleg, og jeg fik 

helt ondt af ham. Nu stod han pludselig alene med det hele, mens jeg bare skulle sove. 
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Jeg var stadig ked af det, da jeg blev anbragt på operationsbordet, og jeg syntes, at det var frygtelig mange 

mennesker, der skulle være med til at skære i mig. Men de fik mig åbenbart til at falde til ro, og sidste gang 

jeg så på klokken, var den halvfire. 

Erik sad ude på gangen, og kl. 15.38 kom lægerne ud med vores lille dreng i den transportable kuvøse. Erik 

fik lov at køre med i elevatoren op til neonatalafdeling C1. Her blev vores lille dreng målt og vejet. Han var 

38,5 centimeter lang og vejede 1.165 gram. Han blev lagt ind i kuvøsen og tilkoblet diverse udstyr. Han havde 

brug for ekstra ilttilførsel og fik det ved hjælp af CPAP, hvor han fik en iltblanding pustet ind i næsen, hvilket 

lettede hans vejrtrækning. 

 

LANG VENTETID 

Alt imens der foregik en masse omkring mit barn, var jeg i den anden ende af hospitalet ved at vågne op. 

Klokken var kvart over fire. Altså var det 45 minutter siden, jeg var kommet i narkose, og nu var jeg så småt 

ved at komme til mig selv igen. "Hvor er mit barn, og hvor er min mand", var det første, jeg sagde. 

Jeg fik at vide, at vi havde fået en fin lille dreng, og at jeg ville få ham at se senere, når min tilstand var mere 

stabil. Jeg havde ikke på noget tidspunkt af mit hospitalsophold følt mig syg, men det var næsten til at få det 

dårligt af at se alt det udstyr, jeg var koblet til. Jeg havde det utrolig godt efter narkosen, og jeg sad op i 

sengen, da Erik og mine forældre langt om længe dukkede op. 

De havde fået at vide, at der ville gå et par timer, før jeg vågnede op, så de havde stille og roligt fået deres 

eftermiddagskaffe. Selvfølgelig havde de også været oppe og se barnet, og jeg - ja, jeg måtte desværre vente. 

Ventetiden var frygtelig, og jeg måtte nøjes med at se på det billede af ham, som de var kommet med. 

Jeg fik lov til at få en sodavandsis, hvilket var lige, hvad jeg trængte til, og nu var jeg ved at være så frisk, at 

jeg kunne begynde at tænke på at ringe til venner og familie. Erik ringede til sine forældre og søskende, og 

den første, jeg ringede til, var min storebror. Dengang var jeg overbevist om, at han græd af glæde, men 

bagefter fandt jeg ud af, at det nærmere var af frygt, han græd - frygten for, hvad der ville ske med mig og 

barnet. 

Jeg fik også ringet til den nybagte oldemor og til en veninde, men så måtte jeg også stoppe. Kræfterne var 

brugt op, og jeg måtte hvile mig igen. 

Mine forældre kørte hjem først på aftenen - de kunne godt se, at vi trængte til at være alene. Vi fik snakket 

lidt, Erik skulle jo fortælle mig alle de ting, han havde oplevet, og jeg ville vide hver en detalje om vores søn. 

Det vat nu cirka fem timer, siden han var kommet til verden, og intet tydede på, at jeg ville få ham at se før 

næste dag. Min tilstand var kritisk, men det var enormt svært for mig at acceptere ventetiden. 

Eriks forældre kom senere på aftenen, men jeg var utrolig sårbar og havde ikke lyst til at snakke. De 

forsvandt derfor hurtigt igen og gik, uden jeg vidste det, over på kuvøseafdelingen og så barnet. Når jeg 

tænker på det, græder jeg stadig. Det gik simpelthen min ære for nær, at der var andre, der skulle se mit barn 

før mig selv, og jeg har haft utrolig svært ved at acceptere og tilgive, at de på den måde handlede mod mine 

ønsker. 
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Hele næste dag gik med, at jeg fik målt blodtryk og blev undersøgt. Min tilstand var stadig for ustabil til, at 

jeg kunne flyttes. 

Hen på eftermiddagen kom mine forældre. Mor og Erik gik over til babyen, og min far blev hos mig. Vi fik talt 

hele forløbet igennem, og jeg græd meget. 

Blodtrykket havde været meget højt om natten og dagen igennem, men da jeg fik luft for alle mine tanker 

faldt det brat. Der var vagtskifte for sygeplejerskerne, og de to, der skulle passe mig, var mildest talt guld 

værd. De fortalte mig, hvor kritisk min situation egentlig havde været. At man faktisk kan dø eller blive 

hjerneskadet af så højt et blodtryk, men de fortalte det på en menneskelig og forståelig måde. 

Hvis blodtrykket blev ved med at falde og derefter blev stabilt, lovede de mig, at der ikke ville gå lang tid, før 

jeg ville få min søn at se. Nu var det faktisk et helt døgn, siden han var blevet født, så min tålmodighed var 

også ved at være brugt op. 

Endelig efter 26 timer kom der langt om længe en læge, der mente, at nu var tiden inde til, at jeg kunne blive 

kørt over på neonatalafdelingen. 

 

MIT FØRSTE MØDE MED EMIL 

Jeg blev kørt af sted af en portør i følge med en sygeplejerske fra intensivafdelingen, mine forældre og 

selvfølgelig Erik. Jeg blev kørt ind på den lille kuvøsestue, som vi havde fået lov til at se i begyndelsen af min 

indlæggelse. Derfor var jeg heldigvis forberedt på, hvordan der så ud med alt det tekniske udstyr. 

Min seng blev placeret ved siden af Emils kuvøse, og nu kunne jeg endelig se vores dejlige lille dreng. Der 

kom en sød sygeplejerske og hilste på mig, og hun gjorde klar til det store øjeblik - jeg skulle have Emil ud og 

ligge på min mave. 

Det var en del slanger at tage hensyn til, men pyt med dem - nu var mor og søn endelig sammen. Det var 

vidunderligt at mærke hans varme hud mod min og høre hans små knirkelyde. Sådan lå vi og nød hinanden i 

en halv times tid, og hvem, der nød det mest, er ikke til at sige. For Emil kunne jo genkende min hjertelyd og 

faldt helt til ro ved at ligge der hud mod hud. 

Selvfølgelig syntes jeg, at han var lille, men da ikke specielt sensationsagtig lille. Han var i mine øjne en dejlig 

veludviklet lille baby, havde en flot brun kulør og havde fine små arme og ben, og hans små stærke fingre 

holdt fast om min finger. 

Han var vores dejlige dreng, og selvfølgelig elskede jeg ham fra første øjeblik, jeg så ham. Vi tre, som nu var 

blevet en lille familie, skulle nok klare den næste svære tid sammen. Efter fotografering og videooptagelse 

blev vores søn Emil atter overladt til personalet, og jeg blev kørt tilbage til intensiv. At jeg havde set ham og 

haft ham tæt ind til kroppen, gav mig nye kræfter og beroligede mig. Mit blodtryk bevægede sig ned omkring 

det normale og blev mere stabilt. 
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Jeg havde også fået appetitten tilbage igen, og Erik blev sendt i byen efter pizza. Den lørdag var der 

festmåltid på intensivafdelingen. Erik, mine forældre og jeg guffede pizza i os, og personalet på 

intensivafdelingen serverede rød saftevand for os. 

Senere på aftenen prøvede jeg at malke mælk ud af mine bryster med en brystpumpe, men resultatet var kun 

få dråber. 

Erik overnattede atter på hospitalet, og min nattesøvn blev stadig afbrudt af blodtryksmålinger, check af 

væske og blodtrykssænkende medicin. 

Næste formiddag kunne jeg endelig forlade intensivafdelingen og blive kørt over til min "gamle" enestue og 

alle mine ting. Nu kom jeg også tættere på Emil, og det hele virkede lidt mere overskueligt. Jeg blev atter kørt 

over til Emil i min seng, men vi var flere sengeliggende mødre, så vi måtte pænt vente ude på gangen, til der 

blev plads på kuvøsestuen. Jeg følte mig meget hjælpeløs ved bare at ligge der. Jeg kunne se hans kuvøse ude 

fra gangen, jeg længtes efter ham, men måtte bide det i mig og vente til det blev min tur. 

Det var dejligt at røre ved ham igen. Jeg svedte helt vildt og fik at vide, at det var hormonerne, der for rundt i 

kroppen på mig. 

Vi besøgte Emil flere gange i løbet af dagen og aftenen. Det gik fint med ham. Han fik 2 ml. sondemad ti 

gange i døgnet. Nu lyder det selvfølgelig kun af lidt, men på det tidspunkt var vi utrolig stolte af, at han spiste 

hele ti gange i døgnet. 

Jeg selv havde meget ondt i såret, men i bad det ville jeg, så der kom en sygeplejerske for at hjælpe mig. Men 

nej, hvor følte jeg mig dum. Jeg kunne knap nok bevæge mig for smerte og kunne slet ikke komme ud af 

sengen. Jeg måtte give op og tage mig en lille lur i stedet. 

Senere på eftermiddagen skulle jeg tisse, og jeg ville bare klare de tre skridt ud på toilettet. Men nej, jeg måtte 

igen opgive og bede om et bækken. Sygeplejersken tændte for vandhanen, da lyden måske kunne hjælpe mig, 

og Erik og sygeplejersken stod og kiggede lige så forventningsfulde på mig. Jeg følte mig utrolig dum, og jeg 

bad dem om at forsvinde. Men bedst som jeg havde fået ro, åbnede de døren igen, og da det havde gentaget 

sig et par gange, opgav jeg det hele. 

Det var noget af en nedtur, at jeg ikke engang kunne klare så simpel en ting som at tisse. Jeg var helt ude af 

den og græd og græd. Jeg kunne ikke være hos mit nyfødte barn, og nu kunne jeg ikke engang klare at gå på 

toilettet. Det hele var bare fuldstændig uoverskueligt for mig. Men senere fik jeg noget smertestillende, og da 

det virkede, kom jeg op med hjælp af to sygeplejersker. 

De efterfølgende dage kørte Erik mig rundt i kørestol, fordi det gjorde utrolig ondt i såret at gå oprejst, men 

efter en uges tid var jeg ved at være klar igen. 

 

AMNING 

Emil var jo født i uge 29, og sutterefleksen udvikles først i cirka uge 35, så indtil han fik lært at sutte, måtte 

han sondemades. Altså fik han min mælk ved hjælp af en slange igennem næsen og ned i mavesækken. 
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Mængden af mælk blev hver dag udregnet ved hjælp af hans vægt og alder, så han kunne få lige nøjagtigt, 

hvad han kunne tåle og havde behov for. 

Jeg havde på forhånd ingen anelse om, at en gravid kvinde allerede begynder at producere mælk så tidligt i 

graviditeten. Men min mælk indeholdt de ting, et for tidligt født barn har brug for, og derefter tilpasser sig 

barnets alder. 

Det var en sej kamp med malkemaskinen, men med megen stædighed udholdt jeg hele to måneders kamp, 

før han selv kunne sutte. Hele 60 dage sad jeg fem-seks gange om dagen og malkede mælk ud til min søn. 

Når det var dårlige tider med psykiske nedture, blev det til 20 ml - efter 20 minutters forsøg. Erik var en 

utrolig støtte, han hentede maskinen og satte mælken i køleskabet gang på gang. Uden hans hjælp, tror jeg 

ikke, at jeg havde fortsat. 

Det var dog hele kampen værd, for da Emil var 9 måneder, ammede jeg stadig. Jeg ammede ham fuldt ud, til 

han var seks måneder, så begyndte han at få vælling, grød og frugtmos. To af hans måltider bestod derefter 

udelukkende af modermælk. Jeg er overbevist om, at amningen har bevirket, at han slet ikke har været syg. 

En af årsagerne til, at amningen lykkedes for mig, var, at jeg ikke lod mig stresse i tiden efter 

hospitalsopholdet. Her var Erik og mine forældre guld værd. De støttede mig og aflastede mig så meget, at 

jeg også kunne få slappet af. Han var sulten på klokkeslæt. Præcis klokken fire - otte - tolv osv. gjorde han 

opmærksom på, at nu var det spisetid. Det var de samme tidspunkter, han var blevet sondemadet på 

sygehuset. 

Emil blev ammet frem til sin et-års fødselsdag. På dette tidspunkt steg hans interesse for rigtig mad, og han 

bestemte selv, at nu skulle det være slut. På den måde blev det en stille og behagelig overgang for både mor 

og søn. 

 

KÆNGURUMOR OG -FAR 

Alt i alt var Emil indlagt på hospitalet i godt to måneder (24.1-4.4), og jeg var hos ham hele tiden. Jeg var 

hjemme et par enkelte gange, men allerede jeg kom ned på parkeringspladsen, savnede jeg ham. Selvfølgelig 

var det rart at komme væk fra hospitalsmiljøet for en tid, men det var hårdt at forlade Emil liggende i 

kuvøsen. Erik var heldigvis hos os det meste af tiden. Han havde selvfølgelig også sit arbejde at passe, men 

lige så snart han fik fri, kom han, og han sov tit på hospitalet. 

Det var guld værd, at han var der så meget, både for mig og ikke mindst for ham selv. Han vidste, hvad der 

foregik, og kunne sætte sig ind i situationen. Han havde en anden forståelse for tingene end de fædre, der 

kun kommer på besøg en times tid en gang imellem. 

Vi var kænguruforældre for Emil. Vi lå mange timer hver eneste dag med Emil på maven. Selvom han lå i 

kuvøse, måtte vi gerne tage ham ud, da vores kropsvarme var meget bedre for ham. Vi gav på den måde Emil 

nærhed, kærlighed, tryghed og beroligelse. Han kunne på den måde lugte, høre og sanse sin mor og far, 

hvilket gjorde ham meget rolig. At have ham tæt ind imod min krop gjorde også, at amningen styrkedes. 
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BESØG AF FAMILIE OG VENNER 

 

Vi var enige om at give Emil så meget opmærksomhed som overhovedet muligt. Han skulle vide og mærke, at 

vi var hos ham hele tiden. Det tror jeg, at der var mange, som havde svært ved at forstå, og mange mente 

ikke, at det var nødvendigt at være hos ham hele tiden. De mente, at han blev passet godt på hospitalet, indtil 

han en dag ville være så stor, at vi kunne få ham med hjem. 

For os blev det derfor nødvendigt at meddele venner og familie, at jeg ikke tog imod uanmeldt besøg. Jeg var 

på hospitalet for Emils skyld, og det var hos ham, al min tid blev brugt. Jeg havde ikke spor lyst til at sidde i 

dagligstuen og snakke om for mig ligegyldige ting. 

At få besøg var således ikke udelukkende positivt. Jeg var indlagt på hospitalet, fordi jeg var syg, og fordi 

både mit og barnets liv var i fare. Men når folk kom på besøg, følte jeg ofte, at de blev siddende alt for længe. 

et kort besøg indimellem ville have været opfriskende, men timelange besøg var ved at tage livet af mig. Én 

gang måtte jeg simpelthen bede vores gæster om at gå op i dagligstuen, fordi jeg trængte til at sove. Jeg er 

ikke så god til at sige fra, men det blev simpelthen for meget. 

Under hospitalsopholdet var Emil og Erik det vigtigste i hele verden for mig. Det var vores lille babys liv, det 

gjaldt, og jeg havde ikke overskud til spor andet. Emil havde brug for al den kærlighed og nærhed, han kunne 

få, og Erik og jeg var/er begge af den mening, at de, der forstod vores situation, også ville være der, når vi 

kom hjem igen, og de, der ikke gjorde - ja, det var bare ærgerligt for dem. Set i bakspejlet hang mit 

manglende overskud selvfølgelig også sammen med, at jeg stadig var syg og påvirket af det høje blodtryk. 

Man kan sige, at vi valgte at "glemme" folk og leve for hinanden og kun bruge tid og kræfter på Emil. Hvad 

andre tænkte og følte, havde vi ikke overskud til at tænke på. Det var os tre, det gjaldt. Sammen ville vi 

komme igennem den svære tid på bedste vis. 

 

EMILS TID PÅ HOSPITALET 

Den periode, Emil var indlagt, var en svær tid at komme igennem, og det var uudholdeligt at tænke på den 

lange ventetid, før han kunne komme med os hjem. Da vi stod midt i det, var det ikke til at se en ende på - det 

virkede uoverskueligt det hele. Men når vi i dag tænker tilbage på de næsten tre måneder, vi boede på 

hospitalet, virker det ikke som så lang tid. 

Emil lå i kuvøse i hele syv uger og havde brug for ekstra ilttilførelse ved hjælp af CPAP i lige så lang tid. Det 

var virkelig en lykkelig dag, da han endelig fik sin hospitalsvugge. Det var underligt, at vi ikke længere skulle 

holde øje med ham gennem kuvøsens glasvægge, når han sov. Og det var bare så dejligt endelig at give ham 

rigtigt tøj på og putte ham under en dejlig varm dyne. I syv uger havde han ligget uden tøj - kun lige med en 

ble på - i sit glashus. Selvfølgelig havde han brugt en stor del af tiden på vores maver godt pakket ind, men 

det var et stort skridt for os, at han endelig slap ud derfra. 

Da Emil lige var kommet til verden, havde han som de fleste for tidligt fødte børn gulsot og kom i 

lysbehandling. Det var lidt ubehageligt at se ham ligge der i det stærke lys, men efter et par døgn var han i 

orden igen. 
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På et tidspunkt fik Emil problemer med hjertet; ductus ville ikke lukkes. Der var snak om respirator og 

overflyttelse til Skejby. Men ductus blev lukket ved hjælp af medicin, og han blev frisk igen. 

Emils øjne var også et problem. Han blev undersøgt af øjenlægen to gange om ugen. På et tidspunkt så det 

ikke ud til, at det ville gå fremad, og der var tale om, at vi skulle til Rigshospitalet. Bare tanken virkede meget 

uoverskuelig - helt til København. Men heldigvis begyndte det stille og roligt at gå fremad. Han gik til kontrol 

hos øjenlægen i et halvt år, og endelig blev hans øjne erklæret tiptop i orden. 

