Berørt
Historier om ventesorg

Det å få beskjed om at barnet ditt har fått en alvorlig uhelbredelig sykdom eller diagnose
rokker ved selve kjernen av det å bli foreldre. Uvisshet, usikkerhet om fremtiden, drømmer og håp du har for barnet ditt blir satt på vent. Sorg, sjokk, sinne og fortvilelse over
tapet, både nåværende og fremtidige, er alle elementer som inngår i begrepet ventesorg.
Ventesorg er å forholde seg til døden mens den som er døende lever.
Ventesorg er Foreningen for barnepalliasjons oversettelse av det engelske ”anticipatory grief”, et begrep som lenge har vært i bruk i engelskspråklige land. Ventesorg er
en ”normal” sorg som oppstår når en pasient eller en pårørende ”venter” et dødsfall
eller har fått en alvorlig diagnose. Det var den tysk-amerikanske psykiateren, Erich
Lindemann som først beskrev fenomenet ventesorg i en artikkel i 1944. I 2010 introduserte Foreningen for barnepalliasjon begrepet ventesorg i Norge.
Ventesorgbegrepet er ikke reservert barnepalliasjonsfeltet, men kan også brukes om
andre tilstander og situasjoner hvor man opplever tap, for eksempel ved demens eller ALS.
Som ord dekker ventesorg mye, det er verdig, varmt, vakkert og skjørt på samme tid.
Det er også et ord som beskriver og dekker en tøff og vanskelig prosess og brukes i sorgens
mangfoldige landskap og kuperte terreng. Ventesorgen gir mange av de samme symptomene som man opplever etter at et dødsfall har funnet sted. Den inneholder mange av de
samme tankene, følelsene, kulturelle og sosiale reaksjonene.
Å leve med ventesorg kan øke bevisstheten om hvordan tilværelsen kan leves, og gi
en dypere innsikt på veien frem mot livets slutt, enten du er ung eller gammel. Tiden kan
få en ny og annen verdi for dem som opplever dette. Flere foreldre beskriver at de lever
sterkt, og at dagene også kan oppleves som gode. Meningsskapende opplevelser gir håp og
mestring.
Samtaler om døden er ofte tabubelagt, både i sosiale sammenhenger og i møte med
hjelpeapparatet. Derfor er ventesorgen så viktig å akseptere og forstå. Å kjenne til denne
sorgen og sette ord på den, kan hjelpe familie, pårørende, venner, helsepersonell og andre
involverte i møtet med dem som lever med ventesorg. Boken du nå holder i vil ta deg med
inn i selve hjertet av hva foreldre med et alvorlig sykt og døende barn opplever. Vi håper
at familiemøtene i denne boken kan hjelpe deg å forstå hvordan alvorlig sykdom og død
hos barn og unge påvirker familiens liv, og at du vil våge å la deg berøre.
Natasha Pedersen
Leder og fagansvarlig for Foreningen for barnepalliasjon.
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Den
langsomme
sorgen
I 23 år har Lise sett sønnen forsvinne
mer og mer. – Ventesorgen er vanskelig,
men jeg kan ikke gjøre annet enn å leve
så normalt som mulig. Finne glede i et
sjeldent smil, forteller hun.

Tekst: Tommy Halvorsen
Foto: Tommy Halvorsen og privat
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Hun ønsket seg så inderlig barn! Ettersom det ikke gikk på
den naturlige måten, valgte Lise Trodal Gundersen og hennes
daværende ektemann å adoptere.
I slutten av oktober 1988 kommer han de har lengtet sånn
etter. Han de gleder seg til å bli kjent med, oppdra, være foreldre
til. Han som skal bære navnet Thomas. To år og åtte måneder
er han, når han reiser hele veien fra Filippinene til Oslo – godt
passet på av følget sitt.
På Fornebu står Lise. Dirrende av forventning. Så møtes de.
I fjerde etasje.
Thomas er så blid! Lise smelter helt. Gledestårer renner
nedover kinnene. Intetanende om alle tårene som skal komme
flere år senere av helt andre grunner. Nemlig fortvilelse, redsel og
sorg.
Uten forvarsel
Thomas glir lett gjennom den obligatoriske helsesjekken. Alt
virker fint. Guttungen vokser til og viser seg som en aktiv krabat

12

i åra som kommer. Går på skøyter, svømmer, spiller sjakk, danser
og trives godt i den musikalske barnehagen sin. Så står skolen
for tur.
Månedene flyr. Snart er han ferdig med første klasse. Kalenderen viser søndag 9. mai 1993. Klokka har akkurat passert
10.00. Lise er i dusjen, mens Thomas sitter i stua og ser på
Barne-TV.
Mor gjør seg ferdig. Hører stemmene, mens hun nærmer seg
stua. Så blir alt stille. Det er som virkeligheten stenges ute. Tiden
stopper opp. Foran seg ser hun 8-åringen liggende på rygg. Det
fråder rundt munnen hans.
Lise kaster seg over telefonen. Det tar ikke mange minuttene før ambulansen er på plass, men hvert sekund er en evighet.
Likevel bevarer Lise roen. Det er sånn hun er bygget. Stø som
fjell i stormen. Reaksjonen kommer først etterpå.
På vei ut i sykebilen, våkner Thomas. Han har hatt et kraftig
epilepsianfall. På sykehuset senere samme dag kommer enda ett.
De blir værende på sykehuset i to uker, mens Thomas gjennomgår test etter test. De hvite frakkene famler etter svar.
Mange, små anfall fortsetter å ramme guttungen gjennom
sommeren. Han faller i bakken, reiser seg igjen. I midten av
september henvises de til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i
Sandvika. Her skal de bli boende i tre måneder.
Thomas flyr rundt med rød ishockeyhjelm med visir som
skal beskytte mot fallene. Lise bor i en foreldrebolig tilknyttet
senteret. Det føles som et trygt sted å være, men heller ikke her
virker det som de skal klare å knekke sykdomskoden.
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Like før jul blir det tatt en ryggmargsprøve, og 17. desember
tar Lise Thomas med seg for å feire høytiden hjemme.
Svaret på prøven kommer i slutten av januar. Et par uker
før nasjonen skal meske seg i gull, frostrøyk og nasjonal stolthet
under OL på Lillehammer.
Sjokket
Lise og Thomas sin pappa, som nå er hennes eks-mann, kalles
inn på legekontoret. Sønnen lider av subakutt skleroserende
panencefalitt (SSPE); en meget sjelden komplikasjon etter meslinger med alvorlige betennelsesreaksjoner i hjernen. I Thomas´
tilfelle trolig forårsaket av manglende vaksinering det første
leveåret. Han kommer til å dø. Sannsynligvis innen tre år, sier
legen.
Lufta blir borte i rommet. Lise går i sjokk, mens spørsmålene
herjer gjennom kroppen.
”Meslinger? Hvordan går det an? Det er jo bare en vanlig
barnesykdom?”
Når det første sjokket legger seg, overtar overlevelsesinstinktet.
En dag av gangen, blir Lises strategi. Den nye hverdagen er
alt annet enn enkel. Alle anfallene er en ting. Nesten enda verre er
det at Thomas, som en følge av sykdommen, mister alle sperrer.
Ingen kan se på gutten at han er syk, når han ikke har anfall. Desto
vanskeligere er det å få omverdenen til å forstå den utagerende
atferden. De andre foreldrene begynner å holde barna sine unna.
Bursdagsinvitasjoner kommer ikke lenger. De siste gangene han
ble invitert, kastet Thomas gjenstander på de andre barna.
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Lise gjør det hun kan på hjemmebane. Rydder unna kniver
og andre skarpe gjenstander. Når de er ute må hun holde han.
Kan ikke snu ryggen til. Alltid føre var og på tå hev. Å planlegge
livet, eller pleie sosial omgang med venninner, blir en umulighet.
Tårene tørker ut
Til å begynne med er Thomas alltid lei seg etter de utagerende
anfallene. Da kommer tårene. Etter hvert gråter han ikke lenger.
Han får assistenter som følger han til skolen, men Thomas fungerer dårlig også her. Får han tak i en stein, kaster han den gjerne
på medelever, eller han finner på andre sprell. Ofte ringer telefonen til Lise med beskjeder som dette:
”Kan du komme nå? Thomas sitter i toppen på ei furu og
nekter å komme ned.”
På butikken går han gjerne berserk og river ned hyller. For
Lise er også hjemmet blitt et utrygt sted, og hun får voldsalarm
på grunn av sønnens utagering. Anfallene kommer alltid uten
forvarsel. Han slår, sparker, lugger. Spiller ingen rolle om det er
mor, mormor eller andre.
En dag kommer anfallet mens hun er hjemme med sønnen.
Thomas, som nå er 12 år, har blitt enda sykere og mer utagerende etter den siste medisinen. Lise sitter i telefonen, prater med
barnepsykiateren. Plutselig hører hun lyden av glass som knuser.
Han har knust en rute i gangen. Nå tar han tak i en av glassbitene
og hugger etter moren. Treffer så vidt. Nok til at hun begynner
å blø.
”Løp ut!”, oppfordrer den kvinnelige psykiateren.
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– Jeg kan ikke løpe ut, da kommer han bare etter, svarer Lise.
”Da ringer jeg politiet”, fortsetter den kvinnelige psykiateren.
– Ja, gjør det, sier Lise.
Snart er to politimenn på plass, men innen de kommer har
Thomas roet seg. Likevel står det klart for Lise at ting ikke kan
fortsette som nå. De bringes til fastlegen som foreslår innleggelse
på psykiatrisk, men der finner de ingen plass til han. Han faller
mellom to stoler. Passer egentlig ikke inn noe sted. Inntil videre blir løsningen at han fortsetter å bo hjemme, med enda tettere oppfølging av assistenter, men det er heller ikke holdbart i
lengden.
Som 13-åring flyttes Thomas over i omsorgsbolig. Sykdommen svekker kroppsfunksjonene ytterligere for hver dag
som går. Etter hvert skal han trenge hjelp til alt. Spise, drikke,
hygiene. Til slutt havner han i rullestol. For Lise er det siste faktisk en lettelse, ettersom sønnen blir en betydelig mindre trussel
mot omgivelsene i form av utagering. I løpet av en kort periode
forsvinner også språket.
Ensom kamp
Lise sitter foran meg hjemme ved spisebordet. 61-åringen har
nettopp kjempet seg gjennom mange år med tøffe minner.
– Det har vært et helvete, sier hun med lav stemme. Kikker
ut gjennom vinduet.
– Mange år var det knapt et liv. Det har vært ensomt. Jeg forsøkte
å gjøre livet vårt mest mulig normalt, men det var ikke enkelt.
Litt etter litt har hun sett den aktive, livsglade sønnen
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forsvinne, frem til den utgaven han er i dag; multifunksjonshemmet og fraværende.
– Jeg vet ikke om Thomas får med seg noe av det som skjer
rundt han, men jeg velger å tro at han forstår og at han ”er her”,
selv om han ikke er i stand til å uttrykke seg.
Å uttrykke seg er i alle fall ikke noe problem for Lise. Ei
heller bilkjøring. Etter en kort kjøretur svinger hun den lysegrå
Peugeoten enkelt inn på tunet foran Årfuglveien Ressurssenter
der Thomas har bodd siden 2008. Hun går mot rommet hans,
åpner døren og møter sønnen med et stort og godt mammasmil.
– Hei kjekken min!
Lise bøyer seg ned mot rullestolen og gir sønnen en raus klem.
Er det ikke et lite smil som åpenbarer seg? Jo, det er det!
– Å så godt å se deg smile. Det er lenge siden sist, sier mammaen.
– Små øyeblikk som dette, nærmest sukker hun.
– Et lite smil. Det er så godt å oppleve.
Utholdende
At morshjertet fortsatt slår like sterkt, hersker det ingen tvil om.
– Jeg er veldig stolt av Thomas! Tenk så sterk han er. Tre år
ga de han, da sykdommen ble oppdaget. Det er 23 år siden …
23 år er også veldig lenge å gå og vente.
– Det er tøft å se barnet ditt forsvinne mer og mer, helt til det
ikke er noe igjen av den han en gang var. Ventesorgen er vanskelig. Vente på at han skal dø.
Smilet, som så ofte er å se hos Lise, trekker seg stille tilbake.
Øynene er blanke.
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– På mange måter er det også en forbudt sorg, ettersom barnet ditt lever, sier hun.
En av hennes måter å takle hverdagen, er å forstå sykdommen og prøve å være i forkant av utviklingen.
– Jeg har blitt interessert i å forstå alt som skjer rent
”teknisk”. Søker informasjon, følger med på hva som skjer med
kroppen hans. Noen ganger er det som om det ikke er jeg som
opplever det. Som om følelsene tar en pause. Det er vel kanskje
er måte å overleve på, reflekterer hun.
Morsomme minner
På kjøkkenskapet henger den detaljerte dagsplanen for Thomas:
”Kl. 08:00 Måle blodtrykk, puls og temp. Medisiner og
vann. Kl. 09:15 Inhalasjoner. Kl. 09:30-10:00 Toalett. Morgenstell m/dusj og hårvask. Kl. 12:00 Medisiner og vann. Kl. 13:00
Inhalasjoner. Slik fortsetter det fram til kveldsstell og legging.
Skapet inne på soverommet er fylt opp av mammas stadige
innkjøp av fine klær, og i stua er 31-åringen omgitt av TV, musikkanlegg og tekniske duppeditter som enhver mann ville gledet
seg over.
– Jeg ønsker at han skal ha de tingene rundt seg som han ville
hatt dersom han var frisk, forteller Lise. Titter bort på plakaten
som rommer både bil og dame.
– Han har alltid vært glad i begge deler, sier mor og åpner
latterdøra.
De lo mye sammen, før Thomas ble syk.
Jeg sang sanger med egne tekster til han. Thomas syntes alltid
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det var så gøy når ordene ikke passet helt, og det ikke rimte. Det
er humoren hans.
Mamma lener seg over mot sønnen og begynner å synge.
– Se, du kjenner den igjen ja!
Lise dulter lett borti Thomas, før hun fortsetter.
Vanskelige valg
Et par timer senere er det på tide å sette kursen hjem til seg selv.
Til bildene av en frisk Thomas i fotoalbum og på vegger. Til alle
minnene.
– En gang da han var liten kom vi inn på døden som tema.
”Alle skal dø en gang,” sa jeg. ”Ikke jeg, for jeg er morgenfugl
med gull i munn!”, svarte han.
Lises lette latter dempes til et forsiktig smil, før alvoret igjen
siger på.
– Det var nære på i vinter.
Thomas pådro seg lungebetennelse og flere infeksjoner. Lise
fikk beskjed om at det var 80 prosent sjanse for at sønnen ikke
ville overleve, men så kom han seg nok en gang.
– Heldigvis! Jeg var ikke klar, sier Lise.
Hun vet at utfallet kanskje ikke blir det samme neste gang.
– En dag kommer legen til å si at nå bør det ikke fortsette
lenger. Jeg vil ikke at han skal dø, men jeg vil heller ikke at han
skal lide. Innimellom spør jeg meg: Hvor lenge skal han måtte
slite? Hvilken glede har han av å holdes her i dette livet? Som
mor og vergen hans, har jeg medbestemmelse, men jeg hører på
legen og stoler på hennes vurderinger, sier Lise.
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Flere valg er allerede tatt. Han skal ha smertelindring og
infeksjonsbehandling. Strømførende hjertekompresjon eller respirator, skal han imidlertid ikke ha, opplyser Lise, før hun gjentar nok en gang:
– Jeg var ikke klar i vinter. Jeg så at legen forstod det.
To strøk med ventesorg
Hun vet at hun skal oppleve det foreldre ikke er ment å skulle
oppleve; å overleve sitt eget barn.
– Det er tøft å tenke på. Uvirkelig og vanskelig. Jeg kommer
til å bli alene. Ikke bare mister jeg han, men jeg kommer til å stå
uten et nettverk rundt meg. Det har ikke vært tid eller mulighet
til å pleie vennskap. Det nærmeste hjelpeapparatet rundt Thomas
har på mange måter blitt mitt nettverk, men det kommer til å bli
borte med han.
Høyrehånden søker mot øyekroken. Først høyre øye, så det
venstre.
– Jeg har forsøkt å leve mest mulig normalt i den grad det er
mulig. Alt kan ikke dreie seg om sykdommen. Det handler også
om å ta vare på meg selv og min egen helse. Jeg har for eksempel
reist alene til Syden for å hente krefter.
Ventesorgen har likevel alltid hatt plass i setet ved siden av.
Lise kikker ut gjennom vinduet, mot hagen.
– Har ikke gjerdet blitt fint? Jeg malte det selv i sommer.
Det blir stille i noen sekunder, før blikket og ordene vender
tilbake.
– Du kan enten hyle høyt, eller så kan du gå ut og male gjerder.
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“Sorg er prisen vi
betaler for kjærlighet.”
- Dronning Elizabeth II
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Før og etter
Ferdinand
Midt i kaoset, sjokket og
sorgen over å ha fått et
alvorlig sykt barn som
sannsynligvis snart skulle dø,
ble foreldrene stilt ovenfor et
tøft valg. Et valg som i dag
fyller dem med takknemlighet.

