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Ablegøyer & klovnestreker
- e n dag me d h e lse k lo ve ne på Hauk e l and sy k e h us

Tekst og foto: Ingrid Neteland.
Jeg fikk beskjed om å møte sykehusklovnene i 3.etasje på
Barneavdelingen på deres kontor. Kontoret, som de så pent
kalte det, var et gammelt toalett og trangere enn de fleste
sykehustoaletter jeg har vært på. Det inneholdt samtidig ikke
mindre enn to smørblide mennesker. Siv og Stein Ove er begge
utdannede skuespillere, og jobber henholdsvis en og to dager i
uken som helseklovner på Barneavdelingen. Før jeg kom, hadde
de vært på møte med de andre som arbeider på barneavdelingene.
Der hadde de fått pasientlister og skrevet på det de anså som
viktig. Det var stjerner på barna klovnene måtte inn til og små
stikkord om barna og deres eventuelle ønsker. Noen av barna på
avdelingene lå allerede på rommet sitt og ventet på klovnene som
de visste snart var på vei gjennom korridorene. Etter som nesene
kom på og klærene ble skiftet, endret disse to menneskene seg
fra å være to varme, imøtekommende sykehusansatte, til å bli
morsomme og sprø klovner. De har også egne barn, og jeg lurte
derfor på om de var klovner hjemme også? “Det blir som å være
på feil plass, kanskje litt som foreldre føler seg på et sykehus med
et sykt barn. Man får ikke vært i sin riktige rolle. Derfor kan
vi klovnene hjelpe litt på stemningen her på sykehuset, og lage
litt mer lek enn det man kanskje forventer”, sier Siv. Men av og
til er Siv klovn hjemme likevel, og da hun hentet en av jentene

sine på diskotek iført klovnekostyme, var ikke datteren veldig
begeistret. “I dag er minstemann 17 år og det er ikke flaut lengre.
Det hender at vi er litt klovner hjemme – rett og slett litt godartet
tøys”.
Det var tid for oppvarming (jeg lurte litt på hvorfor klovner
måtte oppvarmes, men det skulle vise seg at det ikke var en
dum idé). Jeg måtte selvfølgelig være med. Vi bøyde i knær og
rullet på skuldre, vi nynnet og trallet og kastet på armer og bein.
Deilig start på dagen i grunn! Deretter var det bare å finne frem
klovnevognen og komme i gang.

Om improvisasjon og å være
“våken på post”
Vi kom ikke lengre enn ut av heisen før vi traff de første
barna. De satt i korridoren med foreldrene sine og ventet på å
bli ropt inn. Noen var skeptiske i begynnelsen og lurte fælt på
hvilke vesener som var kommet ut av heisen. Så ble det ballspill,
såpebobler, en klovn på vei ned trappen, en klovn sovende i
vesken til en mamma og en pappa som måtte være med på
ablegøyene. Jeg tok meg selv i å lure på om noe i det hele tatt var
planlagt, og ble imponert over improvisasjonen som så ut til å nå