Emil var også så uheldig at få lyskebrok og navlebrok. Lyskebrok blev han opereret for, da han var syv 

måneder. Det var et lille indgreb, men det var alligevel en svær tid at komme igennem med skrigeri og fuld 

narkose til sådan en lille mand. Operationen foregik på Herning Sygehus, og denne gang blev vi indlagt på 

afdelingen med større børn. 

Alt i alt tog operationen en time, og derefter blev Emil kørt på opvågningsstuen. Her lå han og sov i en times 

tid. Da han vågnede var han frisk og klar til at få en tår bryst. Vi var tilbage på børneafdelingen igen sidst på 

eftermiddagen, og allerede ved 20-tiden var vi hjemme hos os selv igen. Man kunne slet ikke mærke at han 

var blevet opereret tidligere på dagen. Vi havde i lang tid gået og frygtet operationen, men det var altså 

hurtigt klaret og helt uden problemer bagefter. 

 

I DAG 

Da vi var kommet igennem de tre første måneder af Emils liv, følte vi, at nu kunne vi klare alt. Han har 

faktisk ikke været syg. Selvfølgelig har han været forkølet og haft feber, men det er så få gange, at vi ikke 

regner det for noget. Allerede da han fyldte et år, havde han efter sundhedsplejerskens og lægens udsagn 

indhentet den for tidlige start på livet, både motorisk og vægtmæssigt. På det tidspunkt vejede han 8,7 kilo. 

Emil kom i dagpleje, da han var 14 måneder, og vi frygtede igen for sygdomme, men også her klarede han sig 

fri. 

Emil er nu to et halvt år, og vi har lige været til den sidste kontrol på Herning Sygehus. Der blev han målt til 

at være 84 cm høj, og han vejer 11,5 kg. 

Det svære tid er fortid, og vi tænker kun på fremtiden. 

 

 

 

KRISTINA 
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Født den 14. marts 1986 

Fødselsalder: 31. uge 

Data: 40 centimeter, 1.423 gram 

 

 

FØDSLEN 

Kristina kom til verden den 14. marts 1986 på Rigshospitalet i København med en fødselsvægt på 1.423 gram 

og en længde på 40 centimeter. Hun blev født efter en graviditet på fulde 30 uger. Jeg var 30 år og havde på 

det tidspunkt været sygehjælper på en børneafdeling gennem syv år, så jeg havde en del baggrundsviden 

omkring risici ved at føde for tidligt. Kristinas far var 32 år og pladeværkfører i autobranchen, og hun havde 

en storebror Daniel på knap 14 måneder, da hun blev født. 

Svangerskabet havde været kompliceret af flere blødninger allerede fra 13. uge, men der havde intet unormalt 

været at se på ultralydsskanningerne. Man mente, at blødningerne stammede fra et blodkar på den 

udvendige side af livmoderen. Jeg var sygemeldt fra 13. uge og frem til fødslen, der pludselig gik i gang. Jeg 

blev i første omgang indlagt på Hillerød, hvor de fik standset veerne, men de valgte at overføre mig med 

barnet i maven til Rigshospitalet. 

På Rigshospitalet skønnede man, at der var ro i fødslen, og kl. 22 sendte de min mand hjem. Der var også ro 

indtil kl. 02 om natten, hvor de i den mellemliggende tid havde skruet ned for det vehæmmende drop. Da de 

ville skrue op igen, var det for sent, og det blev besluttet, at jeg skulle føde. Min mand blev tilkaldt, men 

nåede først ind på hospitalet igen, da fødslen var overstået. Kristina havde det efter omstændighederne godt 

efter fødslen, og jeg fik lov at have hende i armene kortvarigt, inden de puttede hende i kuvøse og kørte 

hende på børneafdelingen. 

De næste timer gik med at vente. Min mand måtte ikke komme over og se hende på børneafdelingen, da de 

arbejdede med at lægge hende i respirator. Det var en standardprocedure, selvom hun trak vejret fint selv. 

De timer blev mange tanker vendt, og vi fik allerede der talt om, hvor meget der skulle gøres, såfremt der 

kom store kriser i hendes liv. Der var det både godt og skidt med den baggrundsviden, jeg havde fra arbejdet 

på en børneafdeling, der også havde neonatalafdeling. Vi var dog temmelig enige om, at hun ikke skulle 

kæmpe for sit liv, men have en værdig afslutning, hvis der kom kriser - en beslutning, der heldigvis aldrig 

blev brug for. 

Klokken syv om morgenen fik vi endelig lov til at komme på GN (neonatalafdelingen). Hun lå så yndigt og 

sov i sin respirator og havde det efter omstændighederne yderst fint. Dagen gik, og om aftenen fik jeg hende 

ud af kuvøsen og sad med hende i armene med respirator og det hele, og først der gik det vist rigtigt op for 

mig, at jeg var blevet mor. 
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Kristinas far var ikke så meget på hospitalet. Han måtte tage sig af hendes storebror, der ikke kunne forstå 

noget af alt det, der var sket. Hans mor var jo pludselig bare væk. Da vi kun havde deltidsdagpleje til ham, 

blev han kastet rundt mellem dagplejemor, far og bedsteforældre. 

 

HJERNEBLØDNING 

Ti dage gammel havde Kristina det godt og var begyndt at tage på i vægt. Derfor var der planlagt overflytning 

til børneafdelingen på Hillerød. Ambulancen var bestilt, og jeg skulle komme ind og være med ved 

overflytningen. Jeg var allerede blevet udskrevet efter fire dage på barselsafdelingen, da det var hårdt at være 

indlagt på en afdeling, hvor andre mødre lå med deres fuldbårne børn. Daniel savnede mig jo også 

derhjemme. 

Da jeg ankom til afdelingen, blev jeg mødt af en sygeplejerske, der fortalte, at overflytningen var blevet aflyst, 

og at jeg skulle tale med en læge om hvorfor. 

Lægen kom og fortalte, at de ved en rutineskanning af kraniet om aftenen inden overflytningen havde 

konstateret, at hun havde haft en hjerneblødning. Man var usikker på omfanget af den skade, der var sket, 

men hun skulle skannes igen senere. På grund af travlhed blev det først gjort aftenen efter. Vi var taget ud til 

min søster for at spise familiemiddag i anledning af påsken, da de efter aftale ringede til os efter skanningen. 

Lægen var ikke meget for at udtale sig pr. telefon, men hårdt presset fortalte han, at omfanget af 

hjerneskaden var betydeligt, og at vi kunne se frem til at få et stærkt handicappet barn med spastisk 

lammelse. De havde nemlig også konstateret, at hun havde fået vand i hovedet. Man ville udtage 

rygmarvsvæske hver anden dag, for at trykket ikke skulle blive for stort, da hendes eget afløbssystem ikke 

fungerede. 

Turen til Rigshospitalet fra Hvidovre var meget lang, og vi tudede om kap i bilen. Mange tanker blev vendt: 

Hvad nu? Hvordan skulle vi kunne klare at få en hverdag til at fungere med et svært handicappet barn? 

Det var lidt beroligende at komme ind til hende og se, at hun bare lå nok så fredfyldt og sov og ikke led på 

nogen måde. 

Dagene gik, og pludselig fik hendes vægt stor værdi, for man kunne ikke indoperere en ventil til afløb for 

rygmarvsvæsken, før hun vejede 2.000 gram. På det tidspunkt manglede der stadigvæk et halvt kilo til det 

mål, så hver anden dag stod den på rygmarvspunktur. 

Men Kristina havde det godt og trivedes fint, så det var svært at forstå, at hun skulle være hjerneskadet i svær 

grad. Selvom hun oven i købet fik en meningitis på grund ad forurening ved rygmarvspunkturerne, klarede 

hun også det uden problemer. Hun var en stærk pige, der nok skulle leve og klare det hele. Vi blev fri for at 

tage stilling til hendes liv; det klarede hun heldigvis selv. Efter ca. 14 dage med aftapninger gik hendes eget 

system i gang, og en operation blev undgået. 

Fem uger gammel begyndte hun så småt at smile til os, og vi havde fin øjenkontakt af kortere varighed. Det 

gav os et lille håb om, at skaden måske ikke var så stor som først antaget. 
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Vi ventede på en afsluttende CT-skanning, som blev udført, da hun var næsten syv uger gammel. Alt var nu 

stationært, og omfanget af hjerneskaden ville ikke blive forøget. Derfor blev hun overført til Hillerød 

Sygehus´ børneafdeling med henblik på at blive bedre til at sutte på flaske. Hidtil havde hun fået de fleste 

måltider via sonde. 

Jeg var på sygehuset fra 8 morgen til 14 eftermiddag, hvor jeg kørte hjem og hentede hendes storebror i 

dagplejen. Når han var puttet kl. 19, kørte jeg igen op til Hillerød - en tur på 26 km hver vej. 

Man kunne ikke blive hos børnene om natten, så når jeg ikke var der, fik hun sondemad på grund af 

personalemangel. 

Efter to døgn besluttede jeg mig for at forlange hende udskrevet på eget ansvar, da jeg følte, at jeg selv kunne 

passe hende lige så godt som hospitalet. Jeg vidste dog også, at de ikke kunne afvise mig, hvis det mod 

forventning gik galt hjemme. Vi enedes dog med lægen om at gå på weekend og komme igen mandag morgen 

til kontrol og evt. udskrivelse. Kristina mente heldigvis også, at vi havde valgt det bedste for hende, for da 

hun kom hjem i fredelige omgivelser, spiste hun pænt af flasken og sov så godt mellem måltiderne, at hun tog 

90 gram på på halvandet døgn. Vi blev udskrevet mandag formiddag med aftale om en kontrol efter tre uger. 

 

HJEMME IGEN 

Alt gik fint efter hjemkomsten. Kristina artede sig pænt og tog pænt på i vægt. Den dag, hun skulle have 

været født, var sundhedsplejersken på besøg, og Kristina havde nu samme vægt som storebroderens 

fødselsvægt. 

Da Kristina var tæt på et halvt år, skulle der være barnedåb. Hun havde allerede nu lagt linjen for, hvem der 

skulle passe hende, og kun jeg blev accepteret som madmor. Far måtte gerne hygge og bade og pusle, men 

ingen andre kunne komme hende nær. Den dag, hun skulle døbes, startede hun på kolik, og hun skreg hver 

dag fra kl. 14-22. I dag kan vi godt forstå, at nogen i den situation måske kommer til at gøre et barn fortræd. 

Det kan virkelig drive en til vanvid, at man ikke kan trøste sit eget barn. 

Kolikken varede i tre måneder, og det eneste, der kunne få hende til at tie, var at vi kørte hende i 

barnevognen på brosten. Derfor skulle barnevognen også have nye dæk bagefter. Vi var begge enige om, at 

når vores ægteskab havde kunnet holde til dette, kunne det holde til alt. 

En ting, vi nu også allerede for længst havde stiftet bekendtskab med, var socialforvaltningen. Allerede mens 

Kristina lå på Rigshospitalet, var vi i forbindelse med dem for at få hjælp til de ekstra kørselsudgifter. Vi fik 

herfra al den støtte og hjælp, vi kunne ønske os. Hver gang vi bad om noget hjælp, blev det straks klaret. At vi 

skulle blive en familie, der stod i tæt kontakt med socialforvaltningen, havde vi ikke drømt om, inden vi fik 

børn, men efterhånden som Kristina voksede op, er det blevet en sparringspartner, vi ikke kan undvære. 

Da Kristina var et halvt år, udløb min barsel. Jeg var ikke parat til at gå på arbejde endnu, og hun var 

efterhånden ved at være godt spastisk i sine små arme og ben, og hovedet var der slet ikke styr på. En 

forlængelse af min orlov var uundgåelig, for hun kunne ikke passes i almindelig institution, eller dagpleje. Via 

en småbørnskonsulent, som sygehuset satte os i forbindelse med, blev hun skrevet op til en 

specialbørnehave. 
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PÅ ARBEJDE IGEN 

Da Kristina var otte måneder, havde jeg igen fået lyst til at komme på arbejde og få et lidt mere normalt liv og 

et liv, hvor jeg var uden hende i nogle timer om ugen. Jeg havde altid arbejdet deltids hver anden uge i 

nattevagt, og det måtte jeg starte på igen, da det var umuligt at få arbejde i dagtimerne på sygehuset. 

Socialforvaltningen kunne se, at det var en god idé, at vi vendte tilbage til et så normalt liv som muligt, så i 

den ventetid, der var på børnehaveplads, fik vi ansat en uddannet støttepædagog i hjemmet. 

Hun blev Kristinas anden mor og var stærkt knyttet til hende i de otte måneder, hun var hos os. 

I den periode blev Kristina psykisk meget bedre, og vi følte, at hun forstod, hvad der skete omkring hende. 

Hun voksede og trivedes, men på det fysiske plan skete der ingen fremskridt. Hun kunne ingenting selv; lå 

blot, hvor hun blev lagt, og var skiftevis meget slap og meget spastisk. 

Vi var via småbørnskonsulenten også kommet i forbindelse med specialrådgivningen og fik besøg af en 

talepædagog, der skulle hjælpe os med at få kommunikationen med Kristina i gang. Via videoptagelser af 

hende fandt vi frem til, at hun havde en fin kommunikation med øjnene, og det blev så starten til den 

fremtidige kommunikationsform med Kristina. Det blev klart for os, at Kristinas hjerneskade bl.a. havde 

ramt talecenteret, så hun ville aldrig på et talesprog. I dag må vi nok se i øjnene, at det er hendes største 

handicap. 

 

AFLASTNING 

Da Kristina var godt et år, indså vi, at det var nødvendigt med noget aflastning indimellem. Ikke mindst af 

hensyn til hendes storebror, der jo også havde krav på at have sine forældre en gang imellem. Da jeg vidste 

fra mit arbejde, at plejefamilier ofte må springe fra, når børnene bliver for tunge, valgte vi institutionen 

Granbohus i Fredensborg som aflastning. Vores støttepædagog gjorde alt for at give hende en god start på 

institiutionen. Hun boede med hende deroppe i otte dage og trak sig langsomt væk fra hende. Men Kristina 

syntes bestemt ikke, at hun skulle være der. Efter et halvt år med et grædende barn, hver gang hun var der, 

måtte vi opgive og vente, til hun blev mere psykisk stabil. Hun var for knyttet til få personer og blev meget 

utryg, når de personer hun var tryg ved, ikke var inden for hendes synsfelt. 

Vi forsøgte så igen med aflastning, da hun var kørt godt ind i børnehaven og havde vænnet sig til, at der var 

flere forskellige mennesker, der godt kunne tage vare på hende. Hun var der ca. tre år, og det gik noget bedre. 

Glad var hun ikke i starten, men som tiden gik, blev aflastningssituationen også en vane for hende. Hun kørte 

så fra børnehaven om fredagen og returnerede til børnehaven mandag morgen. Det gav os et godt pusterum 

til at være noget for Kristinas storebror. Det har nok været en stor fordel, at han var så lille, da hun blev født, 

for han har aldrig prøvet at være "enebarn". I dag er han god til at tage sig af hende og medinddrage hende i 

sin verden. Hun har jo ikke kammerater, der kommer og spørger, om hun kan være sammen med dem. Han 

er utrolig social, også over for andre, og har også fået lov til at være sig selv. Han har altid kun skullet lege 

med sin lillesøster, når det var ham, der havde lyst. Sådan er det stadigvæk, men han gør det ofte uden at 

tænke over det. 
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Samtidig med alt det andet, der foregik, gik vi til kontrol på både Rigshospitalet, Hillerød Sygehus, 

taleinstituttet m.v. Det er blevet et fast indhold i vores kalender med alle de kontroller hos børnelæger, 

ortopædkirurger, øjenlæger, tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, m.fl. Ligeledes er der næsten 

konstant et fast punkt, der hedder hjælpemidler. Anskaffelse og tilpasning er noget af en jungle, og det tager 

tid at finde det rigtige. Mange klapvogne, kørestole, gangvogne, ståstativer mv. er passeret gennem huset, 

som også har måttet bygges om to gange. 

Det bedste hjælpemiddel, Kristina har, er dog hendes cykel, som hun elsker at køre på. Der føler hun, at der 

er noget, hun kan. Elstol bliver det næste store projekt, vi skal i gang med at afprøve. 

 

SPECIALBØRNEHAVE 

Da Kristina var halvandet år gammel, fik hun endelig plads i specialbørnehaven, og støttepædagogen kørte 

hende ind i løbet af en måned, inden hun forlod Kristina og os. Den første tid var svær. Ikke nok med at hun 

skulle vænne sig til alt det nye, hun skulle også begynde et liv i en taxa til og fra børnehaven. Det foregik 

under gråd det første år, og ligeledes holdt hun fast i en enkelt pædagog i børnehaven. Pædagogen måtte 

overhovedet ikke gå ud af Kristinas synsfelt, for så brød hendes verden sammen. Langsomt, men sikkert blev 

hun dog mere og mere stabil psykisk og begyndte at opdage, at der godt kunne være sjovt i børnehaven. Hun 

havde stadigvæk sine ideer med personalet, og talepædagogen havde svært ved at blive accepteret. Den dag 

talepædagogen satte sig på spisebordet og bed i sin sko, grinede Kristina dog gennem tårerne, og siden blev 

de de bedste venner. Kristina viste hurtigt, at hun havde sans for sort humor. Hun grinede tidligt, når der 

blev sagt noget sjovt, og i dag er sort humor det bedste hun ved. 

Årene gik, og Stina blev stadig bedre rent mentalt, men fysisk var der ringe fremskridt. Hun var og er rent 

fysisk stadigvæk som en tre måneders baby. 

 

FRITIDSAKTIVITETER 

Da hun var knap fire år, begyndte vi at gå til ridning med hende. Først var jeg bagrytter, og siden forsøgte 

hendes far at lære at ride, men han og en hest er bestemt ikke skabt for hinanden. Enden på den historie blev 

derfor, at hendes fysioterapeut, der kom hjemme hos os, begyndte at ride med hende, og det gør hun 

stadigvæk. Det er en fritidsfornøjelse, der dækker over hård træning, men det ved Kristina ikke. Hun elsker 

sin ugentlige ridetime. Ridningen var noget, vi selv fik op at stå via den lokale rideskole, for der fandtes ikke 

handicapridning her i omegnen. 

