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Ylvas rom:  – her var rommet vårt. her bodde vi, sier Magne helander. Ylva, Magne og samboer og Ylvas mamma, Cecilie Dybing tilbrakte utallige døgn på Ahus. Cecilies bilde frisker fortsatt opp den ellers  hvitkledde sykehusveggen.
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Fire år etter at han ble pappa til en engel,  
er Ylva  fremdeles til stede i alt. Men det er de 

første årene i datterens liv, før hun ble syk, 
Magne Helander angrer mest på.

tekst:  MAriANNe SMebY StrAND Foto:  liNe MØller

Livet  
etter Ylva

siste høstblad var lagt  i hånden hennes. Ett 
nytt blad for hver dag hun så vidt pustet. Det  siste 
bladet fra treet i hagen.

Da døde hun.
Hjernesvulsten som satt der så kronglete til, og 

som hadde tilbrakt flere år i den syv år gamle krop-
pen, hadde gjort sitt. Årene med sykdom, sykehus-
opphold, håp og – etter hvert aksept – var ved veis 
ende, og englepappaen hadde berørt omverdenen 
og sine over 80.000 følgere på Facebook med sine 
innerste tanker om livet med et sykt barn.

Det ble en fin tid, insisterer han.
– Dødsøyeblikket ble fint. Når du slipper noen, 

så er det greit. Hun fikk fred. Slippe smerter.
I november 2013 døde Ylva, syv år gammel.
Han aksepterte livets uutholdelige gang, visste at 

det var til det beste. Ble hverken hysterisk eller sint.
Han kunne ikke riste liv i henne. Kunne ikke 

gråte henne frisk.
– Hvorfor skulle jeg det? Hun hadde ikke dødd 

noe mindre av den grunn.

han var aldri flink  til å snakke om følelser,  Magne 
Helander. Langt mindre dele dem. Som murer med 
eget firma var han mannen som var opptatt av jobb, 
budsjetter, anbud og oppdrag. At han var pappa til 
ei lita frøken som stabbet rundt hjemme i  Drøbak 
gikk ikke helt opp for ham før hun ble syk. Da  endret 
alt seg: Ylva betydde  plutselig alt, alt annet betydde 
ingenting. Tankene fylte ham til randen.

Det var da han begynte å skrive. Dele tanker. 
Følelser. Det hjalp. Ikke bare for han, men også 
for så mange andre, skulle det vise seg. Gjennom 
nærmest daglige oppdateringer i sosiale medier 
fulgte titusener ham gjennom tykt og tynt, respon-
sen var enorm.

magne helander blir  møtt med klemmer og  varme 
hilsener når han rusler inn på gamle  trakter. På  barne- 
og ungdomsklinikken på Ahus tilbrakte Ylva store 
deler av det korte livet sitt. Til sammen to år har 
han regnet ut. To julaftener. Høytider. Hverdager.

I dag er avdelingen fylt med musikk og  farger, 
blide barn og en nesten merkelig god stemning, 
tatt i betraktning alvoret som befinner seg innen-
for veggene. Musikkterapeut Monica Overå og 
 ansiktsmaler Kristin Sletten Olufsen er på  sykehuset 

i regi av Sykehusbarn, stiftelsen som Magne stiftet 
sammen med Trond Espen  Hansen mens de  begge 
hadde barn på sykehus. Ylva er  borte, men stiftel-
sen og livet til barn som er på  sykehus er fortsatt 
viktig for ham.

– Det ligger mange barn med alvorlig sykdom på 
norske sykehus. De får god pleie og omsorg, men 
deres hverdag kan likevel være nokså grå. Dagene 
blir lange, og er preget av medisiner, ubehag, alvor-
lige leger og bekymrede foresatte. De mangler som 
oftest noe av det som er viktigst for barn; smil, lat-
ter og noe å glede seg over – noe annet å tenke på.

Ved tegnebordet sitter Martine (8). Ansiktsmale-
ren har tryllet frem en løve i det åtte år gamle fjeset.

Etter en ukes opphold på sykehuset har hun nå 
fått påvist diabetes 1.

– Noen ganger er det kjedelig på sykehuset, men 
ikke her, sier hun og viser frem drømmefangeren 
hun har laget til pappa. At barna får en  atspredelse 
fra sykdom og diagnoser er viktig, understreker 
pappa Ole-Erik Kvåle:

– Det er klart det er tøft for et barn å få beskjed 
om at hun har en kronisk sykdom. Aktiviteter som 
dette har stor verdi både for barnet og oss som for-
eldre. Det blir et høydepunkt, og flytter fokus vekk 
fra sykdom. Ylvas rom:  – her var rommet vårt. her bodde vi, sier Magne helander. Ylva, Magne og samboer og Ylvas mamma, Cecilie Dybing tilbrakte utallige døgn på Ahus. Cecilies bilde frisker fortsatt opp den ellers  hvitkledde sykehusveggen.

mammakos:  Ylva var syk mesteparten av livet. her i 
sykesengen med mamma Cecilie ved sin side.
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 det begYnner å bli   noen år siden Magne 
 Helander satt rundt akkurat dette bordet sammen 
med sin egen syke datter.

