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Livet for barn på sykehus er ikke bare fylt med alvor. 
Marit Humlen har skiltet «Lekedame» på uniformen sin. 

Tekst:  MARIANNE SMEBY STRAND Foto:  CICILIE S.  ANDERSEN 

Lekedamene
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HANNA (6)  OG BARNEPLEIER MARIT HUMLEN (58) 
fniser  hemmelighetsfullt. De har litt av hvert på 
programmet denne formiddagen: ikke bare har de 
sørget for at dukken Pia har fått nødvendige doser 
insulin, mat via sonde og andre nødvendige «dok-
torting». De har også laget en robot, ikke så ulik de 
som befinner seg i sykehusets underetasje. 

Seksåringen har vært to uker på Akershus Uni-
versitetssykehus (Ahus) og har blitt testet, stukket 
med utallige stikk og sprøyter. Det har ikke bare 
vært hyggelig. Med nylig påvist diabetes 1 må hun 
ha tilførsel av insulin, og i ukene som har gått si-
den hun ble lagt inn har legene jobbet for å finne 
rett dosering til den lille kroppen. Da er det godt 
å ha dukken Pia, som kan få samme behandling fra 
seksåringen selv. 

Doktorkofferten og dukkene, som ungene ut-
styrer med både klær, kanskje litt hår og – i de 
fleste tilfellene – noe av den samme sykdommen 
som barnet selv har, er veldig populære, ifølge 
Marit Humlen. 

– Da kan barnet gi dukken samme opplevelse 
som de selv må gjennom. De setter sprøyter og 
ufarliggjør det barnet selv skal igjennom. Doktor-
kofferten gir mange gode opplevelser. 

Hanna ser ut til å være enig. 
– Det morsomste er å lage Pia og doktorkoffer-

ten, og roboten, sier hun og legger siste hånd på 
sistnevnte i form av rosa klistremerker og en sty-
repinne med usynlig tråd. Hun savner besøk av 
venner og hun savner klassekameratene fra før-
steklassen hjemme på Tveita. Men i ettermiddag 
skal hun hjem på permisjon. 

Mamma Lisbeth Halvorsen smiler godt når hun 
ser den fnisende datteren få en pause fra sykehuset. 

– Barn går jo inn og ut av følelser, og bearbei-
der også følelsene gjennom lek. Det er mye medi-
sin i lek, mener mamma Lisbeth. Alt har selvsagt 
ikke bare vært enkelt. 

– Det er jo ting som ikke er så moro på et syke-
hus. Som foreldre er det mye å sette seg inn i, og 
det er ikke alltid en klarer å være blid og til stede. 
Da er det godt å ha sånne flinke lekedamer som 
med humor og ivaretagelse gir barna morsomme 
opplevelser og avbrekk fra sykdom og medisiner.  

1  – Det morsomste er å lage Pia og doktorkof-
ferten, og roboten, sier Hanna og får god støtte av 
lekedame Marit.

2  Lekerommet er behandlingsfritt, det skal være et 
friminutt fra sykdom.

3  Marit og Hanna gleder seg til å vise mamma Lis-
beth Halvorsen de «ordentlige» robotene i kjelleren. 
Da må de ta heisen.

4  Melissa Schüffner (9) har respondert bra på 
cellegift og behandling av kreften i benet som ble 
oppdaget i august. I dag er formen så god at hun 
skal få reise hjem til Løken og kaninene Hassel og 
Kokosbolle. Her med sykepleier Silje Kroken.

«Jeg er ikke så opptatt av 
diagnose. Jeg behandler 

dem som friske».
BARNEPLEIER MARIT HUMLEN (58) 
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 L ISBETH LEGGER IKKE SKJUL PÅ  at datteren gru-
et seg til sykehusoppholdet da hun ble akutt lagt 
inn i romjulen. Men Hanna ble møtt med humor 
og full oppmerksomhet fra første dag. 

– Hun er litt redd for sykehus fordi hun har vært 
mye på sykehus før. Men så kom vi hit og ble tatt 
imot av en sykepleier som virkelig så henne og sa 
«halla på deg», en fantastisk fin lege som tok seg 
god tid til å snakke med henne, og en lege som kal-
te henne fjompenisse og møtte henne som en som 
ikke var syk. Da kom tryggheten og humøret hen-
nes frem igjen.

Til tross for at seksåringen må gjennom utalli-
ge sprøytestikk og må stikkes i fingeren tre gan-
ger hver natt, holder hun motet oppe. Etter noen 
uker er Hanna ferdig utredet og skal hjem på per-
misjon. Hvis alt går bra på hjemmebane kan de 
flytte hjem igjen for denne gang. 