En anden ugentlig fornøjelse er svømning i varmtvandsbassin. Hun startede på babysvømning, da hun var 

omkring et år, og fortsatte med det, indtil hun var ca. tre år. Så skulle hun skifte til en anden svømmehal, 

hvor vandet var koldere, og det gik ikke. Hun blev stiv som en pind i det kolde vand, så gennem 

Spastikerforeningen, som vi var blevet aktive medlemmer af, fik vi startet handicapsvømning i 

varmvandsbassinet. Nu svømmer hun der en gang om ugen. 
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Som femårig blev Kristina opereret i senerne i benene og i hofterne for første gang. Det var hårdt med to 

gipsben i fire uger. En spastiker får mange flere spasmer, når de er fikseret, så det var fire uger på Stesolid. 

Denne behandling fik vi prøvet to gange, inden man gik over til ikke at putte børnene i gips. Sådanne 

seneforlængende operationer har hun gennemgået i alt fem gange i sit korte liv. I takt med at hun er vokset, 

er hun også blevet mere og mere spastisk og må sidde fastspændt i en kørestol. Den sidste operation, hun har 

gennemgået, er en operation, hvor hun under huden på maven har fået indopereret en medicinpumpe, der 

giver hende muskelafslappende medicin ind i ryggen døgnet rundt. Den fungerer som en pacemaker og skal 

fyldes op en gang hver 35. dag. Det har været effektivt, og hun har efter de første måneder med bivirkninger 

nu vænnet sig til den. Hun er blevet mere afslappet, så vi forhåbentlig fremover kan undgå eller i hvert fald 

forlænge tiden mellem seneforlængelserne. 

Tilbage til tiden i børnehaven. Vi var ikke i tvivl om, at Kristina forstod alt, hvad vi sagde til hende. Det var 

børnehaven heller ikke, men lægerne på hospitalet var meget i tvivl. For med den hjerneskade, hun havde, 

kunne hun ikke være "normal". Vi følte nærmest, at de mistænkte os for at give hende nogle færdigheder, hun 

ikke havde. Det blev en kamp, som vi vandt, efter at en psykolog med ekspertise inden for handicappede børn 

havde testet hende. Hun var normalt begavet og blev vurderet til at kunne klare at komme i folkeskolen. Det 

ændrede da heldigvis også lægernes syn på hende, og siden har de behandlet hende som et normaltbegavet 

barn. 

Da Kristina var seks år, var der ikke flere udfordringer til hende i børnehaven, da alle de nye børn var små og 

omkringfarende. Hun ville det sidste år bare skulle bruge børnehaven som opbevaringssted, mens vi var på 

arbejde, og det mente vi ikke var hensigtsmæssigt. Vi følte, at hun var klar til at komme i skole. Vi havde jo 

blandt andet hele tiden hendes storebror at sammenligne med. Derfor startede hun så på Geelsgårdsskolen, 

efter at vi selvfølgelig havde været rundt og se på flere skolemuligheder. Geelsgårdsskolen var den skole, der 

kunne give os det bedste tilbud om skole, fritidshjem og aflastning under samme tag. 

 

SKOLEGANG 

Kristina, som efterhånden kun blev kaldt Stina, startede så i skolen og var utrolig motiveret lige fra den første 

dag. Den pige, som vi hidtil havde kendt som et utrygt barn, når det handlede om noget nyt, var nu pludselig 

"stor" og klarede hele den store omvæltning fantastisk - ikke en tåre, kun lutter smil og latter. Det var en 

dejlig oplevelse, og nu må man sige, at hun er helt god til at omstille sig. Hun tager nye udfordringer op og 

klarer den tilmed fint. 

I skolen sugede hun til sig af alt, hvad de lærte hende, og snart var hun klar til at begynde at indøve et 

symbolsprog som alternativ kommunikationsform. Efter at hun havde været vænnet til at se forskellige 

former for billeder, piktogrammer og Bliss-symboler i børnehaven, blev vi hurtigt enige om, at det var Bliss-

systemet, der var bedst egnet for hende. Hun begyndte på specialundervisning i dette symbolsprog og lærte 

nye symboler hver gang. I dag går hun i 7. klasse; hun kan ca. 200 symboler og kan udpege dem på sin 

bordplade, om end med besvær. Hendes store problem er motorikken, som hun har det meget svært med. 

Hun har netop fået en computer med syntetisk tale i Bliss-systemet, og det er hun så i gang med at lære at 

bruge. Ellers foregår kommunikation med mimik, øjenudpegning og Bliss, og for os, der kender hende, er 

kommunikationen ikke det helt store problem. Dog kan det være meget svært at forstå hende, når hun er ked 

af et eller andet. Ofte må vi lege tyve spørgsmål til professoren, før vi finder ud af, hvad det er, hun vil, og 

hvad det er, hun er ked af. 
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Stina er utrolig afholdt af alle de andre elever på skolen, og den livsglæde hun viser, smitter af på alle andre. 

Hun har let til grin og elsker fest, sjov og ballade - jo mere, jo bedre. Vi har aldrig været i tvivl om, at vi valgte 

den rigtige skole, selvom der af og til er uoverensstemmelser mellem dem og os. 

Det fysiske træning på skolen kunne være bedre, men efter utallige nedskæringer er den på et lavt niveau. 

Derfor har vi fået bevilliget ekstra fysioterapi til hende hjemme og i forbindelse med hendes ridning. Hun har 

også efter en sej kamp på skolen fået tildelt en ugentlig svømmetime i skolens bassin. Et krav er, at man skal 

være renlig, og det er Stina også, hvis hun kommer på toilettet med jævne mellemrum. Da hun ikke selv kan 

sige til, bliver hendes signaler ofte ikke opdaget, og derfor må hun bruge ble for en sikkerheds skyld. 

To dage om ugen er Stina i fritidshjemmet på skolen. Her er hun meget glad for at være. Der kan hun være 

sammen med kammeraterne og lege og hygge, hvilket hun ikke kan, når hun er hjemme. De laver ofte en 

weekendtur eller andre arrangementer, som hun glad og gerne vil deltage i. Skolens diskofester er nu nr. 1 på 

hitlisten, men det hører jo alderen til, når man er teenager. Hjemme går fritiden med fjernsyn, video, musik, 

computer og udflugter. 

Stina fungerer også godt i skolens aflastningstilbud. Hun har en ugentlig overnatning og er på aflastning fra 

torsdag til mandag ca. hver fjerde weekend. Den ugentlige aften på skolen bruger hun til at gå til spejder. Det 

er en aktivitet, hun også er meget glad for. Hendes uge er derfor rimeligt besat med aktiviteter, der kan 

hjælpe med til, at hun ikke bare sidder og ser fjernsyn. 

Hendes ugeprogram er faktisk hårdt: 

Mandag: Fritidshjem, så hun først er fremme kl. 18 

Tirsdag: Fysioterapi hjemme og derefter ridning 

Onsdag: Svømning 

Torsdag: Spejder 

Fredag: Fritidshjemmet til kl. 17 

Stina er ikke ked af ugeprogrammet, og hun skal nok sige fra, når hun ikke gider mere. 

En stor del af familiens liv om sommeren foregår i vores campingvogn. Hun har, siden hun blev født, altid 

været med, når vi tog af sted, og det har bragt hende og familien rundt i det meste af Europa. Det er noget, 

Stina holder meget af. Livet i campingvognen er frit, og vi er ikke afhængige af et ur, som vi er det i 

dagligdagen. Vi kan bruge den tid, der skal bruges, på de daglige gøremål uden stress. Der holder ikke en 

chauffør på gaden og venter. Vi har måttet skifte campingvognen ud med års mellemrum i takt med stigende 

pladskrav, og den sidste, der kom til sidste år, blev udbygget, så en kørestol kan komme ind ad døren. På den 

måde er det ikke så stor en fysisk belastning at have hende med på ferie. Bilen er jo også en handicapbil med 

lift, og sådan en har vi haft, siden Stina var halvandet år. Den er umulig at undvære, når familien skal 

fungere. 
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SET I BAKSPEJLET 

En ting der sker, når man får et handicappet barn er, at der bliver sorteret ud i vennerne. Vi har dog været så 

heldige, at det kun er få, der er faldet fra. Til gengæld har vi fået mange andre dejlige venner, som vi har 

truffet på forskellig vis gennem børnehave, skole og Spastikerforeningen. Noget af familien har også haft 

svært ved at acceptere, at Stina ikke var som andre børn. Flosklen "det vokser hun fra" måtte vi høre meget i 

starten, men efterhånden er det også gået op for dem, at livet ikke altid bliver, som man mest ønsker det. 

Jeg gik aktivt ind i Spastikerforeningen, da Stina var 9 måneder, fordi jeg havde brug for at vide noget mere. 

Her blev vi hurtigt engageret, og snart var jeg indlemmet som medlem af bestyrelsen. De sidste otte år har jeg 

siddet som formand for amtskredsen. 

Hvert år afholder Spastikerforeningen på sin kursusejendom på Djursland en mor/barn-ferie på en uge, og 

der har Stina og jeg deltaget trofast i ti år i træk. På denne måde har vi også lært mange andre at kende, og vi 

har lært utrolig meget af dem, der havde ældre børn. Denne aktivitet valgte Stina dog selv fra for to år siden, 

og i stedet taget hun nu med skolen på koloni. På den måde får vi også en uge fri til at forberede vores egen 

ferie, som altid finder sted lige efter. 

Det at blive forældre til et handicappet barn har vi valgt at se som en udfordring. For at overleve sagde vi til 

os selv, at vi måtte være gjort af et særligt stof, siden Vorherre havde udvalgt os som forældre til sådan et 

barn. 

Den tid der er gået, har dog ikke kun været sorg, bekymring og hårdt arbejde, men i lige så høj grad glæde. 

Den livsglæde, Stina spreder, kunne mange "normale" lære meget af. Hun følger med i alt og er et aktivt 

barn, som vi prøver at give så stort et indhold i tilværelsen som muligt. 

Nu nærmer konfirmationen sig med hastige skridt, og hvor er alle de år dog gået hurtigt. Der er hele tiden 

noget, der skal ske, tages hensyn til, ventes på osv. Vi er da også så småt begyndt at tænke fremefter, for på et 

tidspunkt, som kommer hurtigere, end vi aner, skal hun jo flytte hjemmefra som alle andre børn. Hvor skal 

hun bo? Hvilke muligheder er der for beskæftigelse, for et arbejde kan der ikke blive tale om? Det kræver tid 

og omtanke. Efter års erfaring har vi lært, at intet i handicapverdenen kan foregå uden lang tids forberedelse. 

 

 

 

 

DET PRÆMATURE BARN 
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INDLEDNING 
 

Dette kapitel præsenterer nogle facts om præmature børn og deres udvikling og giver nogle redskaber til, 

hvordan man kan støtte børnene, så de føler tryghed og får mulighed for yderligere udvikling. Der sættes 

fokus på den måde, vi som forældre og plejepersonale håndterer børnene i hverdagen. Sidst i kapitlet 

gennemgås kort lidt om behandlingsprincipper ved de mest almindelige komplikationer. 

Der er op gennem 1990´erne sket en stor udvikling i den sygepleje som ydes til præmature børn. Man har 

fundet ud af, at jo mere varsomt man behandler det lille barn, og jo bedre man er til at tolke barnets signaler 

og til at reagere på dem, des større mulighed har barnet for en normal udvikling. Principperne for denne 

måde at passe præmature børn er for en stor dels vedkommende udarbejdet af en amerikansk psykolog, 

Heidilise Als. (se senere). I dag anvendes disse principper i hele den vestlige verden som grundlag for 

sygeplejen og behandlingen af præmature børn. 

 

OM ET PRÆMATURT BARN 

Der er selvfølgelig stor forskel på, om barnet er født seks eller 16 uger før forventet tid. Generelt må man sige, 

at jo nærmere termin barnet er født, des stærkere er det både fysisk og psykisk. At se på er barnet helt 

færdigt, når det bliver født, selvom det er født adskillige uger for tidligt. Den mest iøjnefaldende forskel fra et 

barn, der er født til tiden, er, at det for tidligt fødte barn har en tynd, glinsende og tit højrød hud, som er 

meget sart og følsom. Det ændrer sig dog i løbet af få dage, hvor huden pga. påvirkning af luften danner et 

hornlag og derved kommer til at ligne den hud, vi kender. Den præmature hud er også mere behåret og har et 

tykkere lag fosterfedt. Barnet virker tyndere og længere, hvilket skyldes, at det er i den sidste tid i 

livmoderen, at barnet udvikler fedtlag og større muskler. 

Det er i barnets indre organer og i nervesystemet eller "psyken", man finder de største forskelle. 

Konsekvenserne af de indre organers umodenhed beskrives i afsnittet om behandling, men nervesystemets 

umodenhed kan få lige så vidtrækkende konsekvenser for barnet. 

Mange af de små børn, der bliver født, skulle måske have tilbragt 12-16 uger mere i livmoderen, hvor alle 

barnets behov bliver dækket. Via moderens blod opretholder barnet et kredsløb, får næring og ilt og har altid 

den rigtige temperatur. Det føler vandets blide bevægelser mod huden, ligger mørkt i en lille tryg hule, hvor 

der er begrænsede muligheder for bevægelse, og følger moderens døgnrytme. Alle sanseindtryk er dæmpet af 

vandet og livmodervæggen, og forbereder langsomt barnet på en verden udenfor. Barnet er perfekt tilpasset 

det miljø, det befinder sig i. Når det så bliver født på et for tidligt tidspunkt, skal det pludselig selv til at tage 

sig af alle disse opgaver, som før blev varetaget af moderen. Barnet skal trække vejret, opretholde et kredsløb, 

holde varmen, tage næring til sig, sørge for at føle sig tryg og kapere alle de sanseindtryk, der pludselig 
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trænger sig på med fuld styrke. Desuden er barnets nervesystem og hjerne ikke fuldt udviklet, hvilket 

betyder, at det fysiologisk set ikke har mulighed for at leve op til de krav, omverdenen stiller. Starten på livet 

er en stor mundfuld for et lille og umodent barn, og derfor bliver barnet nemmere stresset end et barn, der er 

født til forventet tid. 

For at forebygge uhensigtsmæssige konsekvenser af stress er det nødvendigt at lære sit barns signaler at 

kende og at reagere rigtigt på dem. Det er også vigtigt, at man lærer at give sit barn den rigtige stimulation på 

det rigtige tidspunkt. Det vil man kunne, når man kan aflæse sit barns signaler. Da der kan være store 

individuelle forskelle imellem de enkelte børn, har jeg ikke i de senere afsnit beskrevet, hvilken stimulation 

der er tilpas for en bestemt alder. Man må lade det komme an på det enkelte barns udviklingshastighed. 

Generelt kan man sige, at jo ældre barnet er, des mere stimulation vil det være i stand til at bearbejde og 

udvikle sig af. 

 

SAMSPILSMODELLEN - DEN SYNAKTIVE MODEL 

Man har siden 1960´erne interesseret sig for sammenhængen mellem præmature børns psykiske udvikling 

og den pleje og behandling de har modtaget. 

Flere forskellige læger har udviklet redskaber, også kaldet scoringssystemer, til bedømmelse af præmature 

børns adfærd, så det er blevet muligt at undersøge og sammenligne børns færdigheder til brug for forskning 

og udvikling af nye og bedre plejeprincipper. 

Ved et scoringssystem forstås en liste af forskellige reaktioner, som børnene undersøges for, og der derefter 

gives point for! Alt efter hvor mange point børnene opnår, kan man så klassificere dem i grupper, efter om de 

er normalt udviklede eller mangler færdigheder eller evne til at reagere hensigtsmæssigt på forskellige 

områder af deres udvikling. På denne måde kan man afgøre, hvor det enkelte barn har brug for støtte, 

sammenligne forskellige børn og bruge resultaterne til videre undersøgelser. 

Den amerikanske psykolog Heidilise Als har ligeledes udviklet et scoringssystem, og det er hendes teorier, vi 

arbejder efter i dag. Med dette scoringssystem kan man vurdere for tidligt fødte børn, uanset hvor tidligt de 

er født, og indtil de maksimalt er en måned gamle. Hendes scoringssystem hedder APIB - Assesment of 

Premature Infant Behavior (oversat: Vurdering af for tidligt fødtes adfærd) - og dette system danner 

grundlag for praksis, dvs. hvordan man passer præmature børn. Børnene scores efter APIB-skalaen, og med 

udgangspunkt i scoringsresultatet udarbejdes en plejeplan, som børnene plejes efter indtil næste scoring syv 

til ti dage senere. Formålet hermed er selvfølgelig at tilpasse den pleje, børnene får, til deres nuværende 

udviklingstrin, så de hel tiden får den pleje, der skal til for at støtte deres udvikling. 

Heidilise Als har lavet undersøgelser af børn plejet ud fra disse principper og sammenlignet dem med børn 

plejet ud fra traditionelle principper. Undersøgelserne har vist, at "hendes" børn hurtigere tager på i vægt, 

kommer tidligere ud af respiratoren, har mindre brug for ilt og hurtigere bliver udskrevet. Plejeprincipperne 

hedder NIDCAP, der oversat står for individuel udviklingstilpasset pleje. 