Tekst: Tommy Halvorsen
Foto: Anne Elisabeth Næss og privat
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har rundt halsen. Ser henne gjennom linsa: Grå joggedress, hvit
topp, rosa sjal. Og et spent smil.

I morgentimene ruller en liten Mercedes ut på Griniveien på Røa
i Oslo. Legger bak seg leiligheten med ett nyinnredet rom. Blå
gardiner. En vugge med blått sengetøy. En litt større sprinkelseng
fylt med bamser i ulike størrelser. En hvit kommode. Oppå kommoden bittesmå sko med sjakkrutet mønster. Over der igjen en
hylle med ni grønne og blå bokstaver: FERDINAND. I hyllen sitter enda flere bamser og venter på å bli hentet ned av små hender.
Hendene på rattet tilhører Espen Søyland. Ved hans side, kjæresten Lene. Bilen er sprekkeferdig av forventning på veien mot
Ullevål sykehus. Få minutter senere svinger Espen trygt inn og parkerer like ved en bensinstasjon, ikke langt fra sykehuset. Så venter
en kort spasertur gjennom Nordre gravlund før de når målet.
I går kvitret fuglene. Solen skinte slik at trærne kastet
skygge langs alleen. I dag har snøen på nytt tatt tak. Grå himmel. Våt snø faller dovent fra oven. Blir til slaps kort tid etter
at den treffer marka. Espen registrerer gravstøttene i terrenget
rundt dem, til høyre og til venstre for gangveien. ”Tenk om
vi skulle oppleve noe slikt?” Tenker han. Sier det ikke høyt.
I stedet fortsetter han å ta bilder av Lene med kameraet han
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Fødselen
Lene syntes det hadde vært litt rolig inne i magen under svangerskapet, og ettersom det viste seg at gutten lå i et spesielt seteleie mot slutten, ble det bestemt keisersnitt. Det var likevel ingen
større grunn til bekymring. Alle prøver og undersøkelser var helt
normale.
29. april. 2010 klokka 08.32 blir Ferdinand født. En nydelig, liten gutt som kan skrike høyt! Alt virker å være i orden.
Etter vask og sjekk bæres han inn og legges på mammas bryst.
”Dette må være verdens deiligste følelse”, tenker Lene, mens hun
kjenner varmen hans, lukten. Stryker hånden over den silkemyke
huden. Så forsiktig at hun nesten ikke er borti. Det blir ikke bedre
enn dette.
Riktignok vil ikke Ferdinand ta til seg næring fra puppen,
men sykepleierne beroliger med at han sikkert bare er kvalm, noe
som er helt normalt etter et keisersnitt.
Dersom man hadde vært uhyre observant ville man kanskje
lagt merke til hvordan Ferdinand reagerer på de høye knitrelydene fra papiret når alle blomsterbukettene åpnes dagen etter.
Omtrent samtidig registrerer legene litt dårlig sugerefleks. Han
får sonde i nesa for tilførsel av næring. Den vonde mistanken
Espen bærer i seg vender tilbake, og Ferdinand legges inn til overvåking på den snilleste intensivavdelingen – der hvor de minst
alvorlige tilfellene havner.
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Lene forsøker å sove når kvelden kommer, men det er helt
umulig. Alt hun ønsker er å være nær den nyfødte. Midt på natten stabler hun seg av gårde med bittesmå skritt, slik at ikke operasjonssåret skal verke mer enn nødvendig. Hun får komme inn
og sitte hos han en liten stund. Stryker på han, mens hun tenker
at dette er verdens vakreste skapning.
De to neste dagene får de resultatene av mange prøver som
er tatt. Alt ser fortsatt fint ut. Organene fungerer som de skal,
og Ferdinand viser tegn til bedring. Optimismen stiger hos foreldrene. Nå gjenstår bare EEG-test for å sjekke at alt er i orden
med hjernen.
Dagen alt raser
Vi har kommet til dag 4. Sykepleierne fester elektroder til det lille
hodet. Retter blikket mot skjermen. Lene ser at signalene er flate.
De hvitkledde blir veldig stille. Mener det må være noe feil med
maskinen og bestemmer seg for å bytte rom.
Samme prosedyre gjennomføres. Små, spasmeaktige bevegelser rir gjennom kroppen før elektrodene løsnes, og Ferdinand
føres tilbake til avdelingen.
Tyve minutter senere får foreldrene beskjed om å komme
opp. Ferdinand har i mellomtiden hatt et kraftig serieepilepsianfall. Han er nå overført til avdelingen for de alvorlig syke der
han får kunstig tilførsel av oksygen. Espen blir svimmel i det de
er i ferd med å gå inn til legen. Besvimer nesten og føres ut igjen.
Lene går inn alene. Ovenfor henne står en kvinne iført hvit frakk.
Kvinnen fremfører budskapet med klinisk presisjon:
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”EEG-testen er svært unormal og veldig alvorlig. Jeg har
aldri sett noe lignende, og mest sannsynlig er det ikke forenlig
med liv”. Veggene presser seg sammen. Luften forsvinner. Lene
får lyst til å skrike. ”Dette sier du bare ikke, forbannede kjerring!
Ser du ikke at jeg står her helt forsvarsløs?” Det er kaos i hodet,
men ingen ord kommer ut.
Det neste den nybakte moren husker, er at hun står sammen
med Espen og venter på heisen. Han tar kjærestens ansikt i
hendene sine, ser henne inn i øynene og sier: ”Lene, dette skal
vi klare. Vi skal vise hverandre, Ferdinand og alle rundt oss en
styrke ingen kan tro at et menneske innehar. Vi skal kjempe for
Ferdinand, gi han all vår kjærlighet. Sammen skal vi klare dette!”
Dåpen
De neste dagene preges av sorg, sinne, tårer og frykt. Ferdinand
har en utrolig sjelden lidelse. Legene har kun vært borti ett lignende tilfelle i Norge. 1:10.000.000 er oddsen. Som en omvendt
Lotto-gevinst man kun har mulighet til å se for seg i sitt verste
mareritt. Omsluttet av mørke.
Legene er rådville, og behandlingen blir eksperimentell. De
må rett og slett bare prøve seg frem. Fordi de ikke vet. Diagnosen
skal komme til å lyde Ohtahara-syndrom, som blant annet kjennetegnes av svært hyppige epilepsianfall.
Ferdinand kobles til respirator, mens foreldrene forberedes
på at livet ikke vil vare lenge. For en uke siden var alt perfekt.
Alt skulle vært så fint nå. I stedet ligger drømmene knust på
sykehusgulvet og bader i tårer.
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Dagene går. Foreldrene våker over gutten sin 24 timer i døgnet. Ser på han, stryker forsiktig, snakker til han, synger sanger
de ikke kan. Det blir 8. mai. De har ingen tid å miste. Gutten
deres skal døpes. Tårer og tunge tanker legges bort for en stund.
Ferdinand har fått lagt over seg dåpskjolen som både Espens
tippoldefar, oldefar, bestefar og pappa ble døpt i. På grunn av
alle slangene er det umulig å kle på han noe som helst. Foreldrene
til de andre barna har forlatt stuen slik at de kan få en privat
stund med den nærmeste familien. 16 stykker er til stede. Utenfor
skinner sola. Til tross for brystbetennelse og feber er Lene varm
om hjertet. Hun smiler mens hun ser at Espens far gir den første
pokalen han vant i dåpsgave til Ferdinand.
Kobles fra
Den tøffe virkeligheten innhenter dem raskt i dagene som følger.
Et etisk råd bestemmer i samråd med legene at gutten skal tas
av respirator. Å være påkoblet for lenge vil nemlig kunne føre til
store lidelser. Er det en ting foreldrene ikke ønsker, så er det at
han skal lide. Selv om de for alt i verden ønsker at han skal leve,
innser de at det er riktig valg.
Foreldrene forberedes på at Ferdinand ikke vil klare å
puste særlig lenge. De flyttes over til et hyggeligere rom. Sitter
med verdens fineste gutt på fanget hele dagen. Gråter og ler
om hverandre. Gråter fordi det er den vondeste dagen i livet.
Ler fordi de samtidig er så lykkelige over å ha fått en så vakker
gutt, og som bare ved sitt nærvær har fått dem til å innse hva
virkelig kjærlighet er.
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Torsdag 13. mai klokken 17.00 blir respiratoren tatt av. Tiden
står stille. Foreldrene holder pusten.
Vondt vakuum
Påfølgende natt legger de seg i senga med sønnen mellom seg i
visshet om at han kanskje ikke vil leve når sola står opp.
Langt på natt sovner de omsider av utmattelse. Når de våkner, ligger Ferdinand der akkurat slik han gjorde da de sovnet.
Han puster. De får nytt håp, selv om legene trekker dem tilbake
på jorda. Det er en ubeskrivelig situasjon å være i. Et vondt
vakuum. Og snart skal de gjennom enda et hjerteskjærende valg.
Legene har nemlig sett hvordan næringen som tilføres trigger nye epilepsianfall hos Ferdinand. I samråd med etisk råd er
konklusjonen å slutte å gi han næring. Det eneste den vevre kroppen skal tilføres er morfin, for å hindre smerter. Lene og Espen
er redde. Hvordan vil det bli å se gutten deres forsvinne mer og
mer? Og hvor lenge vil han kunne leve uten næring?
I etterkant spriker vurderingene i ulike retninger, og legene
bestemmer at de likevel skal fortsette med næring en stund
til. For Espen og Lene er det vanskelig å håndtere stadig nye
