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HELSE

Å føde barn, og å bli født, er faktisk noe av det 
farligste man kan gjøre, skriver Pernille Nylehn.

2 cm langt, og de fleste organene er dannet. Man
kan se fosteret på ultralyd, og se at hjertet slår. 

MIRAKEL 3: Fødselen. 
Hva som setter i gang fødselen, vet vi ikke helt,

kanskje er det fosteret selv som sender signal om
at det vil ut. I hvert fall er det en mengde proses-
ser som setter i gang: Først må livmorhalsen
åpne seg fra en bitte liten kanal til ti centimeter.
Så begynner livmora å trykke ut fosteret gjen-
nom den trange fødselskanalen. Dette er enorme
krefter!

Hvis fosteret er litt smart, legger det seg med
hodet ned og nesa til høyre, og så skrur det seg ut
gjennom fødselskanalen. Når hodet er kommet
ut, må det vri seg litt tilbake igjen så skuldrene
ikke henger seg fast. Og så – et barn er født! 

OG DETTE er et ekte mirakel, i den forstand at det
ikke skjer hver dag. Det er ingen selvfølge at fød-
selen går av seg selv, eller at både mor og barn
kommer helskinnet fra det. Å føde barn, og å bli
født, er faktisk noe av det farligste man kan gjøre. 

En halv million kvinner verden over dør hvert
år under svangerskap eller fødsel, og enda mange
flere får alvorlige skader og komplikasjoner. 3
millioner barn er dødfødte, og 3 millioner dør i lø-
pet av den første leveuka. 

Nesten alle disse dødsfallene og skadene kunne
vært unngått hvis mødrene hadde rent vann, nok
mat og profesjonell fødselshjelp. 

BARE 1 av 200.000 norske mødre dør under forløs-
ningen eller i barselseng, og spedbarnsdødelig-
heten er på 3 av 1000, mot nesten 1 av 10 i u-land.
Dette skyldes ikke mirakler, men velstand og
godt helsestell. Vi som bor i Norge, har mye å
være takknemlige for. La oss også sende en stille
bønn om at alle kvinner skal få føde sine barn på
et trygt sted med gode hjelpere. 

Jeg ønsker alle en god og fredelig jul! 

t barn er født i Betlehem,
synger vi i dag. Og enten
man tror det var et spesielt
barn som ble født for 2010 år
siden ei, er hvert eneste barn
som blir født et lite mirakel.

Alle som har vært til stede på ei fødestue, enten
som fødende eller hjelper, vet det. Min julefortel-
ling handler om alle miraklene som skal til for at
et barn skal komme til verden. 

MIRAKEL 1: Unnfangelsen. 
Det å bli gravid høres kanskje ikke så miraku-

løst ut, men det er ganske mye som skal klaffe for
at befruktning skal skje. Det må skje på riktig
sted i kvinnens syklus, sædcelle og egg skal finne
hverandre og passe til hverandre, egget skal feste
seg i livmorveggen, og fosteret skal være levedyk-
tig. Oftest går dette av seg selv, men de som ikke
har klart å bli gravide, eller har spontanabortert
flere ganger, vet smertelig vel at det ikke er en
selvfølge. 

MIRAKEL 2: Fosterutviklingen. 
Da jeg studerte, og lærte om utviklingen av fos-

teret fra den første lille cellen til et fullt utviklet
barn, ble jeg fylt av både skrekk og ydmykhet.
Skrekk på grunn av alt som kan gå galt i løpet av
fosterutviklingen, ydmykhet og undring over at
de aller fleste barn likevel kommer friske og full-
komne til verden. 

Hør bare om alt det vidunderlige som skjer: når
fosteret er 16 dager gammelt er hjertet dannet, og
fem dager etter det begynner det å slå. Omtrent
samtidig er det dannet en ørliten hjerne, og hver
eneste celle i den 1,5 millimeter lille kroppen har
fått sin livsoppgave: noen skal bli til armer og
bein, noen skal bli lever, øyne, kragebein ... eller
en liten føflekk på venstre kinn. 

Og ennå vet ikke kvinnen at hun er gravid! 
Når fosteret er 7–8 uker gammelt, er det ca. 
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