Scoringssystemet og plejeprincipperne er udviklet efter Den Synaktive Model eller Samspilsmodellen, som 

man kan kalde den på dansk. Samspilsmodellen er også udviklet af Heidilise Als. Hun har opdelt barnets 

reaktioner i fem grupper - de såkaldte subsystemer eller delsystemer. 
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Det autonome system (det, kroppen styrer automatisk = det, man ikke kan styre med viljens magt) 

- Vejrtrækningen - (hurtig, langsom, besværet, pauser = apnøer) 

- Hudfarven (rød, bleg, blålig) 

- Hjerteslaget/pulsen (hurtigt eller meget langsomt = bradykardi) 

- Blodcirkulationen (hvor hurtigt blodkarrene fylder sig efter tømning, ses i huden) 

- Temperaturregulation (for høj, for lav eller svingende temperatur) 

- Ufrivillige bevægelser (trækninger eller ryk i arme og ben) 

- Fordøjelse (om barnet fordøjer den mad, det har fået) 

- Hikken, gaben og nysen 

Det motoriske system (styres af vilje eller af udefrakommende stimuli) 

- Muskeltonus (slappe eller anspændte muskler) 

- Ansigtsudtryk (grimasser) 

- Position af kroppen (hel eller delvis fosterstilling, eller udstrakte lemmer) 

- Aktivitetsniveau (vekslen mellem aktivitet og passitivitet og fordelingen herimellem) 

- Evnen til bevidste bevægelser 

Stadie - eller det organisatioriske system 

- Evnen til at veksle mellem forskellige bevidsthedsstadier/vågenhedsgrader (dyb søvn, let søvn, døsig, 

vågen, grædende) 

- Evnen til at fastholde et bevidsthedsstadium 

Opmærksomheds- eller interaktionssystemet 

- Evnen til at orientere sig efter sansestimuli 

- Evnen til at fokusere på sansestimuli 

- Evnen til at udvise opmærksomhed 

- Evnen til kontakt med omgivelserne 



93 
 

Det selvregulerende system 

- Evnen til at håndtere sanseindtryk 

- Evnen til at trøste sig selv og dermed være i balance 

- Evnen til at integere systemerne til en balance 

Samspilsteorien går ud på, at der er en tæt sammenhæng mellem de fem delsystemer, således at de konstant 

påvirker hinanden og spiller sammen. Når barnet befinder sig i et gunstigt miljø, støtter de hinanden, så 

barnet styrkes og udvikles, og hvis barnet bringes i en stresset situation, kan overbelastning i det ene system 

give symptomer fra et eller flere af de andre systemer. Det autonome delsystem udvikles først, og dernæst 

følger de andre. 

I praksis vil det sige, at hvis man fx. taler til sit barn, og barnet på et tidspunkt føler, at nu er det nok for 

denne gang, kan barnet først reagere med at kigge væk, lukke øjnene eller lægge sin hånd hen over ansigtet. 

Hvis man ignorerer barnets signaler og fortsætter med at tale til det, vil det evt. reagere med at gabe eller 

hikke, og fortsætter man herefter stimulationen, kan man ligefrem opleve, at barnet får apnø - altså en 

vejrtrækningspause. Man kan således se, at en stimulation af det ene system - her interaktionssystemet - kan 

give symptomer fra et andet system - her det autonome eller det motoriske delsystem. 

 

PRÆMATURE BØRNS UDTRYKSFORM 

Præmature børn har deres eget sprog til at fortælle os, om de får opfyldt deres behov eller ej. Hvis de ikke får 

opfyldt deres behov eller bliver udsat for for mange udefrakommende påvirkninger, bliver de stressede og 

kan reagere som beskrevet under Tegn på stress og overbelastning. 

Børn reagerer selvfølgelig forskelligt, hvis de føler sig stressede, og ét barn vil reagere med nogle symptomer, 

et andet barn med andre. Som forældre vil man hurtigt lære at reagere på dem. Det, man skal gøre, er, at 

man skal hjælpe sit barn til "selvberoligende adfærd" (se nedenfor), og ved at prøve sig frem i starten vil man 

hurtigt opdage, hvilken handlinger der bedst beroliger barnet. 

Selvberoligende adfærd 

- Søger efter noget at gribe om 

- Holder hænderne op mod ansigtet 

- Lægger en hånd eller arm over ansigtet 

- Søger efter noget at sutte på 

- Holder i sin egen arm eller hånd 

- Støtter en fod mod den anden eller slynger benene om hinanden 
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- Prøver at finde afgræsning i form af kuvøsevæg eller vuggekant 

- Forsøger at lægge sig eller holde sig i fosterstilling 

- Lukker øjnene eller kigger væk ved overstimulation 

- Regulerer vågenhedsgrad 

Børnene fortæller os også, hvornår de har overskud til at kommunikere og være i interaktion med 

omgivelserne. Det er vigtigt at være opmærksom på disse signaler, for det er på de tidspunkter, man kan 

opnå en god kontakt med sit barn, og her barnet tilegner sig nye egenskaber og færdigheder. Perioderne kan 

være af kortere eller længere varighed, men barnet skal nok fortælle, hvornår det har fået den kontakt, det 

har lyst til. Man kan bruge tiden til at tale med eller synge for sit barn eller bare kigge på det. Barnet har som 

regel også lyst til bare at kigge på sine forældre eller på en tegning eller figur. 

Klar til kontakt 

- Vågen 

- Afslappet 

- Klare øjne med øjenkontakt 

- Evt. "kiggen sig omkring" 

 

BERØRING/FØLESANSEN 

Når man berører sit præmature barn, skal man lægge sine hænder fast omkring det. Hvis det ligger på siden 

med knæene bøjet op mod maven eller på maven med knæene bøjet op under sig, er det en god idé, at man 

med den ene hånd holder omkring numse og under fødderne og med den anden hånd omkring hoved eller 

ryg. Man må gerne lade sine hænder hvile tungt, for man skal tænke på, at barnet er vant til at være tæt 

omsluttet af livmoderen, og det er den følelse, man tilstræber at gengive barnet. Ovenstående er selvfølgelig 

ikke altid muligt pga. overvågningsudstyr og diverse slanger, men så må man prøve at gøre det så godt som 

muligt. Er man i tvivl om, hvor man må røre, er det altid en god idé at spørge sin sygeplejerske til råds. Hun 

kan sikkert give gode råd om, hvad der er bedst i lige netop jeres barns situation. 

Når man pusler eller berører barnet af andre årsager, er det vigtigt med langsomme og rolige bevægelser. 

Viser barnet tegn på uro eller utryghed, holder man pause og beroliger barnet. 

Man kan berolige ved at lægge sine hænder tæt omkring barnet som ovenfor beskrevet. Man kan give barnet 

noget at holde om, f.eks. sin egen lillefinger, eller man kan hjælpe barnet med at få sin hånd op til munden, 

så det kan sutte på den. En almindelig sut i ministørrelse kan også have en beroligende effekt. Når man skal 

løfte eller vende barnet, skal man altid holde dets arme og ben ind til kroppen. Ved vending skal man 

desuden vende barnet over maven i stedet for over ryggen for at undgå overstrækning af ryggen. Det kan 
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nemlig også for barnet virke som en stresspåvirkning. Endelig bør man også tænke på at have varme hænder, 

inden man begynder at røre ved sit barn. 

Vi har alle en tendens til at stryge eller ae vores børn på overarmen, hen over ryggen eller på låret. Det bryder 

præmature børn sig faktisk ikke om. Det er en alt for kraftig påvirkning af deres overfølsomme sanseapparat 

- huden. Man kan også tydeligt se det på dem: de bliver urolige, de strækker arme og ben eller vrider sig, 

begynder at lave grimasser eller får ligefrem apnø. 

De fleste børn bliver vejet dagligt den første tid efter fødslen, og det er virkelig en stor påvirkning for det lille 

barn at komme ud af den varme kuvøse til en kold og hård vægt uden beskyttelse og afgrænsning. For at 

mindske stresspåvirkningen og ubehaget ved vejningen er det en god idé at pakke barnet ind i en stofble 

inden vejningen. På den måde oplever barnet afgrænsning, øget tryghedsfølelse og mindre varmetab. Skal 

barnet i bad bagefter, kan man med fordel lade det blive i bleen, så det opnår de samme fordele i vandet som 

ved vejningen. Man tager så langsomt bleen af barnet nede i vandet og kan evt. bruge den til at vaske barnet 

med. I badet skal man sørge for at holde barnets baghoved under vand for at mindske varmetabet og 

ligeledes holde barnets fødder hen til kanten af badekarret for at skabe en grænse for barnet at støtte sig til. 

Hvis man sammenligner bad og vejning med og uden ble, vil man straks se, at barnet reagerer langt roligere, 

når det er pakket ind i en ble! 

En anden form for berøring er den, der sker, når man sidder med sit barn hud mod hud. Det kalder man 

kængurumetoden, og det praktiseres lige godt af såvel far som mor. Man tager sin trøje af og får så hjælp til 

at placere barnet med CPAP, overvågning osv. på sin bare mave. Hen over barnet lægges et tæppe eller en 

dyne, alt efter hvad det har brug for for at holde varmen. Man kan sidde sådan med sit barn, så længe man 

kan holde til det. Efter min erfaring er det sjældent barnet der siger stop. Som regel ser man, at barnet bliver 

meget afslappet, får dyb og rolig vejrtrækning med flot iltning af blodet og får rolig og stabil hjerterytme. 

Indimellem ser man også, at et barn kan blive meget vågent og opmærksomt, når det kommer ud at ligge hos 

en af sine forældre. Det er et tegn på, at barnet har overskud og befinder sig godt ved situationen. 

Det, man skal tænke på, når man skal sidde med sit barn, er, at man skal have tid. Det er ikke det at sidde 

ude hos en af sine forældre der er hårdt for barnet, men mere selve processen med at blive flyttet frem og 

tilbage. Derfor er det bedre, at man sidder længere med sit barn end oftere! Man skal have "tisset af", have 

drikkelse inden for rækkevidde og ikke være stresset. Selvfølgelig vil man være nervøs de første par gange, 

man skal sidde med sit lille barn, men man kommer meget hurtigt til at nyde det lige så meget som barnet. 

 

LEJRING 

Hvis man lægger det præmature barn på et fladt underlag vil man meget ofte se, at barnet ligger med arme og 

ben straks ud fra kroppen. Det betyder ikke, at det er barnets foretrukne position, men at barnet simpelthen 

ikke har muskelstyrke til at samle kroppen sammen. Derfor må vi sørge for, at barnet ligger i fosterstilling 

med støtte de rigtige steder. Denne stilling er yderst vigtig for barnets motoriske udvikling. Det er nemlig på 

dette tidspunkt, barnet skal have udviklet det bøjemønster, der er nødvendigt, for den senere udvikling. Når 

man lægger sit barn til rette i kuvøsen eller vuggen, er tommelfingerreglen, at man skal tænke på, hvordan 

barnet ville have ligget, hvis det stadig var i livmoderen. Det betyder, bla. at alle led skal være bøjede, både 

arme, ben, ryg, nakke, hofte og fodled. Uanset om barnet ligger på maven, på ryggen eller på siden, er det en 

god idé at hæve hovedenden en smule. Det forbedrer både barnets vejrtrækning og dets fordøjelse. 
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Mavelejring 

Hovedet til højre eller venstre side. Armene bøjet med hænderne op til munden på hver sin side af hovedet. 

Evt. et smalt tyndt klæde eller lignende under brystet, så skuldrene får mulighed for at falde frem. Knæene 

samlede og bøjet op under maven, og hvis bleen er så stor, at den tvinger knæene fra hinanden, er det bedre 

at tage den helt af og i stedet placere den under barnet. Dernæst skubber man underlaget op omkring barnet 

eller bruger håndklæder, stofbleer, sandsække eller lignende, til at skabe en rede med faste grænser for 

barnet. 

Sidelejring 

På højre eller venstre side med skuldrene frem, hænderne til munden, ryggen rundet fremad og knæene op 

mod maven. Her gælder det samme med hensyn til ble og redebygning for barnet. 

Ryglejring 

Det er den mest uhensigtsmæssige lejring set fra barnets side, fordi det er den position, der giver størst risiko 

for, at barnet føler sig utrygt. Der kan dog være vigtige behandlingsmæssige årsager til, at barnet er nødt til at 

ligge på ryggen. Her skal barnet ligge med hovedet til højre eller venstre eller lige op støttet til siderne, så 

barnet ikke selv skal bruge energi på at holde hovedet. At ligge med hovedet lige op indimellem kan måske 

forebygge det lidt smalle ansigt, præmature børn kan få. Armene skal være bøjede med hænderne til 

munden, benene bøjede med samlede knæ. Man skal være ekstra opmærksom på at støtte benene i rygleje, 

ellers falder knæene ud til siden, og barnet kommer til at ligge i den meget uhensigtsmæssige "frøstilling". 

Det kan bevirke sammentrækninger i ballernes muskler og give gangproblemer, når den tid kommer. Det 

gælder selvfølgelig også, hvis knæene får lov til at glide ud til siderne, mens barnet ligger på maven. Til sidst 

lægger man et tæppe eller en stofble hen over barnet, da det er med til at øge barnets tryghedsfølelse. 

 

SYNET 

Det er vigtigt at beskytte børnenes øjne mod lys, både pga. den stresspåvirkning lys døgnet rundt forårsager, 

og pga. den skadelige virkning lys kan have på det præmature barns øjne. Det er sådan, at præmature børns 

pupiller har nedsat evne til akkommodation, dvs. sammentrækning. Hvis vi tænker på vores egne øjne, ved 

vi, at vores pupiller trækker sig sammen i stærkt lys og bliver bittesmå for at lade så lidt lys som muligt 

trænge ind i øjet. 

Man kan beskytte øjnene ved at dække dem med små stofbriller eller lignende og derudover dække kuvøsen 

med et tæppe, så der bliver mørkt inde hos barnet. Derved bliver barnet ikke generet af, at der er lys hos 

andre børn. 

Det kan virke overdrevet at bruge både briller og tæppe, men det forhindrer, at barnet pludseligt får stærkt 

lys ind i øjnene, hvis man fx. lige løfter tæppet for at kontrollere barnets vejrtrækning eller farve. Situationen 

kan sammenlignes med, at nogen kom og tændte lyset i éns soveværelse midt om natten! 

Hvis barnet ligger i en vugge, kan man i stedet for et tæppe sætte en himmel op. Den beskyttet ikke så godt 

som et tæppe, men hvis et barn er dygtig nok til at ligge i en vugge, kan man godt gå ud fra, at barnets øjne er 
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så udviklede at de bedre kan beskytte sig selv mod uønsket lys. Desuden er det selvfølgelig vigtigt, at 

plejepersonalet er opmærksomme på at opretholde en døgnrytme med lys om dagen og dæmpet belysning 

om natten. Hvis der er mulighed for punktbelysning, dvs. individuelle lamper, så man kan nøjes med at 

tænde lyset hos sit eget barn, når man pusler det, er det selvfølgelig en fordel for de andre børn på stuen. 

Der vil indimellem være nogle børn, der er så syge, at de ligger i en seng eller en åben kuvøse, som man ikke 

kan lægge et tæppe over. Det vil dog være ganske få præmature børn, der her er tale om, og man skal så bare 

være endnu mere opmærksom på brillerne og lyset. 

Når man vil prøve at få øjenkontakt med sit barn, er det nødvendigt at skærme barnets øjne mod direkte lys. 

Barnet vil nemlig være mere tilbøjeligt til at åbne øjnene, jo mere dæmpet lyset er. 

Som positiv stimulation for synet kan man opbevare en eller to tegninger med sort-hvide mønstre ved 

kuvøsen og tage dem frem, når barnet viser, at det har lyst til kontakt med omgivelserne. Man fjerner dem så 

igen, når barnet bliver træt. Senere vil barnet kunne se røde og evt. gule farver, og så kan man evt. også 

begynde at bruge figurer. 

 

HØRELSEN 

Hørelsen hos præmature børn er veludviklet. Tænk på, hvordan mature børn allerede fra fødslen kan 

genkende deres mors og fars stemmer - og der er ingen grund til at tro, at det samme ikke gør sig gældende 

for børn, der er født for tidligt. Det, der gør præmature børns hørelse mere følsom, er, at de ikke er i stand til 

at sortere uønskede lyde fra. Hvis vi skal sove, kan vi godt sortere støjen fra gaden eller tv' et fra og alligevel 

falde i søvn. Præmature børn kan ikke sortere i lydene. Alle lyde fra nær og fjern høres af barnet med samme 

styrke. De har ikke mulighed for at lukke nogle lyde ude og derved beskytte sig selv - derfor er vi nødt til at 

hjælpe dem. 

Der findes høreværn specielt designet til præmature børn, men dem jeg har set, har ikke været specielt 

hensigtsmæssige, fordi de bliver klistret fast til øret, og desuden er de for store at ligge på. Da de fleste børn 

ligger med huer, kan man i stedet stikke en lille vattot ind under huen ved øret, så den beskyttet mod lyd. 

Derudover skal man være opmærksom på den lyd man laver, dvs. lavmælt tale, ingen tale hen over 

vuggen/kuvøsen, ikke stille ting oven på kuvøsen, da det høres meget kraftigt indeni, lukke lugerne forsigtigt 

og få sygeplejersken til at tømme kondensvand fra CPAP eller respiratorslanger, da det kan virke som en 

rungende lyd i barnets hoved. 

Det er vigtigt, at man som forældre taler til barnet, for det kan som sagt genkende kendte stemmer. Man må 

også gerne synge - nogle børn genkender en bestemt sang - eller man kan lære dem en. Det man skal være 

opmærksom på i denne forbindelse er, om barnet har lyst og overskud til denne kontakt. Barnet skal være 

vågent og opmærksomt, og når det viser at nu er det nok, så stopper man. 
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LUGTESANSEN 

Man kan også overstimulere barnet via lugtesansen. En alt for stærk lugtoplevelse kan for barnet virke 

stressende. I hverdagen skal man tænke på det, når man stikker hænderne ind til barnet. Sædvanligvis vasker 

man først hænderne og spritter dem derefter af. Spritten lugter meget stærkt, og man skal derfor ikke nærme 

sig barnet, før spritten er dampet af. Ligeledes skal man tænke på barnets lugtesans, når man skal have det 

ud til sig. Det er ikke hensigtsmæssigt at sprøjte sig med stærktduftende parfume og deodorant, inden man 

skal sidde med barnet. Personligt mener jeg også, at barnet har lettere ved at genkende mors og fars duft, 

hvis den er upåvirket af kunstige duftstoffer. Generelt kommer barnet ikke i nærheden af så mange andre 

ubehagelige lugte, men der kan dog være specielle ting, der gør sig gældende for det enkelte barn, og så må 

man jo tage de nødvendige individuelle hensyn. 

For at bruge lugtesansen konstruktivt vælger nogle forældre at gå med et blødt tørklæde eller lignende under 

tøjet, som barnet så efterfølgende får over sig i stedet for den ovennævnte stofble. Man kan også placere 

tørklædet i nærheden af barnets ansigt. Den kendte lugt kan føles beroligende for mange børn. 