beslutninger.
Ut
En av sykepleierne i teamet rundt Ferdinand spør i denne perio
den om ikke de vil ta med gutten ut på trilletur. Lene og Espen
synes det virker skummelt. Hva hvis noe skjer mens de er ute?
Likevel lar de seg overbevise.
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På en dag som til forveksling kunne vært en sommerdag, går
de tur med Ferdinand i vogna. Mens solen varmer ansiktene deres
føler foreldrene en liten stund at de er den familien de skal være.
Så følger spørsmålet om de kanskje vil ta han med hjem noen
dager? Aldri i livet er den første reaksjonen! Frykten vender tilbake. Dessuten er jo leiligheten det eneste fristedet de har. Det
eneste stedet Ferdinand ikke har satt spor. De klarer ikke tanken
på å skulle skape minner med han hjemme. Det ville bli alt for
vondt.
Snart ombestemmer de seg. Selvfølgelig skal Ferdinand bli
med hjem, sove i senga si på det fine rommet de har gjort i stand,
spise frokost sammen med dem. Det er der han hører til, ikke på
Ullevål sykehus.
Den viktige hverdagen
20. mai reiser den lille familien hjem til Røa. Sykepleiere er til
stede i bakgrunnen både dag og natt, slik at foreldrene skal føle
seg trygge og få litt søvn. De føler seg veldig godt ivaretatt.
Minner skapes. Ferdinand kles opp i alle de fine, nye klærne.
Pappa ser på fotballkamp med sønnen, slik han har drømt om.
De bader sammen. Leser bøker. Synger Julius-sanger. Riktig nok
ligger de ganske langt foran skjema i forhold til alder og utvikling. Presser inn så mye som mulig. Tiden er knapp.
Ett av minnene de senere skal tenke tilbake på med glede er
denne søndagsfrokosten:
Ferdinand ligger i bagen sin og ser på mamma og pappa.
Til tross for medisinering er han til stede. Smiler han ikke litt
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også? De får den samme følelsen som ved første trilletur utenfor sykehuset: I noen minutter er de en familie, slik de er ment
å skulle være.
Det er disse små øyeblikkene av normalitet oppi alt det
unormale som senere skal fylle foreldrene med stor takknemlighet. Slik som stunden de får sammen med Lenes pappa og
hans kone som har tatt turen fra Kristiansand. Med i bagasjen
er ferske reker. De sitter ute. Det er varmt. Koser seg med et lite
glass vin. Intetanende forbipasserende ville kunne tro at akkurat på denne terrassen og innenfor disse husveggene, her bor
lykken, akkurat nå.
Avslutningen
Kvelden 30. mai blir Lene sittende oppe litt ekstra og prate med
sykepleieren som har kommet for å passe på Ferdinand gjennom
natten. Det er tre dager siden all næring ble kuttet. Moren har
fortsatt ikke våget å spørre hvordan de kan forstå når det nærmer seg den definitive slutten. ”Du vil se det på pusten. Den vil
begynne å gå roligere. Være litt mindre og litt kortere”, lyder
svaret.
Påfølgende morgen kl. 06.15 våkner Lene og Espen av sykepleierens hånd som banker varsomt på soveromsdøren. Pusten
har endret seg. Når de kommer inn i stuen hvor gutten ligger så
fredelig med sine små, nesten uhørlige pust, skjønner de det med
det samme. Ferdinand er klar til å ta farvel.
De to sykepleierne som nå er i rommet spør om foreldrene vil
være alene med sønnen. De takker ja.
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Espen og Lene er redde! Likevel bevarer de roen. Tenner lys.
Bytter på å holde sønnen tett til brystet. Kysser hendene, føttene,
det myke håret. Forteller hvor høyt de elsker han, mens pusten
stadig blir mindre merkbar. Det er så vondt å oppleve, samtidig
som det er noe vakkert over det hele. Mindre skummelt enn de
hadde fryktet.
Ferdinand hadde fått oppleve å komme hjem. Nå klarer han
ikke mer. Klar for å reise videre. De ser at ansiktet hans får ro.
Klokken viser 08:29. I armene til pappa puster han forsiktig ut,
for aller siste gang.
Takknemlighet
Slik er altså Ferdinands historie – gjenfortalt over spisebordet
hjemme hos Lene og Espen snart fem år senere. En hel del tårer
har falt de siste to timene. Men munnene har også formet mange,
lune smil.
– Vi er så takknemlige for at vi fikk skape minner hjemme
sammen med Ferdinand. På den måten følte vi at vi fikk et liv
sammen. Selv om det var et kort liv.
På grunn av disse erfaringene ønsker de å være med og sette
søkelyset på mulighetene, slik at andre alvorlig syke barn kan få
muligheten til å avslutte livet et annet sted enn på sykehuset.
– Vi håper foreldre som havner i lignende situasjoner som
oss vil få mulighet til å ta det samme valget. At vi fikk skape minner på hjemmebane har hjulpet oss gjennom sorgen. Derfor ga vi
i år hele summen som kom inn fra minneturneringen vi arrangerer i Ferdinands navn til barnepalliasjon.
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Sørget dere likt?
– Lene var mer åpen i etterkant enn jeg var. Flinkere til å sette
ord på sorgen. Jeg tok det mer ut når jeg var alene. Jeg har
grått mange ganger hvor du ikke har sett det, sier Espen og ser
på Lene.
– Jeg synes det var litt vanskelig at du kom i gang igjen raskere enn meg. Så på TV, fotballkamper, møtte venner. Og at du
kunne le. Det synes jeg var helt merkelig. Jeg møtte også venner,
men det eneste jeg gjorde var å gråte og snakke om Ferdinand,
sier Lene.
– Jeg måtte skape meg friminutter for å overleve, forteller Espen.
– Mennesker sørger forskjellig. Ingen sorg er feil. Til
tross for noen ulikheter har vi klart oss godt, og vi har vært
her for hverandre. Opplevelsen har knyttet oss enda tettere
sammen. Det er ikke bare kjærlighet. Det er noe enda sterkere, sier han.
Lene nikker. I tillegg til å snakke og tømme seg for tårer
ble skriving en del av hennes sorgterapi. Hun skrev både dagbok og blogg:
Det er fint at tiden går og verden fortsetter i sitt vanlige tempo,
samtidig som jeg skulle ønske at den bare kunne stoppe opp. At
alle dere andre kunne stoppe opp sånn som vårt liv har stoppet
opp. Det er som om vi er på vent. Ingenting er som det skal være.
Livet er snudd på hodet.
- Fra Lenes blogg: sommerfuglskatt.wordpress.com
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Sommerfugleffekten
Det var Espen som tok initiativ til at de burde forsøke å få barn
igjen raskt. Lene var ikke overbevist. Like fullt ble hun gravid
allerede fem måneder senere.
– Vi var livredde, selv om vi fikk tett oppfølging og forsikringer
om at det ikke var noen større risiko for oss enn for noen andre.
Det ble en svært emosjonell fødsel. Samtidig som sorgen over
Ferdinand kom tilbake, var også lettelsen enorm da barnet viste
seg å være friskt. En fantastisk følelse!
Lykkefølelsen får navnet Sebastian. Halvannet år senere
blir følelsen doblet når Sebastian får en lillesøster. I tre måneder
tenker foreldrene at hun skal hete Pernille, før de kommer på
Fernanda. Selvsagt skal hun hete Fernanda.
Toåringen har sittet i stolen sin og sett pappa gråte. Hun smiler. Nå klatrer hun opp i fanget til mamma. Ler.
– Man tenker at man aldri igjen skal krangle om oppvasken,
eller hvem som skal gå ut med søpla. Men så innhentes man av
livet og hverdagsrutiner etter en stund, sier Lene.
– Likevel har vi en annen takknemlighet over det vi har nå.
Blikket sveiper mot Espen, så mot barna.
– Selv om sorgen forandrer seg med tiden, blir litt rundere i
kantene, så vil den alltid være der. Vi tenker på Ferdinand hver
eneste dag og forteller barna om broren. På bursdagen hans sender vi opp himmellykter ved graven.
En tid på året er litt ekstra tøff:
– Det kjennes sterkere på denne tiden, når det går mot vår og vi
nærmer oss bursdagen. Men så kommer sommeren og sommerfuglene.

49

Sommerfugler har fått en spesiell betydning for foreldrene.
– Under begravelsesseremonien, rett før utbæring av kisten,
kom nemlig en liten sommerfugl flyvende fra kisten, rett forbi
Espen og meg. Hver gang vi ser en sommerfugl tenker vi at
Ferdinand stikker innom for å passe på oss og si hei.
Ett smil strekker seg oppover mot blanke øyne.
Nede på gulvet vil Fernanda leke gjemsel og svøper seg inn
i grå gardiner. Borte i sofaen sitter Sebastian. Klarer snart ikke å
vente lenger:
– Kan vi kose nå?
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“De vakreste menneskene jeg kjenner, er de som
har kjent på tap, kjent lidelse, kjent kamp, kjent
smerte, og har funnet sin vei ut av dypet. Disse
menneskene har en forståelse, en følsomhet og
en takknemlighet for livet som fyller dem med
lidenskap, mildhet, og en dyp kjærlig omsorg.”
- Elisabeth Kübler-Ross

Stillheten
etterpå
16 år og én dag fikk de
sammen med Mikkel.
Flere ganger tok familien
seg i å ønske freden. Nå
er den her.