Portrettet: Klovnene på Barneklinikken

nye høyder hele tiden. Siv presiserte senere
at selv om det de gjør er impovisasjon,
er ingenting tilfeldigheter. Det er helt
nødvendig at klovnene er bevisst det de
gjør og tilpasser utførelsen sin til barnet de
treffer. Alle barn er ulike, og klovnene må
være flinke til å finne det riktige for hvert
enkelt barn. “Vi må være klar til å å snu
på sekundet. Av og til må vi dra oss selv i
ørene og si "klovn, skjerp deg" og enten
våkne og ta frem leken eller bli mindre i
den. Denne fokus-reguleringen er særlig
viktig når barn er syke, for de kan skifte
så fort. Barna kan plutselig bli trøtte, få
smerte, kaste opp, bli usikre og redde eller
ønske seg hjem. Sovner vi på post kan
verdifull kommunikasjon gå tapt. Sovner
vi på post, ser vi ikke barnet når det leker
og finner ikke ut hvordan dette barnet er”.
Klovnene blir godt kjent med de enkelte
barna, og Jeg skjønte at klovnene ikke
er her på barneavdelingen bare for moro
skyld. Klovnene får mye nyttig informasjon fra barna om hvordan
de har det, gjennom deres lek.
Etter hvert beveget vi oss inn i gangen på avdelingen og der
traff Tito (Stein Ove) en liten gutt som nettopp hadde kommet
fra operasjon. Han var fremdeles litt ustø, men Titos mange sprell
fikk den lille pasienten til å hikste av latter. Musikkterapauten
Guro kom plutselig forbi, og hun og Trudelitt (Siv) gikk
sammen inn på et rom der en gutt på oppvåkning fikk en egen
danseoppvisning mens Guro spilte gitar og sang. Jeg var ikke med
inn i rommet, fordi det ikke skulle være for mange mennesker hos
den lille gutten. Mens jeg sto på gangen og ventet med Tito, kom
en pasient løpende. Han hadde hørt klovnene på gangen, og det
var tydelig at han kjente dem. Gutten bestilte seg et sverd. Han
skulle på MR og Tito visste akkurat hva han trengte! Han fant
ballonger og blåste opp to fine sverd som skulle være med til MRmaskinen.

For barnslig noen ganger?
På et av rommene lå en jente sammen med moren sin.
Rommet var mørkt og jenten lå i sengen mens moren satt ved
siden av. Bagen med klær lå på gulvet og på veggen hang en
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tv med play station. Lite minnet om et
ungdomsrom og jenten så litt tomt på
oss da vi listet oss inn en og en, men hun
vinket oss likevel inn. På rommet ble det
diskusjon om kulhetsfaktor og hvem som
faktisk var kulest. Det ble forsøkt med
målebånd og diverse andre målemetoder
og de to klovnene var dypt uenige hvem
av dem som var kulest. De kom til slutt
frem til at jenten definitivt var kulest
og at jeg kom på andreplass med mine
Converse-sko. Før jeg visste ordet av det
var Tito på vei ut vinduet og for meg så
det ut som om det var minst tre meter rett
ned. Der hang han etter armene og skrek
etter hjelp (og da skjønte jeg poenget med
oppvarmingen i sted)! Det ble en komisk
seanse der Trudelitt måtte hjelpe sin gode
venn Tito inn på rommet igjen. Da vi
kom ut på gangen lurte jeg på om jenten
kanskje synes klovnene var litt barnslige.
“Det er akkurat det. Av og til må man
tørre å stå litt i den der galskapen”, sier Siv. “Det blir en vurdering
hvor langt man tør å gå ned i flauheten. Ovenfor pasienten og
oss selv. Vi leter etter et spesielt øyeblikk i slike møter. Hvis man
tør å gå helt ned, og masken deretter forsvinner litt av hos den vi
besøker, da kan det skje noe fantastisk. Vi må tørre å bli litt teite
og upopulære også. Kanskje vi i alle fall skapte en allianse mellom
mor og barn? Kanskje de sammen kan snakke om hvor teite vi
var?” Stein Ove sier at de første minuttene inne på et rom er de
aller viktigste. Det er da barna danner seg et inntrykk,, barna
kan åpne opp for at dette vil de være med på, eller de kan stenge
igjen og sette opp en maske. Han forteller at noen barn ofte er
veldig alvorlige og dermed veldig vanskelige å lese. Da kan det
være lurt å se på foreldrene for å sjekke om de er med på leken. Å
oppnå kontakt med foreldre er en god inngangsport til å nærme
seg barna. Det er i alle fall ikke tvil om at foreldrene vi møtte den
dagen koste seg med klovnene og sine barn.