 

FOREBYGGELSE AF STRESS 

En af de vigtigste ting man som forældre kan gøre, er at forebygge at ens barn bliver stresset. For at forebygge 

må man kende og genkende tegnene på stress hos sit barn. Et barn kan reagere med et eller flere tegn på en 

gang, og det er forskelligt, hvilke tegn børn reagerer med. Derfor er det vigtigt at kende netop de tegn, ens 

eget barn viser, så man kan reagere hurtigt og rigtigt, altså stoppe det man er i gang med, og hjælpe til 

selvberoligende adfærd. 

Tegn på stress eller overbelastning 

- Vejrtrækningspauser, gispen, hurtig vejrtrækning 

- Hudfarveændringer til bleg, blålig eller marmoreret 

- Opkastning eller gylp 

- Hikke 

- Strækker arme og ben 

- Pludselige bevægelser, "sæt" eller rysten 

- Hosten, nysen, gaben og suk 

- Helt slap krop 

- Overstrækning af ryg og hals, kroppen buer bagud 
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- Diffus aktivitet 

- Urolig søvn med grimasseren, bevægelser og uregelmæssig vejrtrækning 

- Vågen uden kontakt med omgivelser, slørede øjne 

Nogle vigtige huskeregler for at undgå, at ens barn bliver stresset, kan formuleres i ti tommelfingerregler. 

DE TI TOMMELFINGERREGLER 

1. Beskyt dit barn mod påvirkningerne fra omgivelserne ved at reducere lys, lyd, støj og unødvendig 

aktivitet omkring sengen. 

2. Dit barn skal fortrinsvis lejres på mave og side i fosterstilling med god støtte. 

3. Berør og håndter dit barn, så du undgår at det reagerer med stress. 

4. Når du pusler dit barn, så sørg for at give det støtte til at komme i balance ved hjælp af 

selvberoligende adfærd efter hver puslehandling. 

5. Tildæk dit barn, eller svøb det. 

6. Sørg for, at barnet har noget at sutte på og noget at holde i. 

7. Gør tingene under puslingen i samme rækkefølge og på samme måde ved hver pusling. 

8. Sørg for støtte i form af en rede - også mens dit barn pusles. Er det ikke muligt, så sørg for at holde 

barnets arme og ben ind til kroppen. 

9. Tilpas dine handlinger efter barnets behov. Vent f.eks. med puslingen, til barnet vågner, eller væk 

barnet stille og roligt. Bad ikke, hvis barnet har været igennem andre stressende procedurer lige 

inden. Gør aldrig flere ting på én gang. 

10. Vær bevidst om, hvad dit barn fortæller dig, at det kan eller ikke kan klare. 

På grund af den behandling barnet tit skal gennemgå, vil det i nogle tilfælde være svært eller måske umuligt 

at sørge for de optimale vilkår for det. Man skal ikke fortvivle over det eller tro, at barnet nu får varige 

psykiske mén. Hvis man bruger "De ti tommelfingerregler" som rettesnor for, hvordan man passer sit barn, 

vil barnet hovedparten af døgnet være velafbalanceret og ikke stresset. Desuden kan megen behandling 

udføres uden at stresse barnet, og endelig må man jo også se i øjnene, at behandlingen er livsnødvendig for 

barnet og således nødvendigvis bør finde sted. 

 

BEHANDLING VED SYMPTOMER PÅ KOMPLIKATIONER FRA DE FORSKELLIGE ORGANSYSTEMER 

Et barn der er født for tidligt, er mindre en det ville have været, hvis det var født til forventet tid. Det synes de 

fleste er meget naturligt, og det er jo ganske nemt at se! Men der er jo også andre ting i kroppen, der ikke er 

færdigudviklede. Det gælder f.eks. de fleste organer, og derfor kan de små børn lettere blive syge end børn 

der er født til tiden. 

Det skal understreges, at de komplikationer der beskrives i dette afsnit, er komplikationer der kan opstå, 

men det betyder absolut ikke, at alle børn får dem. Nogle får ingen komplikationer, andre får komplikationer 

fra ét organ, og andre igen får fra dem alle - selvom det dog er sjældent. Ligeledes er der stor forskel på, i 

hvor alvorlig grad komplikationerne optræder, og hvor mange ressourcer børnene har til at bekæmpe dem. 
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De fleste for tidligt fødte børn får dog komplikationer fra lungerne, dvs. problemer med vejrtrækningen, men 

også her er der stor forskel på, hvor store problemerne er, og hvor hurtigt børnene overvinder dem. 

Det skal også understreges, at dette afsnit beskriver et behandlingsforløb, sådan som det oftest vil foregå på 

Rigshospitalet. (i 1999/2000 red.) Der kan sagtens forekomme variationer af det jeg beskriver, for man vil jo 

altid tage hensyn til det enkelte barns individuelle behov. 

Hjernen 

Den komplikation der kan opstå fra hjernen, er hjerneblødning. I hjernen findes nogle hulrum. Rundt om 

hvert af dem er der et område af celler, der producerer celler til andre dele af hjernen, hvorfor dette område 

er meget rigt på blodkar. Disse blodkar kan briste, hvis der er for meget eller for lidt blod i dem. Da 

præmature børns evne til at regulere blodtrykket ikke er færdigudviklet, er der en vis risiko for, at det sker, og 

at børnene dermed får en hjerneblødning. Ændringer i blodtrykket kan f.eks. opstå pga. kraftige fysiske 

belastninger. Risikoen for hjerneblødning er størst op til ca. 28. uge, men kan også opstå derefter. 

Hjerneblødninger opdeles i grader efter størrelse og undersøges ved hjælp af ultralyd. Generelt kan man sige, 

at jo mindre blødningen er, des mindre er risikoen for, at barnets hjerne har taget skade. Hvis 

hjerneblødningen har bredt sig til hjernens hulrum, kan det blive nødvendigt at indoperere en ventil, så 

barnet ikke får det man kalder "vand i hovedet". Denne operation kan først foretages, når barnet når en 

bestemt vægt. Indtil da må man tappe overskydende væske ud af hjernen ved hjælp af en sprøjte. 

Det er meget svært at sige, hvad konsekvensen af en hjerneblødning kan blive, da det afhænger af både 

placering i hjernen, størrelse og det enkelte barn. Det skal understreges, at mange hjerneblødninger hos 

præmature først viser sig, når barnet når det udviklingstrin, hvor det skal bruge evner i den berørte del af 

hjernen. Men det vil i mange tilfælde være muligt at give barnet andre færdigheder, der kompenserer for de 

tabte evner. 

Hjertet 

Det er sjældent, at præmature børn bliver født med fejl i hjertet. Der er imidlertid en anden komplikation 

med hensyn til hjertet, som er knap så sjælden. I fostertilstanden har alle en ekstra blodåre mellem hjertet og 

lungearterien. Den tjener til at lede blodet uden om lungerne hos fosteret. Fosteret ilter nemlig ikke selv sit 

blod, men får ilt via moderens blod. Almindeligvis lukkes denne blodåre i løbet af de første dage i barnets liv 

for aldrig at åbnes igen. Hos præmature børn kan det dog ske, at blodåren, som kaldes ductus, aldrig lukker 

sig, eller at den pludselig åbner sig igen - ofte pga. at barnet kommer i en eller anden form for krisesituation. 

En åben ductus er ikke hensigtsmæssig, fordi den leder mere eller mindre blod uden om lungerne, hvilket 

betyder, at blodet i perioder ikke bliver iltet optimalt. Derfor ønsker man at lukke den. Almindeligvis prøver 

man først at lukke den ved at give barnet mindre mængde væske i et par dage. Hvis det ikke virker, giver man 

en bestemt slags medicin, der kan lukke åren. Denne behandling tager også to til tre dage. Under behandling 

holder man ekstra øje med barnets blodprøver, og med hvor meget det tisser. Endelig kan man lukke 

blodåren ved hjælp af en operation i brystkassen. Denne behandling foregår kun på bestemte hospitaler i 

Danmark. På Rigshospitalet foregår det på den stue hvor barnet ligger. Barnet bedøves, opereres og lægges i 

respirator. Selve operationen tager ca. en time. Efter operationen har barnet et lille dræn i venstre side af 

brystkassen for at dræne evt. blødning fra operationen, og barnet har en respirator til at trække vejret for sig. 

Drænes fjernes ofte den følgende dag, og det samme gør respiratoren, medmindre barnet har haft større 
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lungeproblemer inden operationen, idet det så kan have brug for respiratoren lidt længere. Barnet vil få 

smertestillende medicin som efter enhver anden operation. 

Lungerne 

Som nævnt får næsten alle meget for tidligt fødte børn komplikationer fra lungerne. Det skyldes, at de 

mangler stoffet surfactant i lungerne. Surfactant er det stof, der nedsætter overfladespændingen inde i 

lungerne. Man kan forestille sig en lunge uden surfactant som en ballon, hvor indersiden klæber sammen, og 

så forstår man godt, at det er svært for det lille barn at trække vejret. 

For at forebygge disse lungeproblemer kan man give moderen to indsprøjtninger med et lungemodnende stof 

inden fødslen. Man giver først indsprøjtningerne ved truende fødsel, da stoffet kun virker på barnets lunger 

hvis det bliver født inden for to-tre døgn efter indgift. Der vil også være tilfælde, hvor man ikke når at give 

stoffet til moderen, fordi fødslen foregår meget hurtigt. Når moderen at få det lungemodnende stof, har det 

som regel en gunstig virkning på barnets lungeproblemer uden dog helt at fjerne dem. 

Efter fødslen vil det man gør for at hjælpe barnet være at "lægge det i CPAP". Det vil sige at man giver det en 

lille studs på næsen, der går ind i hvert næsebor, som man så kan blæse ilttilblandet luft igennem. Man 

blæser luften ind med et vist tryk og hjælper på den måde barnet med at holde lungerne udfoldede. 

Man varierer tryk og iltindhold efter barnets behov. Barnets behov aflæses ved hjælp af elektronisk 

overvågning, blodprøver og ikke mindst ved at man kigger på, hvordan barnet trækker vejret. Hvis man ser, 

at barnet ikke har kræfter til fortsat at trække vejret, kan man give det føromtalte stof surfactant ned i 

lungerne. Det foregår på den måde, at barnet bedøves, og et tyndt, blødt plastikrør lægges ned i luftrøret. 

Herigennem sprøjtes surfactant. Når man ser, at barnet igen trækker vejret, fjernes røret, og barnet 

fortsætter med selv at trække vejret igennem CPAP'en. Nogle børn vil ikke være i stand til at trække vejret, 

selvom de har fået surfactant, og dem kan man hjælpe ved at koble plastikrøret til en respirator og lade den 

trække vejret for barnet, indtil det igen selv er i stand dertil. 

Efterhånden som barnets lunger får det bedre, kan man reducere ilt- og lufttilførslen gennem CPAP'en for til 

sidst helt at fjerne den. Nogle få børn kan stadig have brug for ilt og kan så få det tilført gennem et tyndt 

kateter i næsen. Det er oftest tilfældet, hvis barnet har haft behov for en meget langvarig 

respirationsbehandling. 

En anden form for behandling bruges, hvis barnet holder mange vejrtrækningspauser (apnøer) pga. et 

umodent vejrtrækningscenter i hjernen. I disse tilfælde kan man bruge en bestemt slags medicin, der løber i 

et drop. Barnet vil tit have brug for det i flere dage eller måske uger. Når barnet ikke længere har 

vejtrækningspauser, forsøger man at trappe ud af behandlingen, og trækker barnet fortsat vejret normalt, 

kan behandlingen afsluttes. 

 

Mave-tarmsystemet 

Nogle børn får problemer med maven og tarmsystemet. Der kan ske det, at tarmene af en eller anden grund 

på et tidspunkt har fået for lidt ilt og derfor er beskadiget med nedsat funktion til følge. Barnet har derfor 

svært ved at optage maden. Plejepersonalet opdager oftest problemet, fordi der ved begyndelsen af at måltid 
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(sondemadning) gentagne gange er rester efter sidste måltid tilbage i mavesækken. Behandlingen af dette 

problem vil først og fremmest være at holde pauser med måltiderne. Alt efter hvor fremskreden processen er, 

vil man evt. også tage et røntgenbillede af tarmene og måske starte antibiotisk behandling. Da maven kan 

blive ret spændt og presse op på lungerne, kan det blive nødvendigt at støtte barnets vejrtrækning med CPAP 

og/eller ekstra ilt. Kan man se på røntgenbilledet, at tarmens tilstand er meget dårlig, kan det blive 

nødvendigt at fjerne et stykke af den ved operation. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at barnet får 

anlagt en stomi, dvs. have tarmen lagt ud til huden, så afføringen kommer ud i en lille pose på maven. 

Almindeligvis lægges tarmen tilbage i maven efter ca. tre måneder og vil herefter fungere helt normalt. En 

sådan operation foretages kun på en mindre del af landets sygehuse, og overflytning kan derfor blive 

nødvendig. 

Ovennævnte proces kan udvikle sig over flere dage eller i nogle tilfælde over få timer, og det kan blive et 

meget alvorligt problem, der i yderste konsekvens kan føre til, at barnet dør. Det skyldes at den 

infektionsproces, der sker i tarmen, er så omfattende, at den påvirker hele organismen så drastisk, at livet 

ikke kan opretholdes. Det kan også skyldes, at så store dele af tarmen er inddraget i processen, at der, hvis 

man fjerner det, der er nødvendigt for at stoppe processen, ikke vil være tarm nok tilbage til at sikre, at 

barnet kan optage de næringsstoffer, der er nødvendige, for at det kan opretholde livet. 

Præmature børn udvikler også af og til brok. Det viser sig som en udposning (brok) i lysken eller ved navlen. 

Udposningen kan relativt let presses tilbage i barnets bughule, så den ikke umiddelbart kan ses. Den kan så 

senere komme til syne igen, enten spontant eller ved gråd, hoste eller anden anstrengelse. Brok i sig selv er 

ganske ufarligt. Brok skyldes en manglende sammenvoksning af den hinde, der holder de indre organer på 

plads i bughulen. Derfor kan et større eller mindre stykke tarm presses ud af bughulen og ses og føles som en 

lille blød bule. 

Brok behandles ved, at man under operation lukker hullet i bughulen. Operationen foretages, når barnet har 

nået en bestemt vægt. Der er almindeligvis ikke noget i vejen for, at det præmature barn kan udskrives med 

brok og komme til operation, når det er gammelt nok. Forældrene instrueres i, hvad de skal holde øje med 

omkring brokket, og hvordan de skal forholde sig ved tegn på komplikationer. Operationen er lille, kortvarig 

og almindeligvis helt ukompliceret, men da der er tale om et barn, der er født for tidligt, kommer det i 

opvågningsfasen på neonatalafdelingen for at få overvåget vejtrækningen. Præmature børn kan nemlig 

kortvarigt "glemme" at trække vejret under opvågningen. Som regel skal man påregne én overnatning på 

hospitalet i forbindelse med operationen, hvis man møder med sit barn fastende. Det sker dog også, at 

familien kan udskrives samme dag - alt efter barnets tilstand. 

Grunden til, at man overhovedet opererer for denne ufarlige lidelse er, at hvis det tarmstykke, der danner 

brokket, drejer sig rundt eller på anden måde får aflukket sin blodtilførsel, kan det få konsekvenser for barnet 

i form af smerter og tarmslyng, og det kan betyde, at en del af tarmen går til grunde. I sådanne tilfælde skal 

der opereres akut. 

 

Immunsystemet 

De fleste præmature børn vil under indlæggelsesforløbet få en infektion i kroppen. Almindeligvis er det svært 

at afgøre præcist, hvor infektionen er opstået. Derfor giver man antibiotika, som man ved, virker på de fleste 
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infektioner, men alligevel ikke er for kraftig for at undgå immunitet. Dosis bliver regnet ud efter barnets vægt 

og evt. alder. 

Selvom det er svært at finde den sygdomsfremkaldende bakterie, tager man faktisk altid blod- og 

sekretprøver og i nogle tilfælde også en prøve fra rygmarvsvæsken inden behandlingen startes. Hvis man kan 

isolere en bakterie i en af prøverne, kan man nemlig være helt sikker på, at man behandler med det rigtige 

antibiotikum. 

Der er stor forskel på, hvor sygt et barn bliver af en infektion. I nogle tilfælde får barnet det meget hurtigt 

bedre, og i andre tilfælde kan barnets tilstand blive meget kritisk, fordi infektionen også påvirker alle andre 

organer i kroppen. 

Præmature børn får ikke nødvendigvis feber, fordi de har en infektion, men kan lige så godt få nedsat 

temperatur af det. Man skal imidlertid ikke blive nervøs, fordi ens barn en dag har høj temperatur. Det kan 

sagtens være, fordi kuvøsetemperaturen har været for høj, eller fordi barnet har været for godt pakket ind. 

Der er mange forskellige symptomer på, at barnet har en infektion, men det vil være for omfattende at nævne 

alle her, da det også er meget individuelt. Det vigtigste er, at man som forældre nævner over for den 

sygeplejerske der passer ens barn, hvis man synes, at barnet en dag virker meget anderledes end sædvanligt. 

En infektion kan nemlig sagtens influere på barnets humør eller vågenhedsgrad, og det kan være nemmere 

for forældrene at opdage, da det jo trods alt er dem, der er mest sammen med deres barn. 

 

AFSLUTNING 

Dette kapitel har dels beskrevet, hvordan man plejer, passer og i det hele taget omgås sit præmature barn på 

den mest hensigtsmæssige måde, dels indeholder kapitlet en beskrivelse af de oftest forekommende 

komplikationer hos børn, der er født for tidligt. 

Jeg tror at der er en sammenhæng mellem den måde man tager sig af barnet i hverdagen, og graden af de 

fysiologiske komplikationer der udvikles hos barnet. Selvfølgelig kan ikke alle senkomplikationer elimineres, 

men hvis forældre og personale på neonatalafdelingen bliver endnu bedre til at forstå barnet og handle på 

dets præmisser, er det i hver fald et lille skridt på vejen til en højere livskvalitet såvel under som efter 

hospitalsopholdet. 
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Anne Sylvest er psykolog og ansat på Børneafdelingen, Hvidovre Hospital. Dette afsnit er baseret på 

erfaring med psykologbistand til forældre under indlæggelsen af det for tidligt fødte barn på 

neonatalafdelingen. 

