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Pårørendes møte med 
helsevesenet
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Minner som aldri blir borte….
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Kristian f. 1986 d.2005

– Utsatt for blind vold 10.06.2015 kl ca kl 01

– Innlagt på Aker i bevisstløs tilstand kl 02

– Overflyttet Ullevål kl 09.

– Operert for hodeskade kl 12

– Skadens omfang formidlet oss 16: Massive 
hodeskader, hjerneødem, ikke forenelig 
med liv

– Kristian behandles intensivt på Ullevål i ca
10 dager

– Behandling avsluttes, kobles fra respirator

– Flyttes til vanlig sengepost

– Dør 25.06. 2005
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Øyvind f.1982 d. 2010

– Utredes for pusteproblemer, vinter 2009
– Får diagnosen adenocystisc carsinom i 

trachea, april 2009
– Legges inn på RH og fjerner (deler av) 

svulsten (5cm av trachea) mai 2009
– Komplikasjoner  etter operasjonen (sammenfall  

av begge lunger) 
– Strålebehandling på radiumhospitalet, sommer 

2009 
– Store plager etter strålebehandlingen, høst
– God periode, vinter og vår 2010 NB 

kreftforeningens ungdomsgruppe
– Tilbakefall, metastaser i lungene påvist august 
– Kaster opp blod - Akutt innleggelse på RH 

05.09
– Dør 12.09.2010
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Kronikker skrevet etter erfaringene med 
helsevesenet.

– Aftenposten 20.04.2012: Helsevesenet mangler dirigenter. 
Kronikk skrevet sammen med helsedirektør Geir Sverre Braut

– Helse-Norge. Dette er kjernen i vår uro: Fravær av et system som sikrer kvalitet i 
grenseflaten mellom pasient og behandler – et system med pasienten og ikke byråkraten 
i fokus. 

– Bioingeniøren nr. 1 2012. Omsorgsfull hjelp
– til alle dere som ser pasienten, som gir etter for forventningen dere leser i pasientens 

ansikt, og som gir omsorg samtidig som dere tar blodprøvene: vit at denne gode 
handlingen kan være avgjørende for hvordan dagen skal bli for pasienten og vær stolt 
over det dere gjør. Fortsett å arbeide i samsvar med «krav til forsvarlighet og omsorgsfull 
hjelp
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Hva er viktig i behandlingen av alvorlig 
syke/døende
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–Oppmerksomhet
–«Mykje lys og varme»
–Faglig forsvarlighet og 

omsorgsfull  hjelp
–Gode rutiner og prosedyrer 

som er kvalitetssikret, men 
også moden evne til 
selvstendige vurderinger 

–Kyndighet /har «grepet»
–Pasienten i sentrum

Hva er viktig i behandlingen av alvorlig syke/døende

Til Eva, intensivsykepleier på Ullevål

– Takk for at du så respektfullt, kyndig og vakkert tok vare på Kristian da han 
var pasient på din avdeling. Takk for hvor godt du pleiet ham og holdt det 
ryddig og fint rundt ham. Gjennom dine hender viste du respekt for ham, gav 
ham tilbake noe av den verdigheten voldsmannen hadde frarøvet ham. Takk 
for måten du møtte oss foreldre på , med varme omsorg og håp. Takk for 
samtalene som var et tilfluktsted fra smerten og håpløsheten. Takk for ditt 
gode smil.
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Til Einar, kreftsykepleier på Rikshospitalet

– Takk for alle samtalene du hadde med Øyvind. For måten du hjalp til å gjøre 
tilværelsen lettere for ham, hvordan du brukte din kunnskap og din 
personlighet for å hjelpe ham med konkrete tiltak, som å finne ut hva slags 
mat som var lettest for ham å spise, men og for at du ga håp og gjorde 
oppholdet på RH lettere å holde ut. Du hadde en trygghet, en ro og et lyst 
sinn. Takk for måten du møtte oss foreldre på. Vi så at du tok vare på ham 
mens han levde og du tok vare på oss i den vonde tiden etter at han døde.

–

08.06.2018

Til Anders, kirurg på RH

– Takk for at du møtte Øyvind med positivitet og godt humør og at du delte din 
glede med han over at den lange og vanskelige operasjonen var gått bra. Du 
ga mere håp enn det var dekning for, men Øyvind satte stor pris på den tiden 
du delte med ham. 
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Til Jonas, bioingeniør på Radiumhospitalet

– Takk for den tiden du delte med Øyvind, at du så ham, snakket om 
hverdagslige ting, om det som hadde vært og om framtiden. I likhet med 
mange andre på radiumhospitalet viste du omtanke, oppmerksomhet gjennom 
hver av de små handlingene  som gir liv, mening og håp. Handlinger fylt med 
kjærlighet og medmenneskelighet.
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Til Tor, lege på RH

– Takk for at du møtte Øyvind og moren hans med åpenhet da fortvilelsen over 
å bli møtt «med stengte» dører holdt på å lamme oss. Du våget å stole på ditt 
kliniske og moralske skjønn, og la Øyvind inn på sykehuset umiddelbart uten 
å bry deg om byråkratiske bestemmelser. Takk for at du ærlig og samtidig 
omsorgsfullt klarte å formidle oss budskapet om at kreften hadde fått 
overtaket, uten å ta fra oss alt håp.

– Takk for samtalene da vi foreldre satt igjen i den mørkeste avgrunnen noen 
kan oppleve, og at snakket med oss på din alvorlige, menneskelige  og 
omsorgsfulle måte. Du hjelp oss til å godta at vi måtte prøve å leve livene 
våre videre og innse smerten ikke for all framtid skulle tynge oss ned
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Et ord fra Skriften både til dem som 
ikke tror og til dem som tror

«Hver og en skal bære sin egen bør»

«Bær byrdene for hverandre…» 

Galaterbrevet 6:2 
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