I 2016 tilbrakte over 29 000 barn i alderen null 
til ni år over 300 000 liggedøgn på norske syke-
hus. Barn har rett til å bli aktivisert og stimulert 
under opphold i helseinstitusjon, så langt dette er 
forsvarlig ut fra barnets helsetilstand, ifølge lov-
verket. 15 av 22 sykehus med barneavdelinger har 
barnehagelærere om jobber for å sikre lek og ak-
tivitet for barn i sykehus, til sammen over 30 per-
soner, ifølge Ulrika Mossblad, lekepedagog ved 
Drammen sykehus og en av initiativtagerne til 
Nettverk for barnehagelærere ved norske sykehus 
som ble etablert i 2014. 

– Men så lenge ikke alle barneavdelinger har 
pedagoger så er vi for få. Lek, stimulering og me-
ningsfull aktivitet er viktig for alle barns livskva-
litet. Et sykehusopphold innebærer en forandring 

i barnets normale hverdag, men behov for lek er 
fortsatt like viktig. Lek og meningsfull aktivitet 
kan hjelpe barnet med å mestre sin situasjon, un-
derstreker Mossblad. 

 «HVOR ER DET BLIT T AV LEKEDAMEN?»  var det en 
liten pasient som sa en gang for noen år siden, og 
fra den gang har Marit Humlen hatt skiltet «Leke-
dame» på uniformen, selv om hun og makker Anne 
Marie Gregersen egentlig kan skilte med tittelen 
pedagogisk barnepleier. På Ahus har de to lekeda-
mer, og begge har vært på sykehuset siden tidlig 
2000-tallet. De er en del av det behandlende team-
et rundt pasientene og familien på sykehusene. 

– Vi jobber veldig tverrfaglig, og samarbeider 
spesielt tett med sykepleierne. Noen ganger kom-
mer de til oss og sier at nå er det et barn som tren-
ger oss. Hverdagene er varierte, og det er sjelden 
vi får planlagt noe. Vi må se an barna som er på 
avdelingen. 

– Jeg er ikke så opptatt av diagnose. Jeg behand-
ler dem som friske. Tenker at nå skal de få lov å 
leke som andre barn, enten de har brukket en fot, 
har kreft eller har en kronisk sykdom. 

– Vi er ute etter å se det lille friske i barnet. Uan-
sett hvor syk du er så har du en frisk bit vi kan pirke 
litt i, forklarer Marit. Ofte må de forsøke å moti-
vere barnet, komme med tips og ideer til hyggelige 
ting å gjøre. Få dem med når ansiktsmalerne kom-
mer, eller det er musikkstund på avdelingen. Eller 
bare sitte å male, tegne, eller lage drømmefange-
re som om de er i en hvilken som helst barnehage. 

De to lekedamene lar seg sjelden stoppe av prak-
tiske utfordringer. 

– Vi setter hele tiden barnet først, uansett hvor 
vanskelig det er å organisere en aktivitet, så gjør vi 
det. Vi har barn som er sengeliggende, som sitter 
i rullestol, og som må ha med stativer med medi-
siner, ja, noen må også ha en sykepleier med seg. 
Men vi er fleksible og får det til. 

– Du Marit, når vi dør og kommer til himmelen, 
kan vi leke sammen da?

Spørsmålet kom da Marit satt side om side rundt 
tegnebordet med en liten og syk gutt, og svarte at 
selvsagt kan de det. Så fortsatte de å tegne. 

Det er ikke så ofte ungene ønsker å snakke om 
sykdom og død når de er på lekerommet, forkla-
rer Marit. 

– Her hos oss merker vi at barna prater lite om 
sykdom. Jeg tror det er litt av poenget. Barna sy-
nes det er deilig å være «normal», og bare få lov 
å leke. Lekerommet er behandlingsfritt, det skal 
være et friminutt fra sykdom.

– Men hvis barna tar initiativ til å snakke om dø-
den, så blir vi med i samtalen. Jeg lytter og svarer 
ærlig på spørsmål, så ærlig som jeg kan. Men vi er 
ikke terapeuter, understreker hun. Merker de at 
barn trenger en å snakke med om sykdom, død og 
vanskelige ting, tar de gjerne kontakt med psyko-
log eller andre i teamet rundt barnet. 

Men alt behøver ikke å være vanskelig hele ti-
den, understreker hun. 

– Barn går ut og inn av det som er vanskelig. De 
er ikke bare lei seg eller bare glad en hel dag. Men 
hvis de blir liggende lei seg inne på rommet så er 
det viktig at vi får dem ut av rommet og med på en 
aktivitet. Vi ser at også foreldrene senker skuldre-
ne når de ser at ungene får være barn. 

MAMMAKOS:  Mamma Lisbeth 
Halvorsen synes det er godt å 
oppleve at datteren Hanna får en 
pause fra sykehusalvoret. Det er 
mye medisin i lek, mener hun.

KONSENTRERT:  I går spilte Melissa (9) Nintendo 
Wii på ungdomsrommet, i dag sitter hun og ma-
ler, her på armen til en av legene på avdelingen.