 

AT FØDE FOR TIDLIGT 

For tidligt fødte børn defineres som børn, der er født før udgangen af 37. uge. Det gælder for ca. 6 % af alle 

levendefødte børn i Danmark. Der vil årligt være tale om godt 4000 børn. 

For tidligt fødte børn kan karakteriseres dels ved fødselsvægt, dels ved graviditetsuger ved fødslen, og der er 

en naturlig sammenhæng mellem vægt og graviditetslængde. 

Langt den største gruppe af de for tidligt fødte børn har en lav fødselsvægt på mellem 1500 gram og 2500 

gram, hvor der ofte vil være tale om en graviditet på mellem 33 og 37 svangerskabsuger. 

Beretningerne i denne bog er fortalt af forældre, hvis børn er født tidligere og med en lavere vægt. Det er 

børn der er født meget for tidligt med en graviditetslængde mellem 28 og 32 uger eller ekstremt for tidligt 

under 28 uger. Børnene har en meget lav fødselsvægt mellem 1000 - 1500 gram eller en ekstrem lav 

fødselsvægt på under 1000 gram. 

At blive forældre vil altid være en omvæltning i et menneskes liv. Der er tale om afgørende ændringer i éns 

livssituation, som udløser en omfattende omstillingsproces. At blive forældre til et for tidligt født barn, der er 

indlagt på en neonatalafdeling, er en meget vanskelig måde at starte sit forældreskab i forhold til det nyfødte 

barn. Der er tale om en begivenhed, som vil være karakteriseret af, at forældrenes ønsker og forventninger 

ikke er indfriet. Forventninger, der drejer sig om en fuldkommen, gennemført graviditet og en normalt 

forløbende fødsel af et fuldbårent velskabt barn. 

I forbindelse med disse bristede forventninger er der således flere tab. 

Forældrene vil som regel i starten af indlæggelsen befinde sig i en krise. En krise kan defineres som en 

tilstand, der er karakteriseret af voldsomme følelser. Denne tilstand er udløst af en ydre begivenhed, der 

opfattes som et tab eller en trussel om tab. En situation kan beskrives som traumatisk, når den opleves som 

så frygtelig og usædvanlig, at den vil være meget svær at forholde sig til og at håndtere. Den sædvanlige 

problemløsningsevne bliver sat ud af kraft, og for at kunne klare sig bliver man afhængig af andre 

menneskers hjælp. 

Generelt vil den for tidlige fødsel opleves mere traumatisk, jo tidligere i svangerskabet fødslen sker. Den 

meget for tidlige og den ekstremt for tidlige fødsel vil udløse stærke følelsesmæssige reaktioner. For tidlig 

fødsel senere i svangerskabet - efter 33 graviditetsuger - kan dog også give anledning til meget kraftige 

reaktioner. Det vil i særdeleshed gøre sig gældende i sammenhæng med andre belastende faktorer. Det kan 

dreje sig om, at moderen i forbindelse med fødslen selv er syg, f.eks. har fået svangerskabsforgiftning, at hun 

tidligere har født for tidligt, tidligere har mistet et nyfødt barn eller har været udsat for andre former form 

tab. 
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I det følgende vil betegnelsen "for tidlig fødsel" dog være forbeholdt den meget for tidlige og den ekstremt for 

tidlige fødsel. 

 

ET FØLELSESMÆSSIGT KAOS 

Den for tidlige fødsel vil som regel for forældrene være en chokagtig begivenhed. Fødslen starter pludseligt 

og uventet, og der har ikke været tale om en psykisk forberedelse. Selv for mødre, der har været sygemeldt 

eller indlagt på grund af risiko for en for tidlig fødsel, vil fødslen opleves som uventet og uvelkommen. 

Denne traumatiske begivenhed udløser et følelsesmæssigt kaos, hvor forældrene føler sig oversvømmet af 

mange forskelligartede følelser, som det ikke er muligt at rumme på en og samme tid, men som væver sig ud 

og ind mellem hinanden. 

Sorg 

En oplevelse af et alvorligt tab sætter altid en sorgproces i gang. Gennem sorgen bearbejdes tabet. Den for 

tidlige fødsel rummer i sit udgangspunkt tre former for tabsoplevelse. Tabet af den sidste del af graviditeten, 

tabet af den forventede fødsel til termin og tabet af det forventede fuldt udviklede nyfødte barn. 

 

GRAVIDITET 

Moderen har ikke nået at opleve sig selv som synligt gravid og at få tildelt den særlige status, det indebærer i 

form af omgivelsernes omsorg og interesse for hendes person og tilstand. 

Den mentale og praktiske forberedelse til det ventede barn eksisterer ofte på et mere abstrakt plan. 

Forestillinger om barnet er meget vage indtil de sidste måneder i graviditeten, hvor der vil være mere 

konkrete tanker og forventninger om barnet. Parallelt hermed er 'redebyggeriet' sjældent begyndt. Der 

mangler de praktiske anskaffelser, hvilket i høj grad understreger, at graviditeten er blevet afbrudt. 

 

FØDSEL 

Denne manglende parathed er et grundlæggende træk ved den for tidlige fødsel. Fødslen er målet ved den 

fuldt gennemførte graviditet, hvor perioden forud kan være præget af utålmodighed. Den angst for fødslen, 

gravide kan have, nedtones ofte i den sidste del af graviditeten inden termin. Den for tidligt fødende ønsker 

af al magt at forhindre fødselsprocessen, der vil være præget af chok og angst. 

Den overvejende del af fødsler af meget og ekstremt lavvægtige børn vil foregå med kejsersnit. Det skyldes, at 

en vaginal fødsel af disse børn kan indebære en risiko for følger eller iltmangel. Hvis kejsersnittet er meget 

akut, vil der ofte anvendes fuld bedøvelse. Er der tid til lokalbedøvelse, kan forældrene vælge 

bedøvelsesform. 
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En ukompliceret fødsel til termin afsluttes med det første møde med barnet, der overdrages til moderen eller 

forældrene - belønningen for en veloverstået fødsel. Afslutningen af den for tidlige fødsel vil overvejende 

være en adskillelse mellem mor og barn i det øjeblik, barnet er født, da det omgående skal i behandling for 

derefter at blive overført til neonatalafdelingen i kuvøse. I de fleste tilfælde vil faderen være til stede og følge 

med barnet. 

BARNET 

Det for tidligt fødte barn indfrier ikke forventningerne om det nyfødte barn. De forestillinger, forældrene når 

at gøre sig umiddelbart inden fødslen, drejer sig ofte om nogle skrækblandede fantasier om et fosteragtigt 

væsen. Der kan derfor være tale om en form for lettelse over at se et ganske vist meget lille, men fuldt 

udviklet barn. Det udtrykkes specielt af fædrene, der ofte ser barnet, inden det kommer i kuvøse. 

Moderens første møde med sit barn vil oftest være på neonatalafdelingen, hvor nogle fortæller, at de med det 

samme mærkede en dyb tilknytning til deres barn. I de fleste tilfælde beskriver mødrene dog, at de oplevede 

en chokeret afstandtagen. Enkelte har beskrevet, at de gennem glasset i kuvøsen først ikke kunne få øje på 

barnet, der næsten var skjult af tilkoblet apparatur. Nogle beskriver, at forskellen mellem deres barn og en 

fuldbåren nyfødt forekom så overvældende, at den umiddelbare reaktion var en sammenligning med en 

fugleunge, en kylling, en chimpanseunge eller andre dyrelignende væsener. En del mødre er meget kede af og 

har dårlig samvittighed over, at de næsten ikke kan huske det første møde med barnet. Narkose og 

smertestillende medicin i forbindelse med kejsersnit ud over chok bidrager til at udviske det første tidsrum 

efter fødslen. 

Moderen lægger ofte stor vægt på det forhold, at hun er blevet adskilt fra sit barn efter fødslen, samt at hun 

ikke kan erindre det første møde eller ikke kunne mobilisere positive følelser over for barnet ved dette møde. 

I starten af indlæggelsen bidrager det i høj grad til, at moderen føler, at hun og barnet er blevet snydt for 

noget væsentligt. 

Det nyfødte fuldbårne velskabte barn og dets forældre fejres af stolte bedsteforældre, den øvrige familie og 

venner. Forældrene har bestået livets eksamen. Stemningen omkring familien med det for tidligt fødte barn 

er helt anderledes. Der er tale om et ufærdigt barn, en patient. Det "til lykke" der normalt siges ved en fødsel, 

kan stå i kontrast til den ulykke, forældrene føler er overgået dem. De besøgendes tvivl og usikkerhed kan 

komme til udtryk, ved at der ikke er gaver til barnet, men blomster til moderen. Det bekræfter for forældrene 

deres egen tvivl og angst med hensyn til at turde tro på barnets muligheder. 

Angst 

Angst er den første reaktion ved den for tidlige fødsel og den følelse, der i høj grad vil præge fødslen og det 

lange behandlingsforløb. Overordnet vil forældrenes angst dreje sig om uvisheden. I forbindelse med fødslen 

vil forældrenes angst være fokuseret på, hvorvidt barnet vil overleve eller vil være fejludviklet. Når barnet 

efter fødslen viser sig at være levedygtigt, vil forældrene frygte for at miste barnet. Senere vil angstens tema 

hovedsagelig dreje sig om mulige komplikationer eller om risiko for handicap. 

Angsten for skader og handicap kan være så stor, at forældre, samtidig med at de håber på, at barnet 

overlever, undertiden kan ønske, at det ikke vil overleve. Det er meget svært på engang at rumme så 

forskelligartede følelser, som man samtidig opfatter som forbudte. 
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Forældrene kan beskrive deres reaktion på den for tidlige fødsel som at føle sig "syg" af angst. De har 

mareridt, hvor traumatiske begivenheder omkring fødslen genopleves, eller de har drømme om, at barnet 

dør. Ofte har forældrene psykosomatiske reaktioner som diarré, appetitløshed, kvalme og mavesmerter i den 

første tid af barnets indlæggelse. 

Angst har en væsentlig betydning for den modstand, der ses i starten mod at turde knytte sig til barnet. Ikke 

at turde røre ved barnet kan være en beskyttelse, et forsvar mod truslen om at miste. De fleste forældre 

oplever det som en støtte, at personalet udsætter dem for et vist pres med hensyn til at etablere den 

indledende kontakt mellem forældrene og barnet. 

Angsten bliver ved med at være en grundlæggende ledsagende følelse. Også når barnets tilstand bliver stabil, 

vil selv mindre ændringer umiddelbart opleves som en katastrofe. Det kan f.eks. være kortvarig 

lysbehandling pga. gulsot. Forældrene befinder sig i en form for højt psykisk alarmberedskab, der bevirker, at 

en tiltagende tryghed og optimisme foranlediget af barnets fremskridt alligevel opleves, som om de befinder 

sig på tynd is. Hvis barnet får en infektion og en tid skal tilbage til kuvøse eller i respirator, kan forældrene 

give udtryk for, at dette tilbageskridt udløser en endnu større angst, end de erindrer at have oplevet i barnets 

første levetid. 

Tomhed 

Den umiddelbare reaktion på fødslen og det første møde med barnet kan give udslag i en følelse der af mange 

mødre beskrives som en følelse af tomhed. De følgende dage glemmer moderen ofte, at hun ikke er gravid 

mere. Situationen forekommer hende uvirkelig. Hun føler sig mere som en tilskuer til begivenhederne og 

oplever afstand til barnet. Hun bliver ofte stærkt urolig over sin egen reaktion. Moderen kan opleve sin 

moderfølelse som mangelfuld, da hendes tilstand er så langt fra den stolthed og lykkefølelse, som mange 

forbinder med modtagelsen af en nyfødt. Det tidlige mor-barnforhold kan blive præget af moderens 

bekymring over, hvorvidt en følelse af umiddelbar glæde nogensinde vil indfinde sig, eller om en distance til 

barnet kan blive permanent. 

Medfølelse 

Når forældrene konfronteres med det meget lille nyfødte barn, er det vanskeligt for moderen at erkende og 

forstå, at barnet nu eksisterer løsrevet fra hendes krop. Barnet i kuvøsen opleves som ubeskyttet, udsat og 

udstillet. Den behandling, der er igangsat, og som skal fortsætte i længere tid fremover, vil - på trods af at 

forældrene erkender den som nødvendig og som hovedregel ønskelig - undervejs af forældrene blive tillagt 

karakterer af overgreb mod et hjælpeløst væsen. Den første spire i den voksende forældrefølelse vil ofte være 

en medfølelse, der opleves som meget smertefuld. Denne medfølelse udtrykkes i ord som, hvor synd det er 

for det lille barn, at dets liv skal starte på denne måde. Forældrene erkender et voldsomt behov for at kunne 

yde barnet beskyttelse - et forhold, der vil farve relationen mellem forældre og barn i lang tid fremover. 

Afmagt 

Forældrenes trang til at beskytte barnet kan ikke finde praktisk udtryk i handling ved indlæggelsens 

begyndelse. Forældrene oplever sig selv som udenforstående, mens andre - det professionelle personale - har 

taget over. Det vil som regel være frustrerende at skulle indtage en passiv rolle, ikke mindst for forældre, der 

til daglig oplever sig som selvhjulpne og effektive. Kontrol over situationen og ansvar for barnet er overladt til 
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andre, hvilket understøtter moderens oplevelse af sin mangelfulde moderfølelse. En gennemgående udtalelse 

i den første tid er mødrenes udsagn om, at de føler, at barnet er hospitalets og ikke deres barn. 

Forældrene stifter bekendtskab med deres egen hjælpeløshed og afhængighed - følelser, som naturligt vil 

opstå, når man er sat ud af spillet. Mange forældre har ikke siden deres barndom oplevet en situation, hvor 

de var så afhængige af omgivelserne. 

Skyld 

Når man udsættes for traumatiske begivenheder, vil man naturligt søge en mening med og forståelse af det 

skete. Forløber graviditet og fødsel ikke planmæssigt, bebrejder moderen ofte sig selv det, der er sket. Hun 

pålægger umiddelbart sig selv skyld for at have bragt barnet i den situation. 

Moderen vil i starten være meget optaget af at få en forklaring på den for tidlige fødsel - en forklaring, der 

kan tages til indtægt for, at der er sket noget uafvendeligt, noget, der kan frikende hende for skyld. Kan der 

eksempelvis konstateres, at det er en virus, som har givet anledning til fødslen, resulterer det ofte i en 

usigelig lettelse for moderen, der umiddelbart bidrager til et mere nært forhold til barnet. 

I de allerfleste tilfælde er det dog ikke muligt at give en forklaring, og moderen kredser om mulige udløsende 

årsager i dagligdagen, såsom travlhed, stress på arbejde, en netop overstået flytning o. lign. 

For nogle sættes skyldsspørgsmålet i et større perspektiv og knyttes til tanker om straf. Det kan være straf for 

noget, man har tænkt, f.eks. overvejelser om abort, da graviditeten blev kendt. Det kan være straf for noget, 

man har gjort eller undladt at gøre. Det kan være et centralt tema hos forældre, der har været i behandling 

for barnløshed, hvor den for tidlige fødsel opfattes som en straf for at have blandet sig i naturens orden. 

Skam 

Den tidlige fødsel vil generel influere på moderens opfattelse af sin kvindelige identitet og kan være 

forbundet med skamfølelse. Skam over ikke at kunne gennemføre en graviditet kan udløse en grundlæggende 

følelse af fiasko. Begivenheden vil kunne ramme hendes selvfølelse og selvværd. Her vil moderen kredse om 

temaet 'hvad kan der være galt med mig?'. Dette tema vil nogle mødre være optaget af en kort periode 

umiddelbart efter fødslen, for andre vil det få en mere omfattende betydning. 

 

Vrede 

Vrede er en følelse, som i al almindelighed ikke omfattes med accept. At vrede er en af de følelser, der 

ledsager andre krisereaktioner, vil ligeledes være vanskeligt for forældrene at vedkende sig, og de vil ofte 

forsøge at afvise eller kontrollere vreden. 

Den erkendelse, at man - ikke naboen - som forældre er ramt, giver en stærk oplevelse af uretfærdighed. 

Vreden kan få afløb i mange retninger. Den kan rettes diffust mod højere magter og skæbnen. Det er 

nærliggende at knytte sine vrede følelser til personalet i sundhedssektoren, der har været involveret i 

graviditet, fødsel og indlæggelse af barnet. Vreden kan omfatte dem, der ikke er ramt af ulykken, først og 

fremmest andre gravide eller familier med nyfødte fuldbårne børn. 
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Man kan som forældre opdage forestillinger hos sig selv, der kredser om, hvorvidt der er nogen i 

bekendtskabskredsen, som ligefrem har ønsket én ondt, og således opdage, at man pludselig i sine 

spekulationer er underkastet en form for magisk årsagsforklaring. 

Nogle forældre erkender en nærmest fjendtlig modstand mod at præsentere den nyfødte, selv for den 

nærmeste familie. Chokket over den for tidlige fødsel og det medfølgende følelsesmæssige kaos bevirker, at 

man ikke umiddelbart formår at vise barnet frem. Negative forventninger til familiens reaktioner udspringer 

af, at man endnu slet ikke kan forholde sig til det nyfødte barn. Man erkender, at barnet ikke lever op til 

forventningerne, og ønsker på en gang at skærme barnet og beskytte sig selv over for en bedømmelse, der 

måske ikke ville falde ud til fordel for barnet. 

Nogle forældre kan give udtryk for, at de ville ønske, at de havde et tidsrum fra nogle dage op til en uge, hvor 

de kunne finde sig selv og få mulighed for at forholde sig til deres barn, inden de viser det frem. 

Endelig kan der forekomme vrede følelser rettet mod barnet. Det kan umiddelbart blive tillagt en egen vilje, 

hvor moderen føler sig afvist af barnet. I sine tanker bebrejder hun det, at graviditeten blev afbrudt, således 

at både hun og barnet nu befinder sig i en uoverskuelig og kritisk situation. 

Den del af vreden, der omfatter ens egne personlige relationer, specielt forholdet til barnet, vil udløse stærk 

skyldfølelse. Der er tale om, at der i vreden ofte kan opleves hidtil ukendte, skræmmende og "forbudte" 

følelser, som meget sjældent udtrykkes direkte. Det er specielt tilstedeværelse af sådanne følelser - af 

forældrene benævnt som "mærkelige tanker" - der bringer forældrene i tvivl om, hvorvidt de overhovedet er i 

stand til at klare den situation, de er havnet i. 