Tankelesende klovner
På neste rom besøkte vi en liten gutt. Moren var sammen med
han, men forlot rommet slik at vi kunne klovne med gutten i fred.
Han virket trygg og det så ut som om han var glad for å endelig
se klovnene. Da jeg og Trudelitt entret rommet var Tito i full
gang med å forklare noe om en stor boks med fem baller i. Han
lagde regnestykker til pasienten, og den lille gutten lo godt over
Titos håpløse hoderegning. I tillegg hørte klovnene på tankene
til gutten gjennom stetoskopet på pannen. Tito sa at han fikk inn
en litt rar frekvens og gutten måpte av forbauselse da Trudelitt
snakket på morsmålet hans. Hun insisterte på at det var fordi
hun kunne høre tankene hans med stetoskopet. Gutten var helt
fra seg av begeistring! Han kikket etter hvert litt alvorlig på meg i
vanlige klær og sa: “Seriøst altså, hvor kommer hun der klovnen
fra egentlig”? Jeg var med på leken og sa at klovnene hørte på
tankene hans, så klart. Gutten smilte lurt tilbake til meg, som om
han forsto noe vi andre ikke gjorde.
Dagens siste pasient var en skjønn liten jente på seks måneder.
Hun kviknet tydelig til da Trudelitt kom gående forbi i den fine,
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er livsviktig - et primærbehov. Gjennom lek kan sansene utvikle
samarbeid med hjerne kropp og sjel, og sammen med medisiner
mobilisere energi som kan brukes i forsvarsmekanismene mot
sykdom”. Lille Natalie som klovnene ble så godt kjent med, var
god til å stille de riktige spørsmålene til klovnene, og de lærte mye
av henne. Et annet viktig poeng er å bruke tid. Siv og de andre
klovene bruker ofte frysposisjonen under lek for å gi barna tid til å
respondere. Syke barn bruker lenger tid og ved å fryse situasjonen
og å være tålmodig på en respons eller et svar, gir man barna plass.

Om å være tapper

fargerike kjolen og alt det gøye som hun hadde i håret. Det ble
et fantastisk møte både for meg og de to klovnene, og det første
møtet med klovner for en bitteliten jente.

De riktige spørsmålene
På klovnekontoret/det nedlagte toalettet var det tid for
oppsummering av dagen, og litt flere spørsmål fra meg. Siv er
daglig leder for Stiftelsen Helseklovner og hun er utdannet ved
Jacques Leqoc i Frankrike og Ole Brekkes Clownskola i Sverige.
I tillegg har hun jobbet på Hordaland Teater og Vestlandske
Teatersenter, samt studert sos.ped grunnfag, tegnspråk og gått på
tolkeskolen. Stein Ove har også studert ved skolen i Frankrike,
jobber som skuespiller og skriver master i teatervitenskap. Ideen
om klovning på sykehus fikk Siv fra en kollega hun gikk på skole
med i Frankrike. Denne kollegaen arbeidet ved Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, og mente at Siv kunne passe i en slik type jobb.
Man skal ha gode kvalifikasjoner for å lese barn og unge, og
nerver til å tabbe seg ut - samt være følsom og intuitiv nok til å
være forsiktig og aldri såre noen. Helseklovnene er i Bergen ikke
ansatt ved sykehuset, men fakturerer Haukeland for hvert besøk
de gjør. De håper etter hvert på en mer fast avtale med sykehuset.
Når jeg spør klovnene om hva som er viktig i møte med syke
barn, har de flere gode råd. Det viktigste er kanskje å kunne stille
de riktige spørsmålene. De riktige spørsmålene er noen helt andre
i møte med barn, enn det vi har lært om voksenkommunikasjon
forklarer klovnene. Vi må tenke som barna og være våkne og
lytte til hva de har og si og hva de tenker på. En liten jente som
som het Natalie sa engang til Siv: “Kan ikke du snakke litt med
mamma, slik at hun ikke er så lei seg?” Barn beskytter foreldrene
sine og ser kanskje deres sorg like mye som sin egen. Siv forklarer:
“Barna vil forsvare far og mor, trøste dem, oppføre seg verdig og
voksent for deres skyld. Alvoret tynger ofte disse barna. Vi lar hele
familien forstå at lek er like verdsatt som å spise og sove, og at lek

