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Varme og trygge: Hodene til Emma Sofie og Dina Marie var på størrelse med et eple da de ble født. Nå har jentene vokst seg litt større, og sover trygt og
godt under ullteppene de har fått. Foreldrene Kirsti og Tom Roger Mjelstad er glade for at Marianne Cecilia Kystad og Marianne Ek har kommet for å leve
re flere klær. Alle foto: Trond Thorvaldsen

Ull som varmer bittesmå kropper
Emma Sofie og Dina Marie fikk en tøff start på livet. Strikkende damer sørger for at de holder varmen.
Marius Mikkel Kjølstad
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Tvillingjentene, som var én måned gamle på torsdag, ble født i 35.
uke. Da veide Emma Sofie 2.085 gram og var 43 cm lang, mens
Dina Marie veide 1.240 gram og var én centimeter kortere.

Tidlig fødte
Ifølge Prematurforeningen fødes det årlig 4.000 barn for tidlig, det
vil si før uke 37. Et svangerskap har en gjennomsnittlig varighet på
40 uker.
Prematurt fødte barn er små og skjøre, og trenger varme. Derfor
ønsker Marianne Cecilia Kystad (24) og Marianne Ek (29) at de
knøttsmå barna skal få tepper og luer av ull.
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– Vi vil hjelpe de små med å holde varmen og bidra til at de skal
overleve, sier Kystad.
Les også: For tidlig fødte barn risikerer alvorlige problemer

Gir farge til sterilt miljø
Denne uken tok de med seg strikketøyet til intensivavdelingen for
nyfødte på Syke huset Østfold. Med seg hadde de rundt 30 tepper
og luer, strikket av over 40 Østfolddamer.
– På sykehuset er jo alt veldig hvitt og sterilt, og ved å strikke plagg
prøver vi å ta vekk noe av det og gjøre det mer koselig, sier Marian
ne Ek.
Det er andre gangen de to kvinnene, som er tilknyttet
Amandaprosjektet leverer produkter på sykehuset.
– Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra foreldre. For litt si
den fikk jeg en telefon fra en mor som hadde hatt barnet sitt her, og
som nå vil være med og strikke, forteller Ek.
Kirsti (40) og Tom Roger Mjelstad (41) er blant foreldrene som lov
priser tiltaket. De visste at tvillingjentene ville bli født for tidlig, og
har hatt en nervepirrende høst.
Nå gleder de seg over at det ser ut til å gå bra med barna, og at
jentene har fått ullklær.
– Det er rett og slett et fantastisk tiltak. Den jobben de gjør er så
beundringsverdig, skryter Tom Roger.
– Det ene teppet vi fikk har vi brukt hver eneste dag, smiler Kirsti,
og forklarer at det andre endelig har blitt for lite.
Også Kerstin Boulougras, spesialsykepleier til nyfødte, synes pro
sjektet er flott.

Glede: De to kvinnene får en god følelse av å hjelpe andre.

– Å få et nyfødt barn er dramatisk. På avdelingen her er det mye
teknisk utstyr og hvitt, sterilt tøy. Da er det godt for dem å bli møtt
av en hyggelig gave som noen har laget, mener sykepleieren, som
årlig har mellom 350 og 400 premature barn innlagt på avdelingen.

Stort behov
Det store antallet barn på avdelingen gjør at Kystad og Ek gjerne vil
ha flere til å strikke.
– Vi har alltid behov for flere, så kontakt oss gjerne, oppfordrer de.
Les mer om: Nyheter Nyheter

– Godt organisert: Spesialsykepleier Kerstin Boulougras skryter Kystad og Ek
opp i skyene for jobben de gjør med å samle klær.
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