 

FORÆLDREFØLELSE 

Hvordan udvikler man sig som forældre i forhold til sit barn med et så kompliceret udgangspunkt? 

Forældrerollen tager ofte sit udspring i at yde barnet omsorg gennem at være til stede for barnet. Der vil først 

og fremmest være et ønske om at være vidne til barnets undersøgelser og behandlinger, som kan forekomme 

ubehagelige og smertevoldende. I dette nærvær med barnet, der kan fremstå som en passiv tilstedeværelse, 

udvikler forældrene et stærkt aktivt psykisk beredskab. De giver udtryk for, at de mobiliserer kræfter, som de 

ikke vidste, at de havde. Det udtrykkes i ord som at "det er nødvendigt at være stærk for sit barn". Bekymring 

og fortvivlelse henlægges så vidt muligt til områder væk fra kuvøsen. Forældre bestræber sig på i samvær 

med barnet at tænke positivt og tro på, at barnet klarer sig. Mødre beskriver, hvordan de kan have monologer 

med barnet, og hvordan de føler, at de sender psykisk kraft til barnet for at sikre dets overlevelse og trivsel. 

Forældre kan i denne situation erkende nødvendigheden af at alliere sig med kræfter uden for sig selv i 

ønsket om at få hjælp. Religiøse følelser kan dukke op med stor kraft, selv for forældre, for hvem religion ikke 

tidligere har været til stede i deres dagligdag. 

Hos de fleste forældre vil forskellen mellem det levende for tidligt fødte barn og drømmen om det fuldt 

udviklede barn hurtigt udjævnes. Billedet af dette barn vil miste sin betydning i samværet med deres eget 

nyfødte barn. Barnets størrelse og udseende vil hurtigt blive opfattet som det normale, og børn født til 
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termin, der indlægges på afdelingen, kan forekomme overdrevent store for de forældre, der har født for 

tidligt. 

Rollen som kompetente forældre udvikles og udbygges i det videre forløb. Forældrene føler, at de passerer en 

række milepæle, hvor udskrivelse er det sidste mål. Der vil være en række førstegangsoplevelser, som 

indeholder muligheder for en umiddelbar tilknytning til barnet, og som kan opleves som overvældende 

lykkefølelse. Det er første gang, man holder sit barn - bader sit barn - lægger det til brystet; første gang det 

får eget tøj på, første gang det kommer fra kuvøse til egen seng samt opnår eftertragtede resultater i 

vægtøgning. Disse stunder er mursten, der lægges på hinanden i opbygning af følelsen af at være 

"fuldgyldige" forældre. Det er meget individuelt, hvor lang tid det tager. Erkendelsen af, at barnet nu helt 

tilhører én, sker ofte under indlæggelsen, men kan også først finde sted efter udskrivning til hjemmet. 

 

FORSKELLE I RELATIONER HOS FÆDRE OG MØDRE 

Hos en far og en mor som forældrepar vil der hurtigt udvikles en rollefordeling med hensyn til, på hvilken 

måde man takler den for tidlige fødsel og dens konsekvenser. De indlagte for tidligt fødte børn kan dog have 

andre familiekonstellationer, hvor forældrene er enlige mødre eller lesbiske par. Her skal imidlertid 

beskrives, hvordan fædre og mødre ofte forholder sig til den traumatiske situation på forskellige måder på 

baggrund af tilsyneladende kønsspecifikke forskelle. De forskelligartede reaktioner vil præge parforholdet og 

vil især være tydelige i starten af indlæggelsen, hvor uvisheden er størst. 

Forskelle i holdning 

Parforholdet vil udgøre den væsentlige støtte for forældrene i hele det kriseprægede forløb. Forældrenes 

samspil vil kunne give sig udtryk ved, at faderen forventer, at det er hans opgave at mobilisere styrke, hvor 

moderen på sin side ønsker, at den støtte, hun har brug for, i overvejende grad kommer fra faderen. I praksis 

vil alle moderens kræfter dreje sig om bekymring for barnets skæbne. 

Kvinder vil oftere end mænd benytte samtalen til at klare svære situationer, og moderen er fortrinsvis den, 

der sætter ord på de følelser, krisen udløser. Herved sættes en følelsesmæssig bearbejdning i gang, ofte på 

begges vegne. I tilknytning hertil er det vigtigt for moderen at give udtryk for sin angst for, at barnet skal dø 

eller få handicap. at sige det højt, man er bange for, kan have en dobbelt funktion. Dels beskytter man sig ved 

en form for forberedelse, hvis det værste skulle ske, dels kan der opleves en form for magisk forsikring mod, 

at det frygtede sker, hvis det nævnes. 

Endelig ses til tider hos moderen en tilbageholdenhed mod at glæde sig over fremskridt i barnets tilstand. 

Moderen er ofte bevidst om, at hun her beskytter sig mod skuffelse, hvis den positive udvikling ikke holder, 

men at bekæmpe glæde er lige så vel en bestræbelse på at undgå at blive "straffet" for at være overmodig - en 

afværgelse af nemesis. 

Faderens andel i forældrenes samspil vil ofte fremtræde som en modvægt til moderens reaktioner. Faderens 

udgangspunkt er ofte i højere grad præget af optimisme og håb. Han lægger vægt på, at det er nødvendigt at 

holde fast i barnets positive udviklingsmuligheder, og at man bør forsøge at undlade at bekymre sig ved at 

tage sorgerne på forskud. 
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Det ser ud til, at forældrene som par ofte oplever disse forskelligartede holdninger som en støtte - som en 

komplettering af hinanden. Blandt andet vil det for moderen være af stor betydning, at faderen ikke tilslutter 

sig hendes forestillinger om skyld, men derimod forsøger at afkræfte dem. Begge forventer de af sig selv og 

hinanden en forskellig indfaldsvinkel. 

I nogle tilfælde forekommer det dog, at de forskelligartede krisereaktioner påvirker forældrenes indbyrdes 

forhold på en uhensigtsmæssig måde. Faderen kan undertiden føle sig bekymret og magtesløs ved 

konfrontation med moderens reaktioner, hvor hun på sin side kan opleve at mangle forståelse og accept. 

Moderen kan også nære bekymring for, om faderen undertrykker sit eget behov for støtte ved at være den 

stærke. Hun kan derfor - ud fra et ønske om at hjælpe ham - lægge pres på ham, for at han skal reagere som 

hun, hvilket som regel ikke er hans behov. 

Det er af stor betydning, at forældre erkender, at deres forskellige måder at reagere på er en form for 

"arbejdsdeling", hvor de støtter hinanden i en usikker og ustruktureret situation. 

Forskelle i adfærd 

Når et barn indlægges på en neonatalafdeling, havner familien i en ukendt verden med sit eget sprog, egne 

normer og rytme. Afdelingen bliver barnets og dermed også forældrenes bosted for en længere periode. Ud 

over at skulle kapere den pludselige og voldsomme indtrufne begivenhed skal forældre lære nogle omgivelser 

at kende, som de nu er dybt afhængige af. Via personale informeres de om udstyr, undersøgelsers art og 

nødvendighed samt resultater af undersøgelser og behandling. Der bliver tale om en stærkt forceret 

indlæringsproces, hvor medicinske udtryk bliver en del af deres ordforråd, og hvor de bliver eksperter på et 

område, de ikke anede eksisterede. De lærer at aflæse tal og tolke personalets ansigtsudtryk. Forældrene 

bestræber sig på, når det er nødvendigt, at opbygge en usynlig mur mellem deres egen og de andre familier 

for at skærme deres privatliv. 

I denne krævende tilpasningsproces vil der naturligt også ske en arbejdsdeling, når man er to. Efter fødslen 

har moderen ofte svært ved at modtage og rumme information og udtrykker, at hun faktisk ikke kan opfatte, 

hvad der bliver meddelt. I denne situation bliver det faderen, der bestræber sig på at indsamle viden om 

barnets tilstand og oplysninger om muligheder og risici. Som følge heraf vil han som regel være den, der først 

udvikler ekspertise med hensyn til kendskab til og aflæsning af overvågningsudstyr, hvorved han forsøger på 

at få kontrol over forvirring og uoverskuelighed. 

Det er nødvendigt for den kommende amning at starte stimulation af moderens mælkeproduktion ved hjælp 

af malkemaskine allerede kort tid efter fødslen. Barnet vil få tilført moderens mælk via sonde. 

Vedligeholdelse af mælkeproduktionen bliver ofte etableret under store anstrengelser og vedholdenhed fra 

moderens side i det lange tidsrum, der går, til barnet kan lægges til brystet. 

Den krævende udmalkning foregår fem-seks gange om dagen i en periode på mellem seks og tolv uger. Via 

sonde får barnet hovedparten af moderens mælk, der til stadighed udmalkes indtil slutningen af 

indlæggelsen, hvor barnet - hvis amning lykkes - ammes fuldt ud. En mor til et ekstremt tidligt født barn kan 

således være nødsaget til kunstigt at holde gang i mælkeproduktionen i mere end tre måneder, inden amning 

er etableret. 

Ønsket om at kunne amme sit barn vil ofte for moderen få en altoverskyggende betydning. Bortset fra den 

ernæringsmæssige værdi vil her være et område, hvor hun føler, at hun kan være mor for sit barn. At lykkes 
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med amning vil opfattes som en kompensation for den oplevelse af fallit, der har præges starten af hendes 

moderskab. 

Når barnets indlæggelse starter, begynder moderens barselsorlov, og faderen organiserer det typisk, således 

at han er til stede på afdelingen, ved hjælp af enten ferie eller afspadsering. Forældre vil næsten altid vælge at 

gemme faderens barselsorlov til efter barnets udskrivning. Efter en periode på sædvanligvis en til to uger vil 

faderen ofte vende tilbage til sit arbejde, hvilket er en meget vanskelig overgang for begge forældre. Der må 

opbygges en ny rutine, hvor faderen efter arbejdstid er sammen med moderen på afdelingen eller afløser 

hende. Når forældrene har tilpasset sig denne situation, erkender faderen undertiden, at det at befinde sig i 

en arbejdssituation kan være en måde at hente overskud til at takle de kritiske perioder i barnets tilstand, der 

meget ofte vil forekomme ved en længere indlæggelse. 

I de familier, hvor der er søskende i forvejen, vil en rollefordeling mellem forældrene være endnu mere 

påkrævet. Forældrene føler sig stærkt splittede, da der er brug for dem to steder. Forældrene har dårlig 

samvittighed over for det andet barn eller de andre børn og er bekymrede over, om familielivets bratte 

ændring vil påvirke søskende. Der skal tages hensyn til, at moderen i videst muligt omfang skal være hos den 

nyfødte, og at samvær med søskende også skal tilgodeses. Det kan ske ved, at faderen undertiden vil få en 

mere central og aktiv rolle i forhold til det for tidligt fødte barns søskende. 

 

STØTTE UNDER INDLÆGGELSEN 

Forhold til det familiære og sociale netværk 

Når forældrene har fået mulighed for at samle sig oven på det første chok i forbindelse med den for tidlige 

fødsel, vil de som regel have stort behov for støtte fra den nærmeste familie, og der vil ofte være kontakt med 

familiemedlemmer, som står dem nær. Forældre kan dog undertiden give udtryk for, at de føler, at de også 

bør tage et vist hensyn til de nærmeste, der ofte vil være barnets bedsteforældre. De vil også være kriseramte 

og deler forældrenes magtesløshed. Forældrene vil her ønske at skåne familien for de stærke følelser, der er 

forbundet med fødslen og uvisheden om fremtiden. 

Forældrene oplever, at tiden efter fødslen hurtigt bliver meget struktureret og fyldt op med aktiviteter og 

tiltag i forhold til barnet. Mange vil erfare, at de ikke kan rumme besøg af længere varighed, og de kan føle 

det problematisk at skulle være grænsesættende over for besøgende. Forældrene erkender, at det er 

nødvendigt at koncentrere deres kræfter om dels at forholde sig til, at deres barn er patient, dels at forholde 

sig til et dagsprogram, der opleves som meget krævende. Ofte vil specielt venner og bekendte blive opfordret 

til at vente med besøg, til forældrene siger til. Modsat fødsel til termin vil forældrenes behov for at 

præsentere barnet for vennekredsen undertiden først være til stede på et senere tidspunkt, når fødslen ikke 

mere er en nyhed. 

Under den fortsatte indlæggelse, hvor forældre etablerer en daglig rytme med hensyn til tilstedeværelse på 

afdelingen og ophold i hjemmet, vil der ofte være behov for praktisk hjælp fra bedsteforældrene eller andre 

nærtstående. Ikke mindst i familier med større søskende. 

Forhold til det professionelle netværk 
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Forholdet til personalet gennemløber som regel et væld af forskelligartede følelser. Når barnet er født, vil 

forældrene føle, at barnets liv ligger i afdelingspersonalets hænder. Den dybe afhængighed, forældrene her 

kastes ud i, vil udløse reaktioner, der spænder fra dyb taknemmelighed til letvakt vrede. 

Personalet omfattes med positive følelser, når barnet udvikler sig godt, når man som forældre føler sig 

forstået, når man støttes i at tage flere og flere initiativer i forhold til sit barn. Man bliver dog ofte stærkt 

selektiv i forhold til sine omgivelser, når der bliver skudt et mellemled ind mellem en selv og ens barn, og 

man kan få sine favoritter blandt personalet. 

Der er negative følelser, når man føler sig tilskyndet til at kontrollere, til at kigge sygeplejersken over 

skulderen for at overvåge, om barnet behandles og passes forsvarligt. De fleste forældre oplever, at lunten er 

kort, og at man bliver ekstremt nærtagende. At "bo" på en afdeling så længe medfører et tab af privatliv, der 

forstærker sårbarheden. 

Taknemmelighed er dog oftest den følelse, forældre forlader afdelingen med, når de føler, at de endelig har 

overtaget deres barn. 

Professionel støtte  

På en neonatalafdeling opfattes det som en væsentlig opgave at yde forældrene hjælp til at klare den 

vanskelige situation, der opstår ved indlæggelse af et for tidligt født barn. 

 

AFDELINGSPERSONALE 

Det anses som en overordnet opgave at støtte forældre i, at de er barnets nærmeste og de allervigtigste 

personer i barnets liv. Der vil være tale om en aktiv indsats for at skabe rammer for udvikling og 

understøttelse af en tilknytning mellem forældre og barn. Forældrene involveres hurtigst muligt i pleje og 

omsorg for barnet. Det starter med, at forældrene ofte efter få dage opfordres til i perioder at sidde med 

barnet ude af kuvøsen med tilkoblet livsunderstøttende behandling og overvågningsudstyr. 

Ved en fremtidig amning, som er et langsigtet projekt, vil der i stort omfang være brug for personalets 

medvirken og opmuntring, også når moderen oplever det som en fallit, at amning ikke lykkes. Målet er at 

støtte moderen i, at hun - på trods af endnu et tab - kan føle sig som en mor, der er god nok. 

Personalet indgår således i et tæt samvær med forældrene under den lange indlæggelse. I dette forløb, hvor 

der uvægerligt vil være fremskridt og tilbageskridt i barnets situation, vil personalet udgøre en nærliggende 

hjælp, når forældrene har behov for støtte til at klare de følelsesmæssige op og nedture, der følger barnets 

tilstand. 
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PSYKOLOG 

Psykologbistand til forældrene under indlæggelse af for tidligt fødte børn er et tilbud om hjælp til at 

bearbejde den følelsesmæssige belastning hos forældre i forbindelse med den for tidlige fødsel. For at skabe 

de bedst mulige betingelser for udvikling af forholdet til barnet er det vigtigt, at forældrene kan forholde sig 

til de kaotiske, modstridende og til tider forbudte følelser, der er forbundet med bristede forventninger. En 

væsentlig støtte i denne proces er, at forældrene får en forståelse af, at deres reaktioner er normale, selvom 

de opleves som fremmede og afvigende. 

Der er forskellig praksis på neonatalafdelingerne med hensyn til tilbud om psykologbistand. Psykologtilbud 

under indlæggelse vil være individuelle samtaler med forældre sammen eller hver for sig. 

På neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital, har denne form for psykologtilbud i en årrække været suppleret 

med tilbud om forældregrupper ledet af en psykolog, hvor for tidligt fødte børns forældre kan deltage under 

barnets indlæggelse. En undersøgelse foretaget på afdelingen viser, at denne form for krisehjælp vurderes 

positivt af forældrene, og det fremgår, at selv forholdsvis få møder opleves som en støtte til at forløse og 

bearbejde de komplicerede krisereaktioner. Desuden vil forældrene herigennem få yderligere mulighed for at 

udbygge et fællesskab, der under indlæggelsen kan opleves som en stor støtte. Det kan undertiden føre til, at 

mødrene etablerer deres egen mødregruppe efter udskrivning. Dette initiativ skyldes, at sundhedsplejens 

lokalt oprettede mødregrupper for mødre til nyfødte ofte ikke benyttes af mødre til de for tidligt fødte børn. 

Der er behov for et andet tilbud end de mødregrupper, der eksisterer under sundhedsplejen, da de for tidligt 

fødte børns mødre generelt vil opleve deres situation som afvigende i forhold til mødre, hvis børn er født til 

termin. 

 

NÅR HÅBET BRISTER 

Handicap 

Undertiden vil det på neonatalafdelingen vise sig, at det for tidligt fødte barn er fysisk skadet eller 

udviklingshæmmet. Det kan konstateres umiddelbart efter fødslen eller under indlæggelsesforløbet. 

Forinden har der som regel været tale om undersøgelser, hvor det har været en svær belastning for 

forældrene at vente på undersøgelsesresultaterne. Når det, forældrene frygter, bliver til vished, forstærkes 

eller genaktiveres alle de krisereaktioner, der var forbundet med den for tidlige fødsel. 

Ved konstatering af handicap vil der imidlertid ofte opstå en anden form for uvished. Der kan være tale om 

en fortsat manglende afklaring med hensyn til, hvor stort handicappet vil være. Med uvisheden følger også 

håbet om, at der er tale om skader, der ikke har alvorlige konsekvenser. 