– Ylva lekte med perler. Selv etter at hun mistet 
synet, skulle hun ikke ha hjelp og ble fly forbanna 
og kastet perlene veggimellom.

Magne smiler litt. Det er mange gode minner, tross 
alt. Ylva var mye. Sterk i personligheten. En liten 
frøken med mye temperament, mye sjarm. Den dag 
i dag minnes han ikke bare  sykdom, men også alt det 
positive i årene med Ylva. Det kunne være en god be-
skjed fra legene. Bare det å være sammen som fami-
lie, «vanlig tid» som  Magne  kaller det, der Ylva kun-
ne bli sur på pappa for et eller  annet, eller motsatt.

– Men det kunne også være at Ylva kvikna litt til. 
At vi dro i dyreparken, på restauranter og på  tivoli. 
Gjorde hyggelig ting og kunne leve et  tilnærmet 
normalt liv.

– Eller på sykehuset når hun var halvveis i koma 
og våknet til igjen, og det første hun spurte etter 
var en pølse. Sånne ting. Veldig dramatisk, så var 
det plutselig over. Det var så intense år, vi levde i 
nuet nærmest konstant.

– En av grunnene til at jeg begynte å dele  tankene 
mine på Facebook, var at jeg ville fortelle at det 
også er noen fine ting med å ha et sykt barn. Jeg 
 ville  aldri, og det vet jeg helt sikkert, blitt kjent 
med Ylva slik som jeg fikk muligheten til, hvis 

hun hadde levd til jeg døde. Jeg ønsket å fortelle 
at veien mot  døden kan være vakker. Trist, men 
full av kjærlighet.

– her var rommet vårt.  Her bodde vi.
Magne Helander åpner døren inn til det som 

var deres andre hjem. «Ylvas rom», som seksjons-
overlege ved barne- og ungdomsklinikken, Reidar 
Due, fortsatt kaller det. Bildet Ylvas mamma  Cecilie 
 Dybing malte, frisker fortsatt opp den ellers hvit-
kledde sykehusveggen. Her har de alle tre ligget 
side om side, gjennom utallige døgn.

Han stolte på det norske helsevesenet. Visste 
at hjernesvulsten satt slik til at den ikke kunne 
 opereres bort, men hadde en runde der han  sjekket 
 muligheter for om Ylva kunne kureres i utlandet. 
Han la det fort bort, aksepterte legenes dom.

– Legene var ærlige på at Ylva skulle dø. Hvis jeg 
skulle brukt tiden på å reise land og strand rundt 
for å forlenge livet hennes i to–tre måneder …

Han lar setningen henge i luften.
– Det hadde ikke vært verdt det. Jeg skjøn-

ner behovet for å vite om du har gjort alt du 
kan. Men når noen leger i Brasil bare sier at «ja, 

Perlebordet:  Det begynner å bli en stund siden Magne satt ved perlebordet med Ylva. Nå er det ingrid (fra venstre), Martine og elias som perler og tegner sammen med 
ansiktsmaler kristin Sletten olufsen. bak står pedagogisk barnepleier Marit humlen. – Noen ganger er det kjedelig på sykehuset, men ikke her, sier Martine (8).

«Jeg ønsket å fortelle at veien mot  
døden kan være vakker».

MaGnE HELanDEr, far TIL YLVa OG GrunnLEGGEr aV STIf TELSEn SYkEHuSbarn
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kom til oss, så blir hun frisk», så er ikke det vel-
dig troverdig.

Overlege Reidar Due fulgte familien tett og var 
også på flere hjemmebesøk i Drøbak i de siste ukene 
før Ylva døde.

– Jeg glemmer jo aldri Magne og Cecilie. De var 
unike i sin måte å takle Ylvas sykdom på.

– Hvordan?
– Det handler om å søke hjelp, tørre å være seg selv 

og tørre å være ærlig om sin redsel. Det var mye liv 
og latter, men også mye gråt. Vi som  behandlere og 
helsepersonell var vitne til en  omsorg og kjærlighet 
for datteren som var døende. I  tillegg  hadde de om-
sorg for andre pasienter, oss som helse personell, men 
også for andre foreldre som var i samme  situasjon.

– Etter begravelsen var Magne og Cecilie  tilbake 
med kake og blomster til de ansatte. Det sier mye 
om dem. De hadde en fenomenal måte å takle syk-
dom og død på, mener Due.

magne startet sYkehusbarn  før Ylva var termi-
nal. At han arbeidet for at også andre barn skulle 
ha det bra på sykehus, ble en del av sorgprosessen.

– Det er mange måter å bearbeide sorg på. Magne 

er en praktiker av rang. Med Sykehusbarn ble  livet 
meningsfylt utover Ylva. Det ble en del av sorg-
arbeidet, og det står det stor respekt av, sier Due.