Tekst: Tommy Halvorsen
Foto: Anne Elisabeth Næss
og Torgeir Wittersø Skancke
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”Jøss, er det sånn andre har hatt det?”, var noe av det første
Mette Dybvik (46) tenkte. “Det er ingenting å gjøre.”

Inntil veggen på et rundt, sølvfarget, lite bord står et bilde av
sønnen Mikkel med pekefingeren i munnen, sondeslange festet
til nesa, et forsiktig smil, to oppslåtte, blå øyne. Foran bildet; et
hvitt hjerte med innskriften ”Love” samt et påtent kubbelys.
De siste årene har Mette, Mikkels pappa Torgeir Wittersø
Skancke (47) og søstrene Pia (13) og Maja (19) levd i konstant
kriseberedskap. For en måned siden var det over. – Det har vært
enormt intenst, forteller Torgeir. – Og nå er det bare så… Så
utrolig stille.
Varselet
3. juli 1999 blir han født, han som skal bære navnet Mikkel. En
varm og fin sommerdag er det. En dag som glir over i kveld før
den lille er helt klar for å hilse på verden. Tilsynelatende frisk og
fin. Pappa er lettet. Parallelt med at Mettes mage har vokst, har
han båret på magefølelsen om at noe er galt, uten å si det høyt.
Riktig nok er gutten, slik storesøster var tre år tidligere,
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gulere enn normalt i huden. Han har dessuten litt lavt blodsukker
og legges på barneintensiven over natta. Det siste er ikke så uvanlig. Ingen grunn til bekymring, lyder beskjeden, og snart er de
hjemme alle sammen.
Noen uker senere, nærmere bestemt fredag 19. august
Seksukerskontrollen er blitt utsatt på grunn av mange barnefødsler i perioden. Mette har i mellomtiden besøk av en venninne.
”Den gulfargen er ikke normal. Du bør kontakte lege”,
oppfordrer venninnen. Mette tar med guttungen til Larvik sykehus for prøver. Få timer senere samme dag skal telefonen komme
til å ringe hjemme hos familien, Mette skal løfte av røret, si hei
og så skal livet aldri mer være det samme.
Flammene der nede
Intetanende om telefonen som snart skal komme, klargjør journalisten Torgeir fotoutstyret, pakker sekken og turteltet, legger
det i bilen og setter kursen mot fjellet. På vei for å dokumentere
jakten sammen med et lag han har avtale med. Solen skinner inn
gjennom frontruta på den grønne Peugeoten.
Hjemme i leiligheten ringer telefonen. Mette svarer. ”Dere
må komme til sykehuset med en gang”, formaner stemmen i
andre enden av røret. Hun legger på. Ringer faren sin, ettersom
den ene bilen de selv er i besittelse av som kjent er på vei til fjells.
Fremme på sykehuset, denne gangen Tønsberg Sykehus, er det
disse fem, spisse ordene som møter den nybakte moren med barnet i armene: ”Dette kan være meget alvorlig”.
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Vel fremme på fjellet tar Torgeir med seg den lånte klossen av
en mobiltelefon, går opp på høyden for å få best mulig dekning.
Det er blitt kveld. Ordene flyter muntert rundt bålet rett der
nede hos jaktlaget. Indrefiléten er snart klar. For Torgeir derimot
bringer kvelden og natten intet annet enn søvnløshet. Tankene
farer som vonde glør fra bålet gjennom hodet. Så var det noe
med den magefølelsen likevel?
Den mørke høsten
Grytidlig neste morgen går han ned fra fjellet, og den grønne
Peugeoten starter turen hjemover. Noen timer senere ankommer
han sykehuset. Han, som knapt nok har vært på et sykehus tidligere, henvises til 4. etasje. Han ser den lille med veneflon festet
på oversiden av hånda. For første gang. Alt føles så overveldende
sterkt. Sansene er åpne, likevel er det som å være utenfor seg selv.
Han er redd. Mette også.
Mens to foreldrekropper skjelver, famler legene. De vet nå
at leveren ikke fungerer som den skal, men løsningen på diagnosegåten lar vente på seg. Mikkel flyttes over til Rikshospitalet.
Dagene går.
En av disse dagene som snegler seg så skjørt fremover,
overhører Mette en samtale mellom de hvite frakkene. ”Alfa1antitrypsinmangel” er en av flere mulige diagnoser som nevnes.
Mette kjenner igjen navnet. Mikkels søster, Maja, fikk nemlig konstatert at hun var bærer av den arvelige sykdommen.
Brikkene faller på plass. Mikkel har en sjelden genfeil som gjør
at lunger og lever står i fare for å svikte på et tidspunkt, men
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sjansene er svært minimale. 2–3 prosent lyder de første prognosene. På nettet leser foreldrene selv andre tall som sier 12–15
prosent risiko.
Mette er pessimistisk. Hun får en depressiv reaksjon denne
høsten, kler seg i sort og spiser knapt på flere uker. Torgeir
er mer optimistisk. Likevel er han fortvilet og sint til tider.
Farskjærligheten er annerledes denne gangen, enn da Maja ble
født. Han skammer seg. Hvem er vel sint på et nyfødt barn?
Mirakelet Mikkel
Utover vinteren får optimismen så vidt grobunn, før de dårlige
tegnene vender tilbake sammen med våren: Vann i buken, stor
mage, oppkast og vektnedgang. En natt i begynnelsen av mai får
Mikkel en blødning. Han ligger i senga mellom dem. Plutselig
kaster han opp blod i store mengder. Tyve minutter tar det før
ambulansen er på plass. Det er de lengste minuttene Torgeir og
Mette noen gang har opplevd.
Hun blir med ambulansen til Rikshospitalet. Torgeir kjører
etter. Omgitt av mørket kjenner han den dårlige samvittigheten
velte frem, han som var sikker på at alt gikk den riktige veien.
Kunne han ta så feil? Er det nå Mikkel skal dø?
Han parkerer bilen, springer over gata. Gjennom glassdøra
ser han 10–15 leger og sykepleiere i en ring rundt sønnen. Prøver
å sette veneflon, men strever. Mikkel har blod nedover klærne.
Skriker. Torgeir skjønner at det står om livet. Legene klarer å
redde Mikkel denne gangen, men det blir raskt slått fast at leveren har sviktet. Han trenger en ny.
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Etter 18 dagers venting gjennomføres operasjonen, og etter
to måneder er Mikkel frisk nok til å reise hjem. De kommende
åra blir gode. ”Mirakelet Mikkel” blir tittelen på en sak i lokalavisa. Han er nemlig det første barnet fra Vestfold som er blitt
levertransplantert. Riktig nok melder det seg nye problemer etter
hvert, blant annet alvorlig matallergi, som skaper mye stress i
hverdagen, men alt i alt har Mikkel det godt. Frem til 1. klasse
på barneskolen.
Den lille store
I tiden før jul 2006 begynner han å bli dårlig. Er mye sliten uten
at foreldrene skjønner hvorfor, og det blir bare verre utover i
2007. Det første året på barneskolen har Mikkel en fraværsprosent på 75.
Sommeren passerer, gule blader begynner så smått å gjøre
seg klare for å falle til marka, det er en søndag i september og
familien er på vei til bestemor og bestefar for å spise fårikål.
Mette, Maja og Mikkel har reist i forveien. Torgeir er noen små
minutter forsinket da han svinger inn på plassen litt over kl. 16.
Det første han ser er sykebilen og Mikkel som sitter på fanget til
mamma. Kaster opp blod. Snart skjærer sirenene gjennom luften.
Mikkel blir stabilisert på akuttmottaket i Tønsberg, før det bærer
videre til Rikshospitalet. Sekundene virvles opp fra marka, slukes
av de roterende vingene på ambulansehelikopteret.
Den akutte leversvikten kommer overraskende på alle.
Uheldige Mikkel. Nok en gang har han maksimal utur. Alt
som kan gå galt, gjør det, og en ny operasjon er eneste utvei.
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Igjen havner han i organkø, og 3. desember legges Mikkel på
operasjonsbordet.
Oddsene er dårligere ved andre gangs operasjon. Alt er vanskeligere, mer komplisert. Riktig nok blir han utskrevet i begynnelsen av februar, men Mikkel skal aldri komme seg ordentlig
igjen etter dette.
Det blir en krevende hverdag for familien. Selv om hovedpersonen selv klager minimalt. Han lever opp til navnet sitt, av
det norrøne Mikkil – den store. Han som elsker å være nær og
har så mye kjærlighet å gi, han som allerede på fødeavdelingen
måtte være i kontakt med en av foreldrene med den lille fingeren
sin. Han som skal bli så forelsket i klassevenninnen Malin at han
alltid må innom kiosken på Riksen for å kjøpe kort og små gaver
til henne og som får hjelp av pappa til å skjære inn bokstaver i
det store treet i bøkeskogen: M + M. Han som er så oppfinnsom
og kreativ, romskipene han bygger av lego, konstruksjonene, permen med de hundre tegningene han setter sammen til en bok,
43 videosnutter på YouTube. Han som elsker å samle på ting;
steinene, krystallene, kosedyra, de små figurene, pokémon-kortene, frimerkene, alle pinnene han må ha med hjem fra tur. Han
som elsker å være i sentrum, alle vitsene som renner ut. Og paro
diene fra Borettslaget. Narvestad er favoritten sammen med
Linda Johansen. Han som skriver en hemmelig bok da han er 8:
”Mikkel. 3. juli 1999. Skostørrelse 31. Om familien min:
Mor heter Mete. 38 år. Far heter: Torger. Det flaueste ved ham:
Han promper i søvne. Mitt hemmelige mål: Å bli den viktigste
på jord”.
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Han som har så mange drømmer. Han som skriver notatet
som heter ”Når jeg blir voksen” på PC´en til pappa i et ukjent
format, slik at Torgeir aldri kommer til å klare å åpne det, og
kanskje heller ikke vil…
Det er denne gutten Torgeir og Mette skal få beskjed av
legene om at ikke vil tåle en transplantasjon til. Likevel bevarer
de håpet om et godt liv. Hva annet kan man gjøre enn å håpe?
En ny tid
Under en kontroll i desember 2010 oppdages noen blødnings
truende åreknuter i spiserøret. Legene skjønner lite. Prøvene
som tas viser ingen andre tegn til leversvikt, men oppdagelsen er
alvorlig. Åreknutene må fjernes før de begynner å blø. Opp mot
halvparten som får slike blødninger dør. Behandlingen er å træ
en strikk over åreknutene, slik at de skrumper inn.
Det settes opp ny kontroll to måneder senere. Mette og
Torgeir, som året i forveien har gått fra hverandre, er urolige. De
maser mye på legene, men uten respons.
Dagen før vinterferien skal begynne, klager Mikkel over at
han har veldig vondt i magen. Han begynner å kaste opp om
ettermiddagen, og det fortsetter utover kvelden. Klokken 2 om
natten vekker han Mette. Brekningene har løsnet strikkene rundt
åreknutene. Han har spydd blod. ”Jeg er redd”, sier Mikkel.
”Dette går bra, du har opplevd dette før”, beroliger mor, mens
kaoset herjer kroppen.
På sykehuset klarer de ikke å stanse blødningen. ”Det går vel
bra?” spør Mikkel legen. Det skal bli det siste han sier.
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Blodet fyller magen og avfallsstoffet ammoniakk forgifter
hjernen. Mikkel forsvinner inn i koma.
Familien flytter inn i sykehusleilighet, våker over han.
Storesøster Maja og lillesøster Pia skriver brev som de legger i
sengen hans, forteller hvor mye de gleder seg til han våkner. En
av dagene sier Pia: ”Mamma, jeg har jo kranglet med ham. Tenk
om han dør og vi ikke får vært venner igjen”.
Så våkner Mikkel, sakte. Men ingen ord kommer ut.
Hjernen er skadet. ”Minimal bevissthetstilstand”, konkluderer
Rikshospitalet. Familien har mistet 95 prosent av den Mikkel de
kjenner.
Det lille håpet Torgeir og Mette hadde nektet å gi slipp på, er
borte. Fra nå av handler det kun om å gjøre livet best mulig for
Mikkel i den tiden han har igjen å leve.
Ventetiden
Sommeren 2011 kommer de hjem fra sykehuset – til en helt ny
tilværelse. Mikkel er hundre prosent pleietrengende. De har
mistet den gutten de kjente. Nå skal de lære seg å bli kjent med
en ”ny” gutt. En gutt uten språk.
Han lærer seg etter hvert å forstå betydningen av enkelte ord
som sove, kjøre bil og ikke minst se film! Knerten er den store
favoritten. Han kan se filmen tre ganger om dagen – med like
stor entusiasme hver gang. Og de skal bli så glad i dette vakre,
sårbare mennesket – med de store øynene og den åpne munnen.
Latteren. Hodet som legger seg så mykt inntil dem når de sitter
med han i armkroken.
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Prognosene fra legene om antatt levetid er pessimistiske. Plagene
tiltar. Mikkel får blant annet epilepsi, en svært dårlig kombinasjon sammen med sterk benskjørhet; en av mange bivirkninger fra
de tretti medisinene han er avhengig av. I påsken 2013 får han et
av disse store anfallene under natten. Morgenen etter vil han ikke
stå opp. Det viser seg at han har brukket lårhalsen under epilepsianfallet. Noen måneder senere brekker han lårbeinet under ett
nytt anfall. Flere brudd følger. Han kommer seg aldri på beina
igjen, og pleiesituasjonen blir naturlig nok enda tyngre.
Fra nå av må det alltid være to personer til stede for å
håndtere omsorgen. Medisiner, inhalasjon, fysioterapi, bleier,
påkledning.
For Mikkel og de andre barnas skyld bor Mette og Torgeir
under samme tak igjen, til tross for uenighetene, kranglene og
utfordringene det fører med seg, når man tross alt er skilt. En av
dem er alltid til stede, samtidig som de får hjelp fra kommunen.
Familien lever i konstant beredskap. I limbo mellom virkelighet og mareritt, mellom hjem og sykehus. I frykt for fremtiden. Frykt for hvordan sønnen skal dø. Som Torgeir senere skal
komme til å uttrykke det:
”16 år. Det er kort. Men også lenge. 140160 timer. Lenge å
ha det vondt. Lenge å grue seg. Lenge å være redd. Hva hvis. Hva
hvis det er nå? I kveld? Hva hvis jeg ikke rekker å komme hjem.”
Fortsatt er det en god stund igjen å grue seg på. Så utmattende. Så overveldende. Så intenst. Innimellom tenker Torgeir
”nå klarer jeg ikke mer”. Men så fortsetter han. Finner krefter
han ikke ante at han hadde.
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Vår
Det blir høst 2014. Familien forberedes på at slutten nærmer
seg. De snakker sammen, gråter. Pia og Maja har samtaler med
sosionom. De har også blitt flinkere til å spørre hjemme når de
lurer på noe. Torgeir og Mette svarer så godt de kan. Ser dem. De
har selvfølgelig behov for kjærlighet og omsorg de også, selv om
broren naturlig nok krever mest tid.
Så plutselig kvikner Mikkel til. Puster gjennom vinteren.
Fuglene begynner å synge, fargene rundt dem blir sterkere. Det
er da Mikkels kropp og ansikt begynner å gå i motsatt retning av
bøkeskogen og blomstene. Stadig blekere.
I begynnelsen av juni havner han igjen på sykehuset. Mer og
mer kraftløs for hvert ark som slites løs fra almanakken. Selv om
de innerst inne skjønner at han aldri skal komme hjem igjen, aner
fortsatt ikke Torgeir, Mette, Maja og Pia hvor fort det skal gå. De
har jo sett dette så mange ganger før.
Bursdagen
Fredag 3. juli ordner de til bursdagfest. Rommet pyntes, ballonger blåses opp og kaken bæres inn. Lysene skinner mot han, seksten i tallet. Mikkel er kun våken i korte glimt. ”Så annerledes
stemningen er, bare siden tirsdag”, tenker Maja.
Utover natten, inn i lørdagen går pusten stadig roligere.
Familien er samlet rundt senga, flankert av fine sykepleiere. Stryker
han over panne og kinn. Rufser til håret. Varsomt.
Nøyaktig klokken 17.00 slipper Mikkel taket. Stille og fredfullt. Ingen skrik, ingen dramatikk, slik de har fryktet i alle disse
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årene. Og Mette, hun som hadde trodd hun skulle bli helt hysterisk, hun reagerer helt annerledes. Rolig. Det er så uendelig vondt,
så ufattelig sterkt, tristere enn ord kan beskrive, men på samme
tid fint.
Mikkel stelles, før de samme dag tar han med hjem. I tre
døgn ligger han i åpen kiste i stuen, mens venner og familie kommer og går. Pia og Maja, Mette og Torgeir er sammen hele uken.
Planlegger begravelsen, snakker om alle de gode minnene, fyller
stuen med latter og tårer om hverandre, mens de går bort og
stryker Mikkel over håret. Aldri har de vært tettere.
Så kommer fredagen. Dagen som skal være en hyllest til
Mikkel. Pappa har nemlig bestemt at Mikkel skal få den store
festen de aldri rakk å arrangere, fordi den hektiske hverdagen alltid tok dem. Alle er velkomne! Så lenge de ikke går i sort. Mikkel
hatet nemlig sorte klær!
Tanum Kirke fylles opp av sommerlige farger. Den hvite kisten er dekket av solsikker, roser og andre blomster som bidrar til
å male dagen.

