


Oppstart i 2001

Besøker barn fra 0 – 18 år, med 
ulike diagnoser og tilstander

19 sykehus

Vi er på poliklinikker, kirurgiske- og
barnemedisinske avdelinger

50 sykehusklovner, alle skuespillere
med 1,5 års opplæring i SK

Medlem av EFHCO, European 
Federation of Healthcare Clowning 
Organizations



Styreleder
Øyvind Engh
-direktør i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), der han har 
vært siden 2006. Han er siviløkonom og har mye erfaring med 
ledelse, organisering, strategiutvikling og styring. Før han 
begynte i NLB har han 18 års fartstid som konsulent med vekt 
på organisasjonsutvikling og analyser.

Øvrige styremedlemmer
Irina Eidsvold Tøien, førsteamanuensis ved handelshøyskolen 
BI, Institutt for rettsvitenskap og styring.
Torunn Fisketjøn, sykehusklovn
Guro Grindheim, overlege barneanestesi ved Rikshospitalet
Elisabeth Helland-Larsen, sykehusklovn
Ingvild Christine Hertzog, daglig leder Norsk Forfattersentrum
Julie Solberg, sykehusklovn

Styret og administrasjonen Administrasjon:
Nina E Eidem, daglig leder
Vibeke Lie, kunstnerisk leder
Marianne Hardeng, koordinator
Thomas Lillehagen Røyert, foundraiser
Ida Nyrud, markedskoordinator 
innsamling
Anne Berggraf, kommunikasjonsleder



Hvem er klovnene?

 Profesjonelle skuespillere med 1,5 års opplæring i 
sykehusklovning

 Frilansere med oppdragsavtale- nå i prosess med å 
ansette

 Jobber alltid i duo og kommer alltid uanmeldt

 Improvisasjonskunstnere, viktigste verktøy er 
tilstedeværelse og empati 

 Program for faglig utvikling og oppdatering



Sykehusklovnenes 
prosedyreprosjekt





Hva gjør vi?



Hvordan opplevde du prosedyren?



Barn
«Likte klovnene. Morsom og fordi de tullet 
med den masken før jeg skulle i narkose» 
(Barn)

«For da blir jeg ikke redd for narkose. Jeg 
våknet for første gang etter narkose og var 
blid. Så jeg trengte klovnene for å føle meg 
trygg» ( Barn)

«Jeg vil ha de med ved andre fæle ting» (Barn)



Pårørende

«Betryggende. Det gjør at vi som foreldre 
slapper mer av i en slik situasjon. Fikk en 
betydelig bedre opplevelse enn tidligere. 
Veldig nyttig, da barnet selv ville gå til 
MR, uten å måtte bli tvunget. Barnet 
lekte, lo og hadde det betraktelig mye 
bedre (enn når de ikke var der) ved 
tidligere MR undersøkelser i narkose» 
(Pårørende).

«For første gang etter mange vonde 
opplevelser gikk prosedyrene helt fint, 
uten bruk av tvang, mas og bønnfalinger» 
(Pårørende)



Helsepersonell
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