Nogle forældre bestræber sig på at opsøge information om handicappets følgevirkninger og om 

fremtidsperspektiverne. Andre erkender, at de ikke magter at forholde sig til andet end den aktuelle 

situation. Her kæmper de ofte en kamp for, at fortvivlelsen over en fysisk defekt ikke skal overskygge deres 

forhold til barnet. 
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Ligesom forældrene ikke føler sig forberedt til den for tidlige fødsel, vil de heller aldrig føle sig parat til at 

erkende, at der er noget i vejen med deres barn. Heller ikke selvom angsten i høj grad har drejet sig om 

forestillinger om handicap. 

Forældrene vil her for alvor opleve, at alle drømme og forventninger om det normale barn er bristet. De 

kastes ud i en sorg, der er præget af, at de skal forholde sig til to børn. Det ene er drømmebarnet - det 

velskabte, sunde barn, som de ønskede. Det andet er det levende, skadede barn, som de frygtede at få. 

Forældrene mistede deres drømmebarn og må gennem sorgen tage afsked med dette barn og den fremtid, de 

drømte om at skulle have sammen. De må give slip på dette barn for at få mulighed for at knytte nye 

følelsesmæssige bånd til det virkelige barn. 

Forældrene udvikler som regel en dyb tilknytning til deres barn, hvor de bearbejder deres sorg og når frem til 

at se barnet med realistiske forhåbninger. 

 

SORGHJÆLP 

Der kan være stort behov for hjælp i denne vanskelige og komplicerede tilpasning til den nye realitet. 

Professionel hjælp til forældrene, hvis barn får fysiske men og er udviklingshæmmet, vil ofte kunne ydes 

gennem hospitalsansatte psykologer tilknyttet børneafdelingen eller neonatalafdelingen. Arten af barnets 

handicap vil afgøre, hvilke former for støttemuligheder der efter udskrivelsen udløses af psykologisk, 

pædagogisk og praktisk art i kommunalt eller amtsligt regi. Generelt er der mulighed for henvisning til 

psykolog via sygesikringen, formidlet af egen læge. Sygesikringsordningen er dog forbundet med en vis 

egenbetaling. 

Død 

Jo senere i svangerskabet et barn er født, jo større er chancen for, at barnet overlever. 

De børn der dør, vil ofte tidligt i indlæggelsesforløbet vise tegn på uudviklede organer eller svære 

komplikationer. At det for tidligt fødte barn ikke overlever på en afdeling, vil næsten altid være en følge af, at 

der træffes beslutning om, at den intensive behandling bør ophøre, da barnet ikke vil kunne overleve uden 

konstant livsunderstøttende behandling. 

Det har vist sig, at forældre til børn der dør, ønsker at blive medinddraget i beslutningsprocesserne og ofte 

føler sig inddraget i større eller mindre grad ved ophør af behandling. Disse alvorlige beslutninger er dog 

baseret på et lægeligt ansvar, men der lægges stor vægt på forældrenes accept i en omfattende dialog mellem 

læge og forældre. 

Afdelingen vil opfordre forældrene til, at der arrangeres dåb. Hvis forældrene ønsker det, vil ceremonien ofte 

foretages af hospitalets præst. 

At miste barnet vil for forældrene være indbegrebet af meningsløshed. Ved at miste barnet konfronteres 

forældrene med alle de ønsker, håb og fremtidsplaner, der var knyttet til netop dette barn. Forældrene føler 

en uendelig tomhed, hvor livet skal fortsætte med savnet af det barn, man havde håbet at få med hjem. 
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Moderen giver ligeledes ofte udtryk for den fysiske del af savnet, hvor hun føler en kropslig længsel efter sit 

lille barn. 

At se den døde er et ritual fra tidligere tider, og der har været tendens til at genindføre det i de senere år. 

Erfaring med sorghjælp viser, at afskeden bliver meget vanskeligere og tabet sværere at erkende, hvis man 

aldrig har set den døde. Det gælder også afsked med det for tidligt fødte barn, hvor det at være sammen med 

barnet, når det dør, vil give en forståelse af, at tabet er uigenkaldeligt. At acceptere, at tabet er en realitet, vil 

sætte den nødvendige sorgreaktion i gang. 

Afdelingens personale lægger op til, at forældrene involveres i afskeden med barnet. Forældrene kan 

umiddelbart føle sig overvældet over disse forventninger. Det kræver, at de nu skal indtage en aktiv rolle i 

noget så vanskeligt som at sige farvel til barnet. 

På baggrund af personalets vejledning og forslag oplever de fleste imidlertid, at de nu finder nogle kræfter 

hos sig selv, som de ikke troede eksisterede. De føler sig i stand til at gå ud over deres egen formåen ud fra en 

erkendelse af, at der er ingen "fortrydelsesret" - det kan ikke gøres om. 

Forældrene får overdraget deres barn, der er taget ud af kuvøse eller respirator, og mange oplever for første 

gang at holde barnet. Forældrene vil efter ønske blive overladt til sig selv og vil ofte gøre barnet i stand, iføre 

det dets eget tøj og sørge for, at der bliver taget billeder af barnet. 

Søskende vil på samme måde som forældrene have behov for at sige et konkret farvel og derved virkeliggøre 

dødsfaldet. De har under graviditeten levet med i forældrenes planlægning og forventninger. Der vil være et 

savn af den mindre søskende, barnet havde drømt om, og skuffelse over ikke at blive storesøster eller 

storebror. Små børn, der ikke inddrages i en udstrækning tilpasset deres behov, vil ofte blive ved med at 

spørge og forstår ikke, hvad der er sket. 

Forældre kan umiddelbart ønske at beskytte søskende mod, at sorg og tab kommer så tæt på, men 

deltagelsen i afskeden vil bidrage til afmystificering og fjerne angstvækkende fantasier. Forældre kan 

sammen med det døde barns søskende foretage nogle private ritualer, hvor de giver den døde et stykke 

legetøj, et brev, en tegning e.l. 

Forældrene opfordres ligeledes til at lade søskende deltage i begravelsen, efter at de er forberedt på 

ceremoniens forløb, og hvor de er sikret støtte under og efter begravelsen. 

Afskeden på hospitalet vil være forældrenes egen personlige afsked, hvor der også undertiden inddrages 

meget nær familie. Nogle ønsker at se barnet endnu en gang i kapellet. Begravelsen er et farvel, der inddrager 

familie og venner, og hvor det også her er blevet almindeligt, at forældre har en høj grad af indflydelse på 

forløbet. 

Forældre giver udtryk for, at det er en dyb tilfredsstillelse at have sagt farvel på en måde, så man føler, at 

man har gjort alt for sit barn, der overhovedet var muligt. De føler, at de har fået en vigtig ballast med i det 

videre svære sorgforløb. 

 
SORGHJÆLP 
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Forældre, der mister et for tidligt født barn, vil dog ofte føle, at kun de har nået at få et forhold til barnet, og 

vil derfor opleve sig som meget alene i deres sorg, når dagligdagen atter er indtrådt. Der kan derfor være 

behov for støtte i sorgarbejdet. 

Ønskes der hjælp i det videre forløb, kan der være behov for individuel sorghjælp såvel som at dele sorgen og 

oplevelserne med andre, der har mistet et nyfødt barn. Der er ikke faste retningslinjer for, hvordan denne 

hjælp kan ydes. Individuel psykologkontakt såvel som deltagelse i sorggrupper ledet af fagligt personale 

tilbydes undertiden på hospitalsafdelinger. 

Af generelle tilbud er det også her muligt via sygesikringen at blive henvist til en psykolog, hvis man har 

mistet sit barn. Mulighed for at møde andre forældre i samme situation kan - som et landsdækkende tilbud - 

formidles gennem forældreforeningen Landsforeningen Spædbarnsdød. 
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Ved Overlæge Birgit Peitersen, 

Børneafdelingen, Hvidovre Hospital 

 

Alveoler: Små luftfyldte hulrum i lungerne, hvor optagelse af ilt og udskillelse af kultveilte foregår. 

Anæmi: Blodmangel, betyder egentlig blodtomhed. Bruges om mangel på røde blodlegemer, eller mangel på 

hæmoglobin, der er det æggehvidestof i de røde blodlegemer, hvortil jern er bundet. 

Apgarscore: Pointsystem, der beskriver det nyfødte barns tilstand et minut og fem minutter gammel. 

Maksimumpoint er 10. 

Apnø: Ophør af vejrtrækning i kortere eller længere tid. Er et almindeligt forekommende fænomen hos for 

tidligt fødte børn. 

Apnøalarmmadras: Madras, der giver alarm, når barnet har apnø, dvs. holder op med at trække vejret i et 

bestemt tidsrum (f.eks. i mere end fem sekunder). 

Bilirubin: Gult farvestof i blodet. Måles, når barnet er gult i huden, dvs. har gulsot. Gulsot ses hos næsten alle 

for tidligt fødte børn. 

Bliss-systemet: Symbolsprog til brug som alternativ kommunikationsform, når en person ikke kan tale. 

Blodgasser: Luftarter i blodet. Bruges om ilt- og kultveilteindholdet i blodet. Måles hos nyfødte med 

vejrtrækningsproblemer. 

Blodtransfusion: Indgift af blod i en blodåre, dvs. tilførsel af ekstra blod fra donor til barnet. 

BPD-forandringer: Kroniske aragtige forandringer i lungernes alveoler (små hulrum) efter langvarig 

iltbehandling forårsaget af koncentreret ilts skadevirkning på lungevævet. 

Bradykardi: Langsom hjerteaktion. Ses sammen med apnø, men også uden. Skyldes barnets nedsatte evne 

til at regulere hjerteaktionen, når iltindholdet i blodet falder. 

Bronkopulmonær dysplasi: Det samme som BPD (forkortelse). 

Cervix: Livmoderhalsen. 

Cervixinsufficiens: Øget eftergivelighed af livmoderhalsen, så der er risiko for, at barnet fødes for tidligt. 

Chlamydia: Bakterielignende organisme, der bl.a. kan findes i kvinders kønsveje, og som kan medføre 

infektion hos barnet. 

CO2: Kultveilte, der er den luftart, der udåndes fra lungerne. 
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CPAP: System, der støtter vejrtrækningen. Virker, således at barnet kontinuerligt har et let modtryk i 

luftvejene, hvorved dets lungealveoler holdes udspilede. Herved lettes iltoptagelsen fra lunger til blodet. 

Samtidig vanskeliggøres kultveilteafgiften fra blodet til lungerne og udåndingsluften (forkortelse for 

Continuos Positive Airway Pressure). 

CTG: Kontinuerlig måling af fosterets hjerteaktion (forkortelse for kardiotokografi). 

CT-skanning: Røntgenskanning af barnets hjerne for at finde tegn på iltmangel-skade eller blødninger i 

hjernen. 

Drop: Tilførsel af væske og/eller næring i vene gennem en kanyle. Gives dråbevis. 

Dræn: Lille rør lagt ind i lungehulen eller andet hulrum i kroppen for at tømme luft, væske eller betændelse 

ud, som ikke skal være det pågældende sted. 

Ductus: Forbindelse i fostertilstanden mellem lungepulsåren og den store legemspulsåre. Medfører, at blodet 

inden barnets fødsel løber uden om lungerne. Lukker ved fødslen, når lungerne begynder at fungerer. Kan 

genåbne, hvis barnet efter fødslen har for lavt iltindhold eller øget syreindhold i blodet. 

Eeg: Måling og grafisk registrering af hjernens elektriske aktivitet ved elektroder placeret uden på kraniet 

(forkortelse for elektroencefalografi). 

Endotrakeal tube: Lille rør lagt ned i luftrøret, for at man kan give barnet kunstigt åndedræt eller 

respiratorbehandling. 

Epiduralanæstesi: Bedøvelse i rygmarvshinden under fødslen, så fødselsvejen bliver bedøvet. 

Fontaneller: Områder i kraniet, der ikke er dækkede af knogle, men kun af hud, fibrøst væv og hjernehinder. 

Det nyfødte barn har en firkantet fontanelle på toppen af kraniet og en trekantet lidt mindre i baghovedet. 

Fostervand: Det vand, barnet i fostertilstanden ligger i inde i livmoderen. 

Glukosedrop: Drop med sukkervand. 

Gulsot: Gulfarvning af hud og slimhinder. Ses normalt i lettere grad hos mere end en tredjedel af alle nyfødte 

og hos næsten alle for tidligt fødte børn. 

Hydrocephalus: Vand i hovedet. Betyder, at hjernens hulrum (ventrikler) er for store og væskefyldte. 

Hypoglykæmi: Lavt blodsukker. 

Hypoksi: Lavt blodindhold i blod og væv. 

Hæmoglobin: Blodprocent. Betyder egentlig det proteinstof i de røde blodlegemer, der binder jern og 

transporterer ilt. 

Ikterus: Gulsot. 
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Ilt: Luftart, der er nødvendig for vævenes stofskifte. I almindelig luft findes ca. 21 % ilt. 

Intraventrikulær blødning: Blødning i hjernehulrummene (ventriklerne). 

Intravenøs ernæring: Fuldstændig ernæring med alle nødvendige stoffer givet i en blodåre via et drop. 

Intubation: Nedlæggelse af rør (tube) i luftrøret, for at man kan give kunstigt åndedræt. 

Kateter: Plastikslange lagt ind i et hulrum, f.eks. blæren, lungehulrummet, hjernehulrummene e.l. 

Kraniedrop: Kanyle med væske lagt ind i en vene på kraniets yderside. 

Kuvøse: Plastikkasse, hvor varme, fugtighed og iltprocent kan reguleres. Bruges til for tidligt fødte børn og 

syge nyfødte, for at man bedre kan observere dem og sikre, at deres temperatur, vejrtrækning og tilstand i 

øvrigt er tilfredsstillende. 

Lanugohår: Små, fine korte hår spredt på kroppen og i ansigtet. 

Lysbehandling: Behandling med lys. Belysning af huden medfører, at bilirubinet (det gule farvestof i huden 

ved gulsot) nedbrydes. 

Lyskebrok: Svaghed i mavemusklerne i lyskeregionen (overgangen mellem mave og lår), hvor mavens 

indhold, f.eks. tarme, presses frem - er dækket af hud. 

Mekonium: Den første sorte afføring hos et nyfødt barn. Består af tarmindhold dannet i fosterlivet. 

Missed abortion: Tilbageholdelse gennem længere tid af et ikke levedygtigt æg i livmoderen. 

Monitor: Apparat, der kontinuerligt (dvs. konstant) overvåger en eller flere funktioner, f.eks. hjerteslag, 

vejtrækning, iltindhold i blodet osv. 

Nasal CPAP: CPAP anbragt udelukkende i næsen og den øverste del af luftvejene. 

Navlebrok: Svagt sted i muskulaturen ved navlen, så tarmindholdet presses ud ved navlen - er dækket af 

hud. 

Nekrotiserende enterocolitis: Betændelsestilstand i tarmen hos for tidligt fødte børn. Skyldes infektion 

og/eller tarmpåvirkning, og evt. at tarmen bliver blød og kan gå i stykker. Det er en farlig tilstand i de 

sværeste tilfælde, der ofte medfører akut operation. Behandles desuden med flere forskellige antibiotika. 

Pleuradræn: Lille plastikrør, der lægges ind i lungehulrummet, for at man kan udtømme luft, der ikke skal 

være der. 

Pneumothorax: Unormal luft i lungehulrummet. Skyldes at der er gået hul på lungen. 
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Pregestimil: Modermælkserstatningspræparat, der ikke indeholder mælk eller mælkesukker. Bruges til børn 

med allergi og/eller sygdomme, hvor tarmen ikke kan fordøje nogen bestemte næringsmidler (mælkesukker 

og visse fedtstoffer). 

Præeklampsi: Se svangeskabsforgiftning. 

Præmatur: For tidligt født, dvs. født, før svangerskabet har varet 37 uger. 

RDS: Respiratorisk distress syndrom, dvs. vejtrækningsbesvær, der skyldes umodne lunger og derfor især ses 

hos for tidligt fødte børn. Børn med RDS mangler det lungemodnende stof surfactant. 

Respirator: Maskine, der kan give kunstigt åndedræt. 

Respiratory Distress Syndrome: Se RDS. 

RS-virus: Virus, der angriber luftvejene og medfører bronkitis og eller lungebetændelse, især hos småbørn. 

Hos større børn og voksne medfører RS-virus oftest kun almindelig forkølelse. 

Saturation: Iltmætning i vævene. Måles ofte ved hjælp af et apparat, der sættes på huden, så målingen sker 

gennem huden. 

Sondemadning: Indgift af mad gennem lille plastikslange, der er lagt gennem barnets næse eller mund og 

ned i mavesækken. 

Spirocort: Binyrebarkhormon, dvs. medicin, der kan gives forstøvet i særligt apparat, så barnet kan indånde 

medicinen. 

Surfactant: Lungemodnende stod, der dannes i lungerne hos alle nyfødte. Surfactantdannelsen er nedsat hos 

for tidligt fødte børn. Stoffet findes som medicin, der kan gives til barnet gennem en tube, dvs. et lille 

plastikrør lagt ned i barnets hovedluftrør. 

Svangerskabsforgiftning: Reaktion hos den gravide med vand i kroppen, æggehvider i urinen og/eller 

forhøjet blodtryk. 

Tragtilt: Ilt givet via plastikslange gennem en tragt, der lægges eller holdes foran barnets næse og mund, så 

det, når det trækker vejret, indånder ilten fra tragten. 

Trakealsekret: Sekret suget op fra barnets hovedluftrør. Undersøges for bakterier og evt. andet, der kan give 

infektion. 

Transkutan elektrode: Måleinstrument (måleplade), der kan anbringes på barnets hud og herigennem måle 

iltindhold og kultveilteindhold i barnets blod. 

Trøske: Svamp i munden. 



123 
 

Ultralydsskanning: Skanning med specielt udstyr, der gennem ultralydshoved, dvs. specielt lydhoved, kan 

fremstille lydbilleder af indre organer og indre hulrum, f.eks. i hjerne eller mave. I maven kan man ved 

ultralydsskanning se lever, milt, nyrer og tarme. 

Ventrikelsonde: Lille tynd plastikslange lagt med i barnets mavesæk gennem næsen eller munden. 

 