Så?
Så blir alt stille.
En øredøvende stillhet.
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En sommer som ligger fullstendig blank foran dem. Kun fylt av
den freden de så mange ganger har ønsket seg. Hvordan skal de
klare å takle den?
Savnet
En drøy måned har gått.
– Jeg vil at det skal være sånn det var, sier Maja. Hun titter
bort på søsteren, pappa og mamma som alle sitter i samme sofa.
– Mikkel ble født da jeg var tre år. Han har vært her hele
livet slik jeg husker. Han har vært hverdagen vår. Helt til nå. Selv
om det har vært slitsomt, så vil jeg bare at det skal være som før.
Pia nikker, fortsetter:
– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Det er så rart.
13-åringen kryper tett inntil mor. Våte kinn lener seg mot en
trygg skulder. Mette legger armen rundt datteren og fører tankerekken videre:
– Jeg har ikke nødvendigvis en hel dag som er dårlig, men
jeg kan ha en dårlig time, før det føles litt bedre igjen. Så dukker
plutselig en liten ting eller påminnelse opp som føles som et nytt
knyttneveslag i hjertet. Ganske lik atferdsmønsteret til et barn:
Jeg går inn og ut av følelser med raske skift. Samtidig kjenner jeg
mye på den dårlige samvittigheten. Er jeg ikke trist nok i dag?
Var det feil å le?
– Ja, det er litt det samme som når noen spør ”hvordan går
det?” og jeg svarer ”det går bra”. Da tenker jeg ”oj, det kan man
vel kanskje ikke si”, legger Maja til.
Torgeir ser ut i rommet. Øynene sliter med å finne fortøyning.
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Han, som er journalist av yrke, har funnet sin måte å forsøke å
håndtere det uhåndterlige: Han skriver og deler i sosiale medier.
Tekster som har frembrakt tårer over tastaturer landet rundt
og utallige hjerter i kommentarfeltene. Ett av temaene han har
fundert over er sorg. Hva er sorg? Han prøvde selv å sette ord på
det i minnetalen han holdt i Mikkels begravelse:
Er det å ligge søvnløs. Er det å grine? Eller være uten tårer.
Er ikke sorg det å angre? Den konstante gnagende samvittigheten.
Det du aldri kan få gjort om igjen. Kanskje det er å savne. Lengte
etter. Eller være redd? Er sorg å bli apatisk? Eller å gjøre så mye –
så fort – ofte, at man ikke rekker å kjenne etter. Eller tenke. Er sorg
å være aleine? I huset, i naturen. Eller i et rom smekkfullt av andre
mennesker? Er sorg å bli myk. Sår til det innerst inne. Eller å bli
sinna. Få lyst til å slå alt og alle? Kanskje sorgen er et skrik. Eller
bare være stille. Nei. Ikke én enkelt av disse tinga. Men alle. Ikke
samtidig, men likevel alle delene. Som biter i et kaos. Som ikke er
lik for noen av oss. Og som ingen andre kan kjenne enn deg.
Veien videre
Hvilke valg skal vi ta? Hva skal vi tenke? Hva kan vi ha troen
på? Spurte Torgeir i den samme talen. Svarene strever han fortsatt med å finne.
– Jeg sliter med å finne retning. Tror det kommer til å gå lang
tid før jeg vet hvordan ting blir. Og hva blir de? Livet blir nok
aldri ”normalt” igjen, og det tror jeg ikke jeg har noe ønske om
heller. Akkurat nå er det mye som føles meningsløst. 95 prosent
av alt på sosiale medier for eksempel, alt det folk er opptatt av,
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hisser seg opp over. Jeg merker at jeg lett faller av i samtaler når
folk med stor iver klager over hvor dårlig sommeren har vært.
Det føles som vi lever i en tegneserievirkelighet.
Han slipper hodet litt ned.
– Det har vært så enormt intenst, gjentar han seg selv. – Nå
sliter jeg med å takle freden, og jeg vet ikke hvorfor. Det er veldig
rart. Det er en som mangler.
– Én som tok mye tid og plass, tilføyer Mette og fortsetter:
– Stillheten er ikke bare vond og vanskelig. Den er også god
på et vis, fordi den innebærer at redselen har sluppet taket.
Redselen for å legge seg, for hva som ville møte deg når du
slo opp øynene. Redselen som fôr gjennom kroppen hver gang
telefonen ringte. Redselen for å glemme igjen mobilen hjemme.
Først nå skjønner jeg hvor slitne vi egentlig har vært. Det er godt
å slippe redselen, men samtidig har den blitt erstattet av noe
annet; savnet. Savnet kommer alltid til å være her.
– Han hadde det vanskelig og vi hadde det vanskelig. Men
blir det en lettelse? Spør Torgeir.
– Vi har lett for å se på livet som en linje fra a til b, men livet
med Mikkel var ikke sånn. Det var som et stort ark med masse
tegninger, både triste og fine. Nå er det som om noen har klort ut
et stort hull i tegningen.
I hvilken retning skal vi gå nå?
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“Ditt siste øyeblikk bør
bety like mye som ditt første.”
- Marie Curie

Til døden
skiller oss ad
Da Tove Skyttemyr (47) nedkom
med tvillinger for 20 år siden visste
hun at det ene barnet var friskt,
mens det andre var døende. Årene
som har gått siden da har vært en
stor påkjenning, men samtidig en
berikelse for alenemoren.

