
Snille som lam, 
brøler som løver 

når vi må.



Hvem er jeg?
Styreleder i Løvemammaene, en organisasjon 
som jobber for syke og funksjonshemmede 
barn og unges rettigheter.

Fra Stavanger, gift med Robin fra Sverige, og 
sammen har vi tre barn på 8, 9 og 10 år.

Alle tre barna har kroniske sykdommer og 
funksjonsnedsettelser, og vi har lang fartstid i 
det norske helsevesenet.

Brenner for å gjøre en forskjell for syke og 
funksjonshemmede barn og unge, og deres familier. 

Skal i dag dele vår historie og rette fokuset på 
blodprøver og tvang overfor barn, sett fra 
pårørendeperspektivet. 



Vår historie

• Født tilsynelatende friske i 2011, 2012 og 2013
• Alle barna startet livet på nyfødtintensiv med mange 

blodprøver daglig (hva gjør det med et lite barn?)
• De to yngste ble født prematurt i hhv. uke 29 og uke 34
• Vi merket tidlig med de to yngste at ikke alt var som det 

skulle – luftveier, mage/tarm, motorikk m.m.
• Økende symptomer, plager og mange akutte situasjoner 

etter hvert som årene gikk
• At eldstemann også var kronisk syk kom som et sjokk



Sykehuset
ble vårt
andre hjem.



JAKTEN PÅ EN DIAGNOSE
Pårørende står i en 

vanskelig og fortvilende 
situasjon der uvisshet og 

bekymring
preger hverdagen.

Barn gjennomgår 
krevende 

utredningsprosesser, 
smertefulle prosedyrer og 

ulike behandlinger.

Frustrasjon.
Mange «ventediagnoser» 

på veien mot svar.

Diagnoser er ikke så viktig 
for diagnosenes del, men 

det har mye å si for 
rettigheter, forståelse og 

mulige behandlinger.

Først når vi får noen 
skikkelige knagger å 
henge det på kan vi 

begynne «lande» litt.

Mange år med sykdom og 
utredning, gir også et høyt 

antall undersøkelser og 
prosedyrer, bl.a. 

blodprøver.



sykehusbarnlivet



Når er nok, nok?
Ferske løveforeldre opplever å miste kontroll når de får
et sykt barn. Barnets skjebne blir overlatt til
kompetansen og behandlingen helsevesenet kan gi.
Sjokk, manglende informasjon og kunnskap på
rettigheter og høy tillit til helsevesenet gjør at foreldre
“finner seg i” mye, også unødvendig bruk av tvang og 
det som noen ganger må beskrives som “overgrep” mot 
barnet, for så i ettertid å angre på at de ikke satte ned
foten eller sa ifra.

Helsevesenet blir stadig bedre, men forståelsen av hva
som er tvang og bruken av tvang er veldig variabel. 
Terskelen for når nok er nok er mange steder alt for høy.



Det gikk flere år før jeg 
forstod at jeg kunne si
«nei» eller «stopp».



NEI, BARE NEI
(basert på egne erfaringer)

• Vekke barnet med blodprøve 
• Ta tak i armen eller begynne med noe uten å forklare først

• Kjefte på eller irettesette barnet fordi det skriker eller er 
panisk

• Holde så hardt at barnet får blåmerker
• Stikke igjen og igjen og igjen og igjen og igjen...

• Fortsette selv om barnet roper «stopp» eller «hjelp», eller 
på annen måte gir tydelig uttrykk for at dette er traumatisk

• Hente flere folk for å holde
• Bruke tvang mot barn uten å innhente foreldresamtykke



Det finnes ingen norske
lover som beskytter

våre barn mot tvang i 
helsevesenet.



TVANG MOT BARN (er en uting)
• Barnet må forstås og møtes på sin reelle frykt
• Barnet har all rett til å protestere, stritte imot og skrike
• Still deg selv spørsmålet: Hadde jeg godtatt dette overfor mitt barn? 

Hadde jeg gjort dette mot en voksen pasient uten tvangsvedtak?
• Det må alltid tilstrebes å finne bedre løsninger enn tvang
• Foreldre må få vite hvilke rettigheter de har (informasjonsplikt)
• Én dårlig opplevelse kan gi store traumer og årevis med utfordringer
• Tvang er siste utvei og kun innafor i akutte- og livstruende situasjoner.



