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SOVER: Vesle Jakob sover mens fagutviklingsjordmor Kjersti Helberg Skoe, seksjonsleder Jorunn Kverndalen Frisch og mamma Monica Bjerkelund Johansen beundrer den nyfødte krabaten  – på barsel-  avdelingen, som opplever økt tilstrømming av gravide som vil føde i

881 babyer kom til 
verden i fødestuene 
på Sykehuset Tele-
mark i første halvår. 
Det er 55 flere enn i 
fjor på samme tid. 

b SKIEN

Trenden de siste årene med syn-
kende fødselsrater kan snu i år.

– Fødselstallene stiger, og er vi 
snart oppe på 2014-nivå igjen. 
Det er vi fornøyd med, sier sek-
sjonsleder ved fødeavdelingen, 

Jorunn Kverndalen Frisch.
 – Det kan hende det blir mer, 

sier jordmoren som har hatt tatt 
imot nye verdensborgere i 30 år.

To dager gamle Jacob
Det er like betagende hver gang, 
selv etter å ha jobbet med det så 
lenge, må hun innrømme når vi 
besøker en av de nybakte mødre-
ne og får hilse på to dager gamle 
Jakob.

Han sover på rommet inne hos 
mamma Monica Bjerklund Jo-
hansen. Hun er «gjest» her for 
andre gang på to og et halvt år. 
Og nå lurer hun allerede på om 
hun skal pakke kofferten og set-
te kursen hjem mot Kragerø, til 

eldstedattera Miriam Elise og 
mannen.

– Jeg har fått tilbud om å bli 
her en dag til, men jeg drar nok i 
dag, sier Monica B. Johansen, 
som har enerom sammen med 
gullgutten.

Enerom
– Vi ser at mødrene er tryggere 
på det å ha barn og ta seg av dem 
når de får ha dem inne hos seg 
hele tiden. Og så vet de at de kan 
komme tilbake på åpen polikli-
nikk og de kan ringe til oss når 
som helst på døgnet for å få 
hjelp, forteller Frisch.

– Jeg merker i alle fall at jeg er 
mye tryggere denne gangen enn 

med hun første, sier Monica og 
forteller at vesle Jakob selv får 
styre når han vil ha mat, og ser 
ut til å trives med det. For han 
sover mesteparten av tiden.

Det er nemlig slutt med at ba-
byene ligger i en egen sal og bare 
blir trillet inn til mødrene for 
mating. De får være sammen 
med mammaen fra første stund, 
og begge blir fortere kjent med 
hverandre, gjennom alle sanse-
ne, på denne måten.

– Det er i alle fall en ting som 
er sikkert med slike små, det er 
at det skal ha mye stell og kos, 
konkluderer Jorunn K. Frisch.

– Men du valgte å komme hit 
og ikke til Arendal?

– Ja, det er fordi vi har famili-
en vår i Telemark, svarer hun.

200 «utenfra»
I 2014 var det 1.692 fødsler ved 
sykehuset. Da fødselstallene 
sank til 1.588 fødsler i 2015, kom 
det av samfunnsutviklingen.

Over 200 av mødrene kom fra 
andre fylker enn Telemark i fjor. 
De fleste av dem fra søndre Vest-
fold og Lardal. 190 barn hadde 
mødre derfra. De andre kom fra 
Agder, Oslo eller andre steder. 

– Om somrene hender det også 
at vi får noen som er på ferie som 
«får lyst» til å føde her. Og det er 
jo fritt sykehusvalg, og vi sier al-
dri nei til noen, sier Frisch.

Flere fødsler på Sykehu  s
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b PORSGRUNN – Vi etterforsker 
bredt, og holder alle teorier og 
muligheter åpne.

Det sier etterforskingsleder Tor 
Olav Statskleiv etter at brannen i 
Friisebrygga 5 nå har vært etter-
forsket i flere dager. Det er ikke 
kommet inn opplysninger som 

kan danne grunnlag for et gjen-
nombrudd.

Politiet har etterlyst vitner som 
kan ha sett noe i det aktuelle om-
rådet, i tidsrommet før og etter 
det begynte å brenne i den gamle 
og særegne bygården.

En brannteknisk rapport kan 

inneholde en konklusjon om år-
saken til at det tok fyr. Helt siden 
lørdag morgen har man holdt det 
som sannsynlig at det startet i en 
container som står på kortsiden 
av bygget, ut mot elva.

Trolig må minst en tredjedel av 
hovedbygget rives og bygges opp 

igjen. Eier Erik Woxen har tidlige-
re uttalt at han ønsker å gjenreise 
bygget slik det har framstått si-
den midten av 1700-tallet. 

Til sammen er det fire leilighe-
ter i bygården, i tillegg til restau-
ranten SOI5.

Politiet holder alle teorier åpne etter brannen på Friisebrygga
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b OSLO Mange møter opp på Oslo Lufthavn uten et gyldig pass. Nå 
er presset på nødpass så stort at politiet advarer. 

– Det kan bli vanskelig å utstede pass til alle i tide, sier seksjons-
sjef i Politidirektoratet, Jan Erik Thommasen, til NTB.

Stor pågang etter nødpass

elund Johansen beundrer den nyfødte krabaten  – på barsel-  avdelingen, som opplever økt tilstrømming av gravide som vil føde i Skien.  FOTO: JAN BJØRN TARANRØD

u  set Telemark
De fødende er også veldig for-

nøyde med oppholdet. I den sis-
te undersøkelsen om pasienttil-
fredshet skårer fødeavdelingen 
4,6 på en skala fra 1 til 5. 

Lite skader

På nettsidene sine melder syke-
huset om en annen god nyhet fra 
fødeavdelingen: I 2014 fikk bare 
1,4 prosent store fødselsrifter. 
Sykehuset Telemark er tredje 
best på dette området. 

– Ut fra tendensen vi har sett 
til nå, kan det blir enda bedre i 
år, sier Frisch.

 – Men det krever at vi har 
kontinuerlig fokus på å øve og 
snakke om det vi gjør. Vi jobber 

veldig tett tverrfaglig her og vur-
derer hele tiden vår egen praksis.

– Det er jo et godt arbeidsmil-
jø mellom jordmødre, barneplei-
er og leger her, sier Kjersti Hel-
berg Skoe, fagutviklingsjordmor. 

– I sommer kjører fødeavdelin-
gen med full bemanning, fordi vi 
kan ikke planlegge driften og 
sikkerheten går foran alt. Det 
skal være samme beredskap på 
føde og barsel i sommer som el-
lers i året. Vi har vikarer, men vi 
har flinke og en del kjente vika-
rer, sier Frisch.

b Jan Bjørn Taranrød
jan.bjorn.taranrod@varden.no

FAKTA

Tallene viser fødte som 
hører til i Telemark (og er 
ikke fra fødeavdelingen)

b 2000: 1.879

b 2008: 1.738

b 2009: 1.682

b 2010: 1.760

b 2011: 1.719

b 2012: 1.719

b 2013: 1.658

b 2014: 1.649

b 2015: 1.531
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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