Tekst: Øystein Mikalsen
Foto: Øystein Mikalsen og privat
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− Hei, vennen, sier Tove og stryker datteren på kinnet. Christina
Myhre Skyttemyr holder tvillingsøsteren sin i hånden, mens
Kathleen svarer på berøringen med noen lyder fra et sted langt
nede i halsen. Lyder som Tove og Christina kjenner igjen som
uttrykk for glede og kjærlighet.
Vi er på Fagerheim i Arendal, der Kathleen er på avlastning.
Rommet er koselig innredet med bilder og kosedyr og andre personlige ting som får den multihandikappede tenåringen til å føle
seg hjemme. Kathleen er mentalt på nivå med en baby på fire
måneder. Godlydene tiltar i styrke når tvillingsøster Christina
bøyer seg ned så nesetippene deres nesten rører ved hverandre.
Tove smiler ved synet av barna sine. Søskenkjærligheten er
der, selv om de to jentene nesten er på hver sin planet, både fysisk
og psykisk.
Åpen hjerne
Tove var 18 uker på vei da hun fikk greie på at det var noe alvorlig
galt med det ene av barna hun bar på. Hodet til det ene fosteret
var pæreformet, noe som i følge legene ikke var forenelig med liv.
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− Hadde jeg bare hatt ett barn i magen ville jeg nok ha tatt
en sen abort, men frykten for å skade det friske fosteret fikk meg
til å la være. Jeg var forberedt på å føde ett dødt og ett levende
barn, forteller Tove. Alle forberedelser ble gjort med tanke på
det ene barnet som i følge legene hadde livets rett. Da Tove og
samboeren dro på sykehuset for å få keisersnitt stod det bare én
barneseng hjemme, ett sett med babytøy og kosedyr og leker til
én baby. De fikk to levende barn.
Christina var frisk og rask, mens Kathleen ble født med store
hjerneskader og hjerneblødninger. Hun manglet store deler av
kraniet. Legene levnet henne ingen sjanser, og forberedte Tove
på at hun etter alt å dømme ikke ville overleve det første døgnet.
Hun og faren til jentene var fullt klar over at Kathleen aldri ville
kunne vokse opp og få et fullverdig liv, og ba derfor sykehuset
kutte den livreddende behandlingen, og heller fokusere på smertelindring. Det først døgnet kom og gikk, og det andre og det
tredje, og nå er det gått over 6000 døgn siden de to jentene så
dagens lys.
Etter hvert som Kathleen vokste til, fikk hun stadig flere diagnoser. I dag har hun elleve, der epilepsi er den mest alvorlige. Det
er umulig å si hvor mye 17-åringen oppfatter av det som skjer
rundt henne. Tove og Christina vet at hun kjenner dem igjen,
og at hun responderer veldig positivt på kos og klem. Kathleen
kan umulig skjønne det de sier om døden og om hjerneskaden
hennes. Likevel er dette tema de helst vil unngå å snakke om når
Kathleen er til stede. Vi bestemmer oss for å gå hjem til Tove og
fortsette praten der. Christina bøyer seg ned mot søsterens ansikt
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enda en gang, så det lange mørke håret hennes faller ned og kiler
Kathleen i fjeset.
− Hadet, da, sier hun, og legger kinnet sitt mot søsterens panne.
Kathleen svarer på kjærtegnet med å snu hodet fra side til side så
huden hennes gnisser mot Christinas.
− Vi pleier å si at det er hennes måte å klemme folk, forteller Tove.
Ventesorg
Hjemme i rekkehuset der Tove og Christina bor, smiler Kathleen
mot oss fra mange koselige bilder. På et av dem stråler begge
søstrene mot fotografen. Jentene er fem år, og selv om det er lett
å se at Kathleen er funksjonshemmet, ser hun likevel mye friskere
ut på barnebildet enn hun gjør i dag.
− Før likte jeg godt å legge ut bilder av henne på Facebook
og Instagram, men nå må jeg innrømme at jeg stadig oftere lar
det være fordi jeg er redd for at folk skal synes hun er stygg, forteller Christina. Hun vil absolutt ikke pynte på sannheten om
søsterens helsetilstand, men ønsker likevel ikke at folk bare skal
se henne som stygg og stakkarslig. Det blir stadig vanskeligere å
fange sjarmen og skjønnheten på bilder.
Helsetilstanden til Kathleen forverres gradvis. Hun har allerede overlevd mye lenger enn selv den mest optimistiske prognose, men alle vet hvor dette ender. En dag vil ikke kroppen
hennes klare det lenger. Det kan skje i morgen, om en uke eller
om to år, men før eller siden vil hun dø.
− Jeg vet ikke hvordan jeg vil reagere når hun til slutt går
bort. Det tyngste for oss som familie er nok å gå og vente på det
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uunngåelige, uten å ane når det skjer, sier Christina. Både hun og
Tove synes begrepet ventesorg er dekkende for det de føler.
De to kvinnene sitter ved siden av hverandre i sofaen. Ordene
kommer lett, og uten sentimentalitet.
− Vi har for lengst lært oss å leve med vissheten om at
Kathleen skal dø. For meg som mor er det mye tyngre å vite at
datteren min har det fryktelig vondt i perioder. Hun må stadig på
sykehus, og stadig ha behandlinger for helseplagene sine. På en
måte vil døden bli en lettelse, for da vet vi at hun slipper å lide
mer, sier Tove.
Christina er enig, selv om det stikker henne litt i hjertet å
høre det bli sagt så tydelig.
− Det er mulig jeg er brutalt ærlig nå, sier Tove, men jeg
er helt uenig med dem som forsøker å skjønnmale det å være
pårørende til et så funksjonshemmet menneske. Selvsagt er det
mye fint med Kathleen, og selvsagt har vi lært oss å sette pris på
alt det fine ved henne, men ingen skal komme å fortelle meg at
det er fint å få et sterkt funksjonshemmet barn. Mange ganger er
det uutholdelig smertefullt å vite at jenta mi ligger der hjelpeløs
og har det forferdelig vondt.
Christina er enig, og tror fortvilelsen over søsterens lidelser
har vært med å forme holdningene hennes i mange store og vanskelige spørsmål.
− Når jeg mener det bør være greit å ta abort når man vet at
barnet vil bli sterkt funksjonshemmet, handler ikke det om egois
me, men om at ingen skal være nødt til å ha så mye vondt som
søsteren min har hatt.
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Søskenkjærlighet
Det har vært veldig, veldig tøft å måtte forholde seg til søsterens
lidelser. Dessuten har hele livssituasjonen hennes vært påvirket
av Kathleens helsetilstand fra dag én.
De første månedene måtte Tove bruke all sin tid på sykehuset,
noe som gav henne minimalt med tid sammen med den friske
datteren sin. Et par år etter at jentene var født, flyttet Tove og
jentenes far fra hverandre. Det lå ingen dramatikk i bruddet, men
alle utfordringene i forbindelse med datteren gjorde det umulig
å fortsette å være kjærester. Christina har vokst opp i alt dette.
Morens økonomi har aldri tillatt dem de store utskeielsene, og selv
om pengene hadde vært der ville for eksempel ferieturer utenlands
vært en umulighet, ettersom Kathleens død kan komme brått og
ingen av dem har lyst til å være bortreist når det skjer.
I dag går Christina på videregående i Arendal på hudpleie
linja, et utdanningsvalg som på mange måter også er påvirket av
søsterens helsetilstand.
− Jeg vil gjerne jobbe med mennesker, men jeg tror ikke jeg
ville klare et omsorgsyrke, smiler hun, nesten unnskyldende.
− Jeg har mer enn én gang ønsket at det var jeg som var
funksjonshemmet og hun som var frisk. Det er nesten uutholdelig å måtte se hvor vondt hun ofte har det.
Men selv om utfordringene og problemene nok er det som er
mest synlig er Tove og Christina klare på at livet med et multi
handikappet familiemedlem har gitt dem viktige perspektiver i
tilværelsen. Gleden, både ved å gi og få kjærlighet på Kathleens
premisser, er en gave. Og de prioriterer glede fremfor sorg.
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− Jeg er nok mer empatisk enn mange av vennene mine, rett
og slett fordi jeg har vært nødt til å være det, tror Christina. Tove
tror det de har vært gjennom sammen knytter dem til hverandre
med sterke bånd. Bånd som vil fortsette å holde den lille familien
sammen den dagen de ikke er tre lenger, men bare to.
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Kathleen Myhre Skyttemyr
født 11. august 1996, sovnet inn i våre armer den 2. desember 2016.
Takk for alle solstrålesmil, sangstunder, inspirasjon og kjærlighet.
Løp og lek nå, lille engel.
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“Det er en begynnelse og slutt for alt liv og
det som er i mellom er for å leve.”
- Elisabeth Kübler-Ross

En annerledes
barndom
Dette innlegget har tatt meg seks år
å skrive. Jeg har holdt foredrag for
helsepersonell og pårørende, svart
på spørsmål og gudene vet hva, men
jeg har aldri skrevet et helt innlegg så
personlig og upyntet om min barndom
før nå. Jeg har forsøkt flere ganger,
men rett og slett ikke klart det.

Tekst: Isabell Hope Kjærstad Pedersen
Foto: Svend Aage Madsen og Sol Nodeland
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Det gjorde vondt. Genseren strammet rundt armen. Det var
som om den grodde inn i sårene. Jeg klarte ikke å slutte å tenke
på den dagen. Dagen som forandret meg. Dagen som forand
ret alt. De siste åndedragene og de aller siste hjerteslagene.
Det var ikke hennes feil at jeg hadde det sånn. Hun kunne ikke
noe for sykdommene, men det gjorde alt verre. Jeg var plutselig helt alene, men samtidig ikke. Jeg så på klokka. Den var ti
på tre. Jeg la meg i senga med hodet på puta og lukket øynene.
Hver gang jeg lukket øynene ble tiden spolt tilbake, og minnene dukket opp. Minnene av to søstre som elsket å være i
boblebadet. Hun plasket og lo. Man ble glad av det smittende
smilet hennes. Tårene trillet nedover kinnene mine. Tanken på
at jeg aldri skulle få oppleve den gleden igjen. Det gjorde bare
vondt. Jeg blir stadig fortalt at det blir bedre med tiden, men
det gjør like vondt hver gang jeg lukker øynene.
Mens alle andre hadde sine daglige krangler med søsknene sine,
var jeg hjemme og lekte med storesøsteren min og hadde ingenting vondt å si om henne. Når alle andre snakket stygt om sine
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søsken, roste jeg storesøsteren min. Vanligvis forklarte jeg hvorfor hun var annerledes, og at hun kunne dø når som helst. Hun
var syk. Søsteren min ble født syk.
Legene hadde sagt at hun ikke kom til å bli eldre enn tre år.
Andrea var fire år eldre enn meg, men ingen kunne se det. Alle
trodde det var jeg som var eldst. Jeg husker jeg syns det var veldig
slitsomt å høre alle andre snakke slemt om sine søsken etter en
krangel. Jeg husker jeg syns det var så innmari utakknemlig og
urettferdig. De visste ikke hvor heldige de var.
Andrea hadde ikke et verbalt språk, men det betydde ikke at
hun ikke kunne kommunisere. Hun kommuniserte med kropps
språk og lyder. Hun kunne smile, le, gråte og uttrykke ubehag.
Akkurat som meg og deg.
Når du står i en situasjon som vår, opplever du ikke bare
gode ting. Det blir feil av meg å idyllisere. Å skrive at alt var så
flott, ingen smerte, ingenting galt. Nei, sånn var det virkelig ikke,
og sånn er det heller ikke i dag. Ingen mennesker i verden har det
perfekt. Vi alle har våre problemer, store eller små.
Jeg husker jeg syntes det var utrolig frustrerende at det var så
få som forstod. Jeg klandrer ikke folk rundt meg for ikke å ha nok
forståelse. Jeg kunne ikke forvente at verken lærere eller medelever
på skolen skulle forstå heller. Til tider forsto jeg ikke alt selv engang.
Heldigvis hadde jeg alltid mamma og pappa ved min side.
De forsto meg. De sørget de også. Vi hadde bare ikke det ene
ordet som kunne beskrive situasjonen vår, nemlig ventesorg.
Noen ganger skulle jeg ønske at resten av familien hadde
bodd nærmere, og ikke var så spredt rundt i hele Norge. Det er
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ikke så lett å snakke om tunge ting over telefon. Jeg husker også
at jeg lengtet etter en person som forstod meg, en venn som var
i samme situasjon, men det hadde jeg ikke. Jeg følte meg ganske
alene til tider.

rullestolen, og på tv-en sto det alltid en Ole Brumm-film på. Til
tider satt hele familien og så på sammen. Meg, Andrea, mamma
og pappa. Noen ganger venninnene mine også. Hvem kunne
klandre henne? Ole Brumm er jo umulig ikke å like.