DET ER MULIG Å GI BARN 
EN GOD OPPLEVELSE

• Med en «god» førstegangsopplevelse er veldig 
mye gjort

• Det er likevel aldri for sent å snu noe vondt og 
vanskelig til noe bra som gir mestring

• Ulike forutsetninger og individuelle behov 
krever ulik tilnærming og tilrettelegging

• Gi barn og foreldre innflytelse på 
gjennomføringen

• Viktigheten av god tid kan ikke understrekes 
nok – tid er alfa omega for og lykkes!

• Kjenn dine egne begrensninger på barn som er 
vanskelige å stikke



”In order to empathize 
with someone’s 
experience, you must 
be willing to believe 
them as they see it, and 
not how you imagine 
their experience to be.”



Gode råd
Helsevesenet må utvikle gode, felles rutiner for hva som skal gjøres i gitte situasjoner 

Skjul hvor travel du er eller evt. stress

Snakk med barnet, vis og forklar – bruk god tid

Gjør avtaler eller lag felles kjøreregler med barnet/foreldre på forhånd dersom mulig

Alle barn må få tilgang på Emla-plaster

Leketerapi – prøverunde på kosedyr eller foreldre

Sykehusklovnene (magisk medisin) og annen avledning

Lystgass og beroligende midler (nytteverdi opp mot potensielle traumer)

Kos og nærhet (spesielt babyer og barn uten kognitive forutsetninger for å forstå)

Tillit – la barna få beholde kontrollen over kroppen sin  

Ta i bruk ASK/symbolspråk (utviklingshemmede, non-verbale og andre språkbarrierer)

Samkjøring med andre undersøkelser dersom mulig (unngå unødvendig belastning på barnet)

Alltid premie!



Obs!
Helsepersonell må ha et særlig fokus på de 
barna som ikke har et verbalt språk eller kan 
uttrykke seg adekvat, og som ikke kan bevege 
seg/gjøre motstand.
Barneavdelinger og bioingeniører må ha gode 
rutiner for forberedelser, gjerne bruke 
symbolkort, og ha en tett dialog med 
foreldrene.
Bare fordi barnet ikke kan stritte imot eller si 
«stopp», betyr ikke det at det bare er å forsyne 
seg. Det barnet kan være like redd som det 
barnet som skriker så høyt at det høres på hele 
avdelingen.



PREMIE
(huskeregel for helsepersonell)

• Ingen barn er for små for premie
• Ingen barn er for store for premie
• Ingen barn er «for funksjonshemmet» 

for å ha glede av premie

• Premie uansett!



Perler for helter
Hver perle har en betydning og symboliserer noe de har 

vært gjennom og mestret. 
Gratis for kronisk, langtidssyke barn og unge.

Tips gjerne foreldre om dette!
www.perlerforhelter.no



TIPS FRA BARNA
• Vær snill med meg
• Få hjelp til å roe meg ned når jeg er redd
• Vil ha bedøvelse på armen
• Ikke tving meg til noe!
• Gi meg tid
• La meg telle (enten til 3 eller 100)
• Jeg vil ikke se på
• Jeg vil ikke stikke mange ganger
• Hvis de må stikke en gang til, så må jeg få tid til å puste

(gi meg en pause)
• Jeg vil bare si en ting til alle de blodprøvefolka og det er at 

det båndet rundt armen er syyykt stramt, og det gjør faktisk
vondere enn blodprøven, selv om blodprøve er skumlere!



I MØTE MED 
FORELDRE

Spør og lytt – foreldrene kjenner sitt barn best.

God mentaliseringsevne og empati er gull verdt
i møte med syke barn og unge, og deres
foreldrene.

Kunnskap og forebygging er uhyre viktig –
informer og bidra til at usikre foreldre kan lage 
gode rutiner og trygge rammer for barnet.

Husk på totalpakken vår – vis hensyn.



TAKK FOR MEG!

bettina@lovemammaene.no

www.lovemammaene.no

mailto:bettina@lovemammaene.no
http://www.lovemammaene.no/
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