Jeg spurte til slutt Siv om hun kunne fortelle meg om en
helt spesiell opplevelse som klovn. Siv sier at det er mange, men
at denne er en av de sterkeste opplevelsene, og jeg lar derfor Siv
selv fortelle den: “Jeg måtte en gang gå inn til en gutt på 13 år.
Han hadde kreft og var nå i palliativ fase. En sykepleier nappet
meg i ermet og sa: “Kom med meg. Inn her. Onkorom”. Inne på
rommet var hele familien til stede. Jeg var litt i tvil om jeg skulle
være der inne så jeg spurte sykepleieren om jeg virkelig passet
inn. Hun sa: “Ikke tenke deg om nå, bare gå inn. Han venter på
deg”. Ja, hvis han har bestilt meg så er det klart at jeg skal gå inn.
Da må jeg bare gå. Jeg gruet meg, ville klovnen min takle dette
møtet? Ville jeg, pedagogen og privat-Siv som var inni klovnen,
takle det? Gutten og jeg hadde løpt gangene opp og ned i flere år,
og lekt indianer og hvit og gjemt oss bak dører og skremt både
hverandre og noen leger. Prompeputer og andre tabu-leker var
hans favoritter. Inne på rommet var det mange folk, tett i tett.
Han lå blek i sengen, han fikk morfin og var immobil. Far filmet
alltid. Han filmet nå inngangen til en plutselig sjenert Trudelitt
som neiet dypt og tok alle i hånden. Jeg spilte kjempeflau og
gjemte meg i kjolen. Jeg så små vantro blikk fra familien som
ikke var vant til klovnen. Jeg sto midt i flokken og så på gutten
som sakte satt seg opp i sengen og sakte fokuserte på meg. Jeg sto
i frys-posisjon og ventet. Han tok plutselig opp noe fra dynen ,
og sakte førte han, foran en vantro klovn, opp en diger sprøyte
full med vann! Han sprutet vannet rett på meg og plutselig var
det vann over alt, på kjolen, i håret og i ansiktet og jeg gispet
etter luft! Hele sprøyten detonerte i hodet på klovnen og vannet
lå som en stor dam på gulvet. Familien var i sjokk over guttens
handling, men jeg forsto helt og fullt hans aksjon. Jeg taklet det
med klovnens ærlige følelser, våt, skjemt, jeg sverget hevn og lo.
Deretter rygget jeg ut av rommet, fant på en klovnegrunn og
forsvant. Dagen etterpå døde gutten”.
Ett år senere traff Siv farens gutt igjen og spurte faren hva
han trodde gutten tenkte på den dagen da han lurte klovnen inn
på rommet. Faren mente at gutten der og da fikk ta tilbake sin
integritet. Gutten hans var lenket til sengen og kunne ikke gjøre
noe selv lenger, han skulle dø. Ved å tulle med klovnen fikk han ta
en liten hevn over de voksne, over dem som avgjorde alt og som
ikke lenger kunne hjelpe han med det aller viktigste, nemlig livet.
Klovnen ble et takknemlig offer. “Deretter fikk jeg en klem av
faren. Han var verdens tapreste mann. Alle fedrene og mødrene –
de er de tapreste”, avslutter Siv.
t

Sjekk ut www.helseklovner.no for mer info

t

Se gjerne filmen “Patch Adams”, en nydelig film om en
ekte helseklovn

Portrettet / Trender og livsstil
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TOPP 10 “MUST-haves” som Stud. Med.
1.