FØLELSER:  - Barn går ut og inn av det som er 
vanskelig. De er ikke bare lei seg eller bare glad 
en hel dag, sier lekedame Marit.

«Vi er ute etter å se det lille friske i barnet».
«LEKEDAME» OG BARNEPLEIER MARIT HUMLEN (58) 
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 DA MARIT BEGYNTE I  JOBBEN  for over 15 år si-
den var hun litt engstelig. 

– Herlighet, hvordan skal jeg fikse å se alvor-
lig syke barn, tenkte jeg. Men du blir profesjo-
nell. Jeg var mer pysete og pinglete før, nå har jeg 
blitt ærligere og tøffere. Jeg ser at selv syke barn 
kan ha det bra. 

– Selvfølgelig er det ting som er tøft. Når barn 
du har kjent i mange år dør. Jeg har vært i flere 
begravelser. Vi blir kjent med både barna, forel-
drene og søsken. 

Marit stopper opp litt. 
– Dette er en takknemlig jobb. Jeg pleier å si at 

jeg har verdens beste jobb. Når du får et smil fra 
et barn som ikke har smilt på to uker … Det er så 
fantastisk. 

Lek er ikke bare for moro skyld, ifølge Karl Hen-
ry Jacobsen. Han er klinisk barnepsykolog og pro-
fessor i psykologi ved NTNU i Trondheim. 

– Å gå og vente på neste prøve, neste operasjon 
eller resultater gjør noe med deg. Ved kronisk syk-
dom så går kroppen i beredskap, både psykisk og 
fysisk. Og det er ikke særlig helsefremmende, sier 
Jacobsen. Derfor har lek større betydning enn det 
synlige vi ser i et smil eller latter rundt tegnebordet. 
Hjerterytmen roer seg, spent muskulatur gir etter 
og stresshormoner roes ned, forklarer professoren. 

– Når du går inn i lek så får du et fokus, en kon-
kurranse til beredskapen. Derfor blir det riktig 
som denne moren sier: Det er mye medisin i lek. 
Det er helsefremmende.

– Derfor er kroppen kanskje like viktig som tan-
kene, ifølge Jacobsen. Det å få fokus påvirker de 
mekanismene i kroppen som vi ikke kan styre. 

– Da er lek helt ideelt. Lek involverer kropp og 
hode, glede, irritasjon og alt det som gjør at spon-
taniteten kommer tilbake. Dette fører til variasjon 
i hjerterytme og muskelspenninger som gjør at bar-
net slipper beredskapen og kroppen finner hvile. 

I lek finner man både glede, frustrasjon, sinne 
og andre følelser, mener Jacobsen.  

– Når du har variasjonen og et fokus som du for-
svinner inn i, så forsvinner også beredskapen. Det 
er ok med klovn og filmer, men lek med direkte 
involvering med egen kropp er viktig når du går 
rundt i en slik beredskapssituasjon, sier Jacobsen. 

Å VÆRE SAMMEN MED BARN SOM ER SYKE  kan være 
en utfordring både for familie og omgivelser. 

– Allerede fra de er tre år fornemmer barn at 
deres sykdom er en belastning for familien. For-
nemmelse har med klokskap å gjøre. Og når barn 
fornemmer at det er en endring, men ikke forstår 
hva det er, så er det kritisk for barnet.

Psykologen vil ikke bruke ordet ærlighet, men 
er mer opptatt av tilstedeværelse rundt barnet. 

– En gylden regel er å være i det man snakker 
om. Da svarer man ut ifra det man selv føler og 
hvordan man har det. Det er bedre å si at man er 
trist, enn å prøve å forklare. 

Ofte har vi en tendens til å skåne folk, og det blir 
aldri bra, mener professoren. 

– Det vi i virkeligheten gjør da er å skåne oss selv. 
Skåne oss selv for den andres reaksjon. Så da må 
vi i stedet tenke over at vi skåner fordi vi ikke har 
overskudd til å gå inn i det vanskelige akkurat der. 

Jacobsen anbefaler at man er der for barna, men 
ikke invaderer dem. 

– Vi kan godt heller slappe litt mer av og la bar-
net styre. Hvis vi styrer på fordi vi tror det er det 
riktige å gjøre, kan det oppleves invaderende. Vi 
kan være tilgjengelig, men ikke pågående. Barn 
får best svar på det de lurer på når de selv har stilt 
spørsmålene. 

vghelg@vg.no

«Barn får best svar på det de lurer på når de selv 
har stilt spørsmålene».

KARL HENRY JACOBSEN, KLINISK BARNEPSYKOLOG OG PROFESSOR I  PSYKOLOGI

GOD BEHANDLING:  Pia er oppkalt etter «en veldig snill sykepleier», og har fått insulin, mat via sonde og andre 
nødvendige «doktorting», ikke så ulike behandlingen Hanna selv har fått.