Gode minner
Syke barn som sitter i rullestol lider av mye smerte, og sykdommen blir ofte verre og verre. De kan ikke gå, ikke reise seg og de
er heldige hvis de klarer å bevege armene sine selv. Det nærmeste
de kommer å stå er ved hjelp av et himla ståbrett ... Dette har
gjort at jeg har lært å sette pris på den minste lille ting, og skjønt
at vi kan ha det gøy på mange måter vi ikke har tenkt over før.
Jeg husker spesielt godt at Andrea var veldig glad i vann. Det
var en sommer mamma og pappa kjøpte et spabad, og Andrea
elsket det. Hun kunne være “fri”, plaske vilt, være vektløs. Være
lykkelig i øyeblikket. Det skapte så mye glede hos oss som var
rundt henne. Det å høre den myke latteren hennes. Se de store,
brune, klare øynene hennes lyse opp av glede. Også var det de
rare påfunnene til pappa, med bleier på hodet og føttene. Jeg var
ganske liten, så jeg syns dette var helt sykt gøy. Fortsatt må jeg
le litt når jeg ser gamle bilder. Flyvende glass og rare lyder var
kjempestas. Andrea holdt også på å le seg skakk, og da kunne vi
ikke annet enn å le med. Selv med mye smerte, kan disse barna
kjenne livsglede. Spesielt i de periodene hvor sykdommen ikke er
på sitt verste, og smertene litt lettere å bære.
Ole Brumm var en stor helt for Andrea. Han ble liksom en
del av familien han. Hun hadde alltid Brumm-bamsen med seg i

Ventesorgen
Et lite barn skal ikke behøve å gå rundt og bekymre seg over at
søsken kan dø når som helst. Ingen burde oppleve det, men sånn
er dessverre livet noen ganger. På skolen gikk jeg alltid med triste
tanker og bekymringer for at Andrea skulle dø.
Ofte forsvant jeg inn i min egen verden og skapte forskjellige
versjoner om hvordan jeg ville få vite at hun hadde dødd. For
eksempel så jeg for meg at skolen fikk telefon om at hun hadde
dødd, og at de voksne måtte ta meg ut av timen for å fortelle det
til meg, eller at jeg fikk telefon fra mamma eller pappa når jeg
stod midt i skolegården. I periodene Andrea var dårlig, ble alt
verre. Jeg klarte ikke å tenke på noe annet enn at hun kunne dø
når som helst.
En av mine største bekymringer var at jeg ikke skulle få ta
farvel og være med henne til det siste. Jeg ble hele tiden fortalt at
jeg måtte prøve å tenke på andre ting, følge med i timen og være
aktiv. Jeg gjorde som jeg ble fortalt. Eller jeg prøvde hvert fall,
men enkelte dager klarte jeg det rett og slett ikke. Det førte til at
prestasjonene mine på skolen gikk veldig opp og ned. Irritasjon
skapte det også. Det har hendt at det har blitt for mye for meg.
Da lagde jeg kanskje en krangel ut av ingenting, bare fordi jeg
ikke hadde peiling på hva jeg skulle gjøre med meg selv.

110

111

Ingen kjente til ordet ventesorg på den tiden. Jeg tror kanskje folk hadde hatt litt mer forståelse overfor meg (og mange
andre) hvis alle visste hva det betydde. Det var garantert ingen
som tenkte at jeg var i sorg. Jeg ante det jo ikke selv engang. Jeg
tenkte ikke over at jeg sørget. Det var ingen som fortalte meg at
det var mulig. Å ikke kunne sette ord på hva jeg gikk gjennom,
var vanskelig og frustrerende nok i seg selv. Tenk hvis vi hadde
hatt ventesorg i ordforrådet vårt den gangen. Det hadde kanskje
gjort det enklere, også for folkene rundt å forstå.
En ting jeg husker som vanskelig, var alle menneskene som
kom inn og ut av livene våre. Sykepleiere, leger og annet helse- og
omsorgspersonell. Det var alltid en ny mann eller dame jeg måtte
forholde meg til, og like plutselig var vedkommende borte. Det
var forvirrende og stressende. Noen av disse menneskene ble jeg jo
knyttet til, og plutselig var de borte. Jeg er egentlig ganske irritert
over helsevesenet i Norge. De skulle hatt ett fast team som fulgte
barna og familiene deres. Ikke bare mange tilfeldige personer.
Det er mørkt i rommet, tårene triller nedover kinnene og lander
på den myke puten. Musikken klinger i ørene, men jeg lytter
ikke. Det er bare bakgrunnsstøy. Alt jeg klarer å fokusere på er
tankene som løper løpsk. Tankene om deg. Det gjør vondt at
jeg ikke får oppleve å se deg gå ned kirkegulvet kledd i hvitt, det
gjør vondt at jeg ikke kan ha tantebarn av eget kjøtt og blod.
Du skulle vært her med meg. Vi skulle gjort ting søstre gjør,
krangle, le og gråte sammen. Jeg kjenner på for første gang på
lenge at det gjør vondt. Familielykken de fleste andre har, kan
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jeg aldri få. Jeg skulle bare ønske du var her sammen med meg.
Jeg savner deg virkelig, storesøster.
Selvskading
Selvskadingen begynte smått og uskyldig på barneskolen. Jeg
husker jeg satt med en hårspenne som hadde mistet de svarte,
små knottene sine. Jeg risset forsiktig inn i huden på armen. Der
og da, som fjerdeklassing, skjønte jeg ikke alvoret. Jeg gjorde det
et par ganger, men det ble ikke veldig alvorlig.
Det var i 6. klasse det begynte igjen, og denne gangen sluttet
det ikke. Jeg hadde så mye å tenke på. Noen ganger kjentes det ut
som om hodet skulle eksplodere. Så mye smerte, frustrasjon, sinne
og frykt som jeg ikke slapp ut. Det bare lå der og putret inni meg.
Jeg klarer ikke å forklare det, men jeg skjønte plutselig at all smerten jeg hadde inni meg kunne “overføres” ved å skade meg selv.
Jeg fortsatte med å risse opp huden min med hårspenner, men etter
en stund ble det ikke nok. Jeg måtte ty til skarpere gjenstander.
Jeg husker det så vidt. Det var en kveld jeg sto på badet med låst
dør, høy musikk og brast ut i gråt. Det kjentes nesten som at jeg var
rusa, så ødelagt var jeg. Jeg fant en øyenbrynskutter med gult skaft
og gikk løs på kroppen min. Når jeg hadde roet meg, tørket jeg blodet og gikk for å sove. Følelsesløs, tom og utmattet. Jeg tenkte ikke
noe særlig over hendelsen på badet. Dagen etterpå når jeg våknet,
innså jeg hva jeg hadde gjort. Det var blod på lakenet og dynetrekket.
Jeg var full av skam og sa det ikke noe til noen. Jeg skjulte kuttene
med lange og store hettegensere. Tiden etterpå husker jeg så vidt. Jeg
gikk inn i en dyp depresjon. Ingen skjønte hvor vondt jeg hadde det.
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Hun er alltid med
Det siste året Andrea levde, og de første årene etter at hun døde,
husker jeg svært lite av. Jeg minnes at vi hadde henne hjemme
den siste perioden, og at jeg våknet brått av mamma og pappas
høylytte gråt den natten hun døde. Jeg gikk inn på soverommet
deres. Etter det er alt svart.
Mamma har fortalt meg at jeg kollapset på gulvet. Begravelsen
husker jeg heller ingenting av, bortsett fra et lite øyeblikk da de
heiste ned kista.
Tiden etterpå var et helvete – for å si det på godt norsk. Jeg
gikk på en skikkelig smell. Noen ganger er jeg egentlig overrasket
over at jeg fortsatt er i live. Jeg husker ingenting, men jeg vet at
selvskadingen ble verre da vi skulle feire første jul uten Andrea.
Jeg syntes det var helt feil at vi skulle være glade på julaften.
Det var jo bursdagen hennes. Selvskadingen ble verre. Sårene ble
større, dypere og det ble mer og mer blod. Jeg klarte ikke å slutte.
Jeg ble også mer innesluttet, og gikk inn i en enda dypere depresjon. Jeg kunne gå 2–3 dager uten å spise. Livsgnisten var borte.
Alt det vonde jeg har gått igjennom har formet meg som person. Det er både positive og negative ting, men alt i alt har jeg det
stort sett bra. Jeg har lært så utrolig mye av dette, og den eneste
personen jeg kan takke er Andrea.
Hun vil alltid være med meg.
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“Det er ikke antall dager i livet
som teller, men innholdet i dem.”
- Natasha Pedersen

- Hun lærte
meg så mye
om livet
4. februar 1996. Klokken er
10:17 når sykehusdøra slås
opp. Han ser frykten i øynene
hennes, hører skrikene. Så skal
livet til Jan Erik aldri igjen
være det samme.

Tekst: Tommy Halvorsen
Foto: Tommy Halvorsen og privat
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Kanskje er det best for alle at hun dør nå?
Hvis jeg lar vinduet stå åpent, pådrar hun seg kanskje
en lungebetennelse hun ikke vil tåle.