Hjelm. Ser litt dust ut, men du er litt dust. Ditt største fortrinn er
hodet, og siden du er så ufattelig smart innser du at du vil verne det.
2. Regncover til sekken. Det du lever av er kunnskap, ofte i form
av dyre bøker og nevrotiske notater. Anbefales i gult, så du ikke

3. Termokopp. Timene tilbrakt på lesesalen er gull verd, Nestle Gull
i pulverform.
4. Treningskort. Du er sunn, du elsker trening og slik er det. Du
ER stud.med.
5. Salat. Du er som tidligere nevnt sunn og du vet at kroppen sitt
maskineri trenger godsaker, ikke søtsaker.
6. Støvler. This is Bergen og du er realistisk. Gjerne Hunter, som
en moteriktig stud.med.
7. Iphone. Med så mange viktige medisinske apper er det nødvendig
for liv og helse at du har en, samt hurtig oppdatering på face om
hvor spennende og unikt livet ditt er.
8. System i almanakken, fargekoder. Skole, jobb og den sosiale
timeplanen er fylt til randen.
9. Legefrakk. Hvordan skal folk ellers vite at du er stud.med. om du ikke
har den på deg? Alltid.
10. Joggesko, ingenting er som en løpetur opp Ulriken mellom
forelesninger. Du elsker friluftsliv.
Velkommen!

Har man valgt rett? Er det virkelig
dette man vil? Om man kunne kaste
terning på studentlivet, ville det variere
fra fakultet til fakultet? Er noen studenter
bedre enn andre studenter? Farget av sine
egne erfaringer velger Status Presens å
hevde at medisinstudiet er studiet over
alle studier. Til leserens informasjon er
denne artikkelen basert først og fremst
på egne fordommer og den fantastiske
animasjonsfilmen “Kurt blir grusom”.
En kamerat av undertegnede, med
bachelor i retorikk (hva vil det si egentlig?),
lot seg irritere over en venn som hadde

postet “endelig doktor” på Facebook..
I doktortittelens sanne betydning
ligger det en doktorgrad til grunne.
ZzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZzzz. Altså:
redder man liv, er man på folkemunne og
dagligtale doktor. Hadde jeg hatt tid ved
siden av studiet til å tenke over slike små
detaljer ville jeg ikke hatt tid til å redde
disse respektive livene, samfunnet ville gått
i stå.
Humaniora schmaniora. Hva har
egentlig HF å tilby?

Ok, greit nok, man er alltid på det
beste quizlaget og får kule premier som
pizza og kinobilletter. Og så kan man
alle B-sidene til alle platene som noen
gang er gitt ut. Og så får man gå på kule
konserter, henge på Chaos og drikke kaffe.
Og så slipper man tvangsinnleggelsene
på Sandviken i eksamenstidene. Og så
får en ta master i Kant sine imperativer
eller 3.kasus i gammeltysk. Og så får man
filosofere over livet i de sene nattetimer.
Men så stiller man seg jo selv spørsmålet;
redder de liv mon tro?
Tekst: Marte Egeland

DUELLEN: HF-studenten vs. Medisinstudenten
HF-livet: svak 3

Medisinerlivet: 6

+ Mariusgenser
+ Quizpremier
+ Spille i et indieband
+ Delta i Urørt
+ Drikke masse øl
+ En forelesning, maks to, om dagen
+ Gå på café hele dagen, hver dag
+ Palestinaskjerf er alltid moteriktig

+ Redder liv
+ Går en framtidig jobb i møte
+ Meningsfull tilværelse fordi man
redder liv

- Uvisst møte med yrkeslivet
- S.T.I.
- Redder ikke liv
- Leversvikt

Ingen negative sider.
OBS! Redaksjonens egen Geir Hermansen
blir av og til feildiagnostisert som HFstudent, da han både spiller i band og har
blitt sett drikke øl. Her avbildet med en litt
sjeldnere variant av Mariusgenseren.

(Brutal ærlighet er vel dog at begge grupper får seg jobb i det offentlige, med store mengder papirarbeid. Den ene er bare som oftest bedre betalt enn den andre.)