Det er søndag 4. februar på Solliakollektivet i Søndre Land kommune. Her bor Jan-Erik Narvesen sammen med sin daværende
kone, som er arbeidsleder ved kollektivet, og deres tre år gamle
datter, Ingrid Margitte. Nå skal Ingrid Margitte bli storesøster.
Hun gleder seg!
Svangerskapet har forløpt helt normalt, inntil ti dager før
termin. Da merker kona at aktiviteten i magen er liten. Normalt
skal aktiviteten øke på denne tiden. De ringer til sykehuset.
”Dere kan komme inn til en ultralyd-undersøkelse, men det er
sikkert ikke noe galt”, beroliger stemmen i den andre enden.
Jan-Erik og kona stresser ikke. Spiser frokost, før de tar på
seg sko, ytterjakker og setter seg inn i den hvite Passaten. Ingrid
Margitte er hos mormor og morfar, så baksetet er tomt.
Jan Erik legger merke til klokken over inngangspartiet idet
de ankommer sykehuset på Gjøvik. 10:00 presis. Kona geleides
inn på et rom. Han får beskjed om å vente i gangen utenfor.
Noen få minutter senere rykkes døra brått opp.
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Kritisk
Han ser sin kone liggende på en seng. Panikken farer ut av øynene
hennes og rammer han brutalt. Han hører skrikene. Det er som
om alt stopper opp. Som å være midt i en marerittlignende film.
Hun glir forbi han, omgitt av mennesker i hvite frakker. Ingen
sier noe til Jan-Erik. Sekundene renner utover gulvet. Så sakte.
Så hysterisk hurtig.
Ved ultralyden rett før, fant ikke legen puls hos det ufødte
barnet. Det skal vise seg at det har oppstått en blodlekkasje i
morkakesystemet der hvor mors og barns blodkretsløp møtes.
Barnet hadde mistet mye blod, og dermed også surstoff-tilførsel
til hjernen. Barnet er døende. Katastrofekeisersnitt gjennomføres
og klokken 10:17 er hun ute. Gjenoppliving settes i gang umiddelbart. I førti minutter holder de på. Så begynner hun å puste
ved hjelp av respirator. Legene her har gjort sitt. Nå flys den
nyfødte mot hovedstaden, nærmere bestemt Ullevål sykehus.
Foreldrene kommer etter i ambulanse. Sjokkslagne. Jan-Erik
registrerer at ambulansen kjøres av verdensmester i kombinert,
Torbjørn ”Biri´n” Løkken. Langt bak i hodet hører han sirenene som slås på i perioder, for at de skal komme seg fort fram.
Blålyset som skjærer gjennom februarluften utenfor.
Bedre om hun dør?
Den lille jenta overlever, men det er for tidlig å si noe om skadene.
Først om 3–4 måneder skal legene kunne konkludere omfanget
av hjerneskaden. I mellomtiden har familien blitt overflyttet til
Lillehammer sykehus.
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Datteren, som egentlig skulle hete Ingeborg, får navnet Kaja
Maja, fordi Ingrid Margitte kjenner disse to navnene fra en barnesang og bestemt mener lillesøsteren bør hete det. Kaja Maja ser
helt normal ut den første tiden, men etter hvert blir det tydelig at
hun ikke er som alle andre. Tomt ansiktsuttrykk. Ikke nysgjerrig
søkende øyne, slik som hos friske barn. Håndledd som vender
mer og mer innover.
Foreldrene får tilgang til psykolog. Tunge tanker herjer gjennom Jan-Eriks hode og kropp. Lettere blir det ikke når legenes
endelige dom faller. Datteren kommer til å vokse opp som multifunksjonshemmet. Det er vanskelig å si hvor lenge hun vil leve.
Kanskje dør hun i løpet av det nærmeste året, eller kanskje kan
hun bli 20–25 år gammel.
”Kanskje er det best for alle at hun dør nå? Hvis jeg lar vinduet stå åpent, pådrar hun seg kanskje en lungebetennelse hun
ikke vil tåle,” tenker Jan Erik på det mørkeste. Han lar det selvsagt bli med tanken. Det er uansett godt å få bekreftet fra psykologen at dette er helt normale tanker å tenke i en krisesituasjon
som den familien nå er kastet inn i.
Valget om å akseptere
Hva er et verdig liv? Hvor store ressurser skal man bruke på å
holde et menneske i live? Jan-Erik skal komme til å gruble mye
over spørsmål som dette i tiden som følger.
Han ser andre foreldre som velger å bruke all sin tid, alle sine
krefter og ressurser på en metode der meningen er at omfattende
trening skal få den friske delen av hjernen til å overta oppgavene
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til den delen som er skadet og ødelagt. Metoden er omstridt,
ettersom man ikke vet om den har ønsket effekt.
I sitt stille sinn tenker Jan-Erik at noen foreldre lar det gå
for langt. Glemmer kanskje til og med at de har andre barn som
trenger omsorg. Hvis de selv skulle gå inn for denne omstridte
metoden, hva ville konsekvensene bli for Ingrid Margitte, for
dem som familie og ikke minst for Kaja Maja selv? Opp til ti
timers treningsslit hver dag. Ville det være bra for henne? Eller
ville hun lide, kan hende til og med uten resultat? Man ville jo
aldri tillate et friskt barn å trene i ti timer.
I stedet velger Jan-Erik og hans kone en annen vei. Den som
handler om å akseptere situasjonen. Fra nå av blir deres oppgave
å sørge for at Kaja Maja har best mulig livskvalitet ut ifra hennes
eget ståsted.
Et lykketreff gjør så at veien går til Kristiansand. Det er også
her vi møter Jan Erik i dag.
Tøft valg
Høsten 1996 kunne en god kamerat fortelle at det var ledig stilling som personalsjef ved Henning-Olsen Is.
– Jeg bestemte meg for å søke, og da jeg fikk jobben pakket vi sakene og droppet planene om å bygge hus nærmere
Gjøvik. Å flytte til Kristiansand ble et heldig valg. Her skulle
vi komme til å få den beste hjelpen vi kunne håpe på, forteller
Jan-Erik.
Til å begynne med bodde Kaja Maja hjemme, men det skulle
vise seg vanskelig i lengden.
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– Det var mange utfordringer, ikke minst i forhold til å få
i henne næring. Kaja Maja hadde veldig vanskelig for å svelge.
Hun måtte stimuleres under her, sier Jan-Erik og fører fingrene
mot halsen. I tillegg kom maten gjerne i retur, når den først hadde
kommet ned.
Kaja Maja krevde pleie og omsorg 24/7. Multifunksjonshemmet, blind og nesten helt døv. Mor hadde allerede permisjon, og snart tok også Jan-Erik et halvt års permisjon for å klare
å holde tritt på hjemmebane. Etter hvert fant de likevel ut at en
endring måtte komme.
– Hun var så funksjonshemmet som det er mulig å bli.
Svakest av de svake. Smil og gråt var hennes eneste mulighet
til å uttrykke følelser. Etter hvert fikk vi fast plass til henne på
Lillebølgen bo- og behandlingssenter. Her fikk hun stabilitet,
og ble ivaretatt på en utrolig god måte, noe jeg er svært takknemlig for.
Å la datteren flytte hjemmefra var likevel ikke et enkelt
valg.
– Som forelder var det tøft å akseptere at hun hadde det
bedre på institusjon enn hjemme. At andre var bedre egnet til
å ta vare på henne enn vi var. Likevel innså vi at valget var riktig, både for henne og for oss. Vi fikk leve et tilnærmet normalt
familieliv, og tiden vår sammen med Kaja Maja ble samtidig
mer positiv. Vi kunne besøke henne, ta henne med hjem til oss,
eller ut på tur og være uthvilte!
Det var en stor forskjell. Vi var veldig heldige som kom hit
og fikk så god hjelp, gjentar Jan-Erik.
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Englelatter
Pappaen slapp likevel ikke unna den dårlige samvittigheten.
– Selv om vi var der flere ganger i uken, slapp aldri tanken
om at det burde vært oftere. Jeg tenkte også mye på alt hun gikk
glipp av i livet. Som å stampe ut i sjøen og kjenne elementene. Gå
på kino. Nyte en god middag.
Jan-Erik tar en liten pause. Kjenner på ordene.
– Det ga meg litt trøst at Kaja Maja selv ikke visste om alt hun
gikk glipp av. Hun levde på mange måter livet i sin lille ”boble”.
– Fortell hvordan hun var!
Et lunt smil legger seg over 54-åringens ansikt.
– Hun var verdens snilleste jente. Hun var aldri i stand til å
gjøre urett mot noen, si stygge ting eller slå noen. Hun var bare
god. En engel på jord. Og så var hun veldig ofte blid. Hun gråt
når hun hadde det vondt, men når hun hadde det godt smilte hun
og lo masse. Kaja Maja kunne få skikkelige latterkuler. Jeg skal
love deg at de var smittsomme!
Hellig juleminne
Jan-Erik sitter igjen med mange gode minner. Ett spesielt er knyttet til julehøytiden.
– Vi hentet alltid Kaja-Maja hjem for å feire julaften med oss,
storesøster Ingrid Margitte og etter hvert lillesøstrene Veslemøy
og Hillevi. I åtte-tiden på kvelden var hun sliten, og skulle kjøres
tilbake til Lillebølgen. Det var alltid jeg som kjørte. Vi gjorde det
til en fast tradisjon å kjøre innom kirkegården. Der satt vi i den
store folkevognbussen, bare oss to, og skuet ut over alle lysene
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som var tent. Det var noen fantastiske stunder vi fikk dele.
Munnvikene drar seg forsiktig oppover, mens hendene ubevisst foldes.
Andre ganger satt de sammen på rommet og lyttet til musikk.
Når pappa trykket på favorittlåten ”Bells of New York City”
med Josh Groban, smilte Kaja Maja sitt bredeste smil.
– Så hadde vi utfluktene våre i naturen, ofte Baneheia. Der
fikk vi kjenne på elementene sammen. Sol, regn og vind. Det er
gode minner, sier han.
Minner som er enda mer verdifulle nå som Kaja Maja ikke er
her lenger. 7. mars 2015 pustet hun nemlig ut for siste gang.
– Det gikk fort på slutten, sier Jan-Erik.
Fem dager tidligere ringte de og fortalte at hun var blitt litt
pjusk av en forkjølelse. Pusta litt tungt.
– Vi besøkte henne, men det virket ikke veldig alvorlig. Det
hadde vært mer prekære situasjoner tidligere.
To dager senere ble hun dårligere, og legges inn på sykehus.
– Hun fikk en lungebetennelse som hun ikke klarte å komme
seg fra. Respirator kom opp som et alternativ, men det hadde vi
allerede avklart på et tidligere tidspunkt. Det kunne forlenge livet
noe, men smertene måtte hun likevel kjempe mot, og hun ville
høyst sannsynlig aldri klart overgangen når respiratoren skulle
skrus av.
Lørdag morgen dør hun med alle de nærmeste rundt seg.
Jan-Erik har mye godt å si om helsevesenet og oppfølgingen
av Kaja Maja i tiden hun levde, men rammen rundt døden var
ikke slik den burde vært.
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– Vi fikk ikke det private rommet rundt oss, og dermed heller
ikke den roen både Kaja Maja og vi hadde hatt godt av, sier han.
Verdien av å være
19 år og to måneder fikk han og resten av familien sammen med
sin egen helt spesielle Kaja Maja.
– Hva slags forhold har du til begrepet ventesorg?
– For min del er ikke det et ord jeg har brukt, eller kjenner
meg så godt igjen i. Å få et multifunksjonshemmet barn startet
med sjokkfasen. Andre fase var fortrengning, og tredje fase sorg.
Men så gikk sorgen over. Da handlet det mer om forsoning, og
om å skape det beste livet vi kunne for Kaja Maja ut ifra hennes
forutsetninger.
Han er takknemlig over å ha fått være pappaen til Kaja Maja.
– Kaja Maja var rik. Rik på gode verdier. Hun trengte aldri å
strebe etter å oppnå materielle goder og status, slik vi andre ofte
gjør, sier Jan-Erik. Han er ikke tilfreds med å se hvordan holdningene er i dag ovenfor dem som er annerledes.
– Vi har fått et sorteringssamfunn, der alt som ikke er perfekt
skal bort. Det synes jeg ikke noe om. Vi trenger et mangfold.
Selv har han endret seg som menneske gjennom disse årene.
Det kom tydelig fram i datterens begravelse hvor han blant annet
fremførte disse ordene:
”Kaja Maja lærte meg verdien av å fremstå som den jeg er
– verdien av å være seg selv uten å måtte påta seg en maske for
å passe inn. Kaja Maja bar aldri på noen maske. Hun var alltid
seg selv. Ekte og sann. Livet kan leves godt uten maske. Hun har
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lært meg å leve livet innenfra og ut, til å stole på det jeg føler inni
meg. Hun har lært meg at det å vise sårbarhet også kan være
en styrke som bidrar til å bygge opp under nærhet og tilstedeværelse hos meg selv, og i relasjoner til andre. Hun lærte meg
å sette pris på de små øyeblikkene i livet. De små, hverdagslige
øyeblikkene som utgjør selve livet. Og hun lærte meg å sette pris
på stillheten.”
På kontorveggen foran 54-åringen henger et bilde med teksten ”Det mest dyrebare smykket du kan ha rundt din hals, er
dine barns armer.”
– Hun har gitt meg nye perspektiver. Lært meg å verdsette
ting på en annen måte. Ikke ved å instruere meg, men kun ved å
være Kaja Maja. Det har vært en mening med livet hennes. Hun
har ikke bare vært en byrde for samfunnet, sier Jan-Erik.
Blikket hans søker opp noen sekunder.
– Hun har lært meg så mye om livet.
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“Jeg vet ikke vet hva ventesorg er. For jeg
tenker at det er kun de som opplever det
som vet hva den er. Jeg tenker på barn
med korte liv som sommerfugler. De er så
skjøre og så uendelig vakre. Du vet at de
må nytes hvert sekund, for du har dem så
kort. Hele kroppen til sommerfuglen er
de fire hjertekamrene etter hverandre, et
flyvende hjerte med vinger. Og en dag flyr
den kjærligheten bort.”
- Bjørg Thorhallsdottir

Etterord
I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon FFB prosjektmidler til prosjektet
”Ventesorg – å vente på døden” fra Helsedirektoratet.
Begrepet ventesorg ble av Språkrådet ført opp som nyord i 2011 og anbefalingen fra dem til oss i Foreningen for barnepalliasjon var klare; spre ordet
og bruk det. Det betyr ikke at Språkrådet går god for ordet, men jo mer vi bruker det, jo større er sannsynligheten for at det blir en del av det norske språket.
Vi trenger gode ord i møte med alvorlig sykdom og sorg. Møter, historier og
sitater fra de berørte bekrefter dette, også gjennom denne boken.
Vi takker alle pårørende som så modig har delt sine historier med oss og
håper vi har klart å formidle deres stemmer på en verdig, vakker og varm måte.
Vi som har jobbet med boken kan i hvertfall si at vi har blitt berørt!
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