– De fikk utfolde seg gjennom praktisk sorg, det 
har vi sett også andre eksempler på, sier han og min-
ner om Baneheia-saken der Ada Sofie Austegård eta-
blerte Stine Sofies Stiftelse etter at datteren ble drept.

– Sykehusbarn og andre aktører som arbeider 
for barn på sykehus bidrar til atspredelse fra syk-
dom, og det er viktig. Blant annet sørger de for at 
vi her på sykehuset kan gi et godt og meningsfullt 
tilbud innen musikkterapi, sier Due.

Det spesielle med Helander og Sykehusbarn er at 
de ikke bare ser kreftbarna, men også de kronisk syke 
og andre barn som av ulike grunner er på sykehus.

– Det bidrar til en hverdag som får frem smilet 
hos ungene. De kan le, glemme sykdom. Det er 
mye helbredelse i det. Magne og Cecilie lærte oss 
mye, gjorde en utrolig flott jobb og var med på å 
sette søkelyset på de rundt. For vi må ikke glem-
me å ivareta søsken til syke barn. Og heller ikke 
foreldre, både som enkeltindivider og som par. De 
trenger også litt atspredelse fra en tung hverdag, og 
har behov for å bryte litt opp i livet med sykdom.

fremdeles blir magne  kontaktet av foreldre med 
syke barn. Han kan sitte i et møte og diskutere tri-
vielle hverdagsutfordringer, så tikker det plutselig 
inn en melding, og vipps så er han tilbake i «den an-
dre verdenen». Ylva-verdenen. Mange vil fortelle sin 
historie, andre trenger råd. Noen sliter i ekteskapet 
fordi barnet er sykt, eller med tanker om et sykt barn.

– Noen ringer meg før de har kontaktet noen 
andre.

Han rister litt på hodet. Det er sterkt, men også 
litt rart at disse menneskene tror han kan hjelpe. 
Folk har ulik måte å håndtere sykdom og sorg på. 
Han og samboer Cecilie hadde sin måte.

– Vi var som hund og katt når vi var her på Ahus. 
Vi klarte å krangle. Klarte å kommunisere om de 
vanskelige tingene. Vi hadde en veldig respekt for 
hverandre.

De har holdt sammen, det kunne fort gått  andre 
veien.

– Jeg slapper av mye mer, alt er blitt anner ledes. 
Jeg tror det er derfor Cecilie og jeg har klart å  holde 
sammen. Vi er veldig ulike i utgangspunktet. Syk-
domsprosessen med Ylva gjorde at vi gikk ut av 
det mer like. 

tet t På:  overlege reidar Due fulgte familien tett og var også på flere hjemmebesøk i Drøbak i de siste ukene før Ylva døde. – Jeg glemmer jo aldri Magne og Cecilie. De 
var unike i sin måte å takle Ylvas sykdom på.
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 helst skulle magne  ha holdt på med Syke-
husbarn hele tiden, men han har innsett at det 
blir  vanskelig. Ikke bare fordi han har en annen 
jobb, men fordi han blir sliten av det, mentalt og 
følelses messig. Det blir som å bevege seg mellom 
to  verdener:  Ylva-verdenen og den verdenen han 
fortsatt ikke helt har funnet tilbake til.

Årene med Ylva har endret ham. De fire årene 
som har gått har ikke gjort noe med det.

– Jeg har det bra. Men livet er endret. Hva 
som skyldes alder og hva som skyldes opplevel-
ser, vet jeg ikke. Men jeg har blitt litt resignert. 
Ting  betyr ikke så mye.

– Hva betyr ikke så mye lenger?
– Alle de tingene som betydde så mye før Ylva 

ble syk. Om vi taper et anbud, om jeg får bak-
smell på skatten, den type ting. Det betyr ikke 
så mye som før.

– Bryr du deg ikke?
– Jo. Men ikke innerst inne.
Han banker knokene mot brystet.
– Alt har fått en helt annen betydning. Jeg gle-

der meg mer over små ting, som at det er fint 
vær. Men de tingene folk flest er opptatt av, bryr 
meg ikke.

Han rister litt på hodet.
– Av og til føler jeg meg litt kald. Var jeg ikke 

glad nok i henne fordi jeg føler det sånn?
– Vi må leve det livet vi har fått, ikke hele tiden 

se etter noe annet. Vi fikk det vi fikk. Hva hjel-
per det å grine og gå til graven hele tiden, hun 
 kommer ikke tilbake. Sånn ble det.

magne er fortsat t  Ylvas pappa. Ser han  unger 
på gaten som ligner på datteren, er det fint. 
 Fortsatt savner han å ta på henne, se henne og 
lukte henne. Noe sorggruppe deltok han aldri 
i, han tror den lange sykdomsprosessen gjorde 
 døden enklere.

– Hun er der hele tiden, i alt. Som andre  tenker 
på sine barn, tenker jeg på henne. Jeg føler  fortsatt 
at jeg er pappa, selv om jeg ikke er det.

– Hun blir en del av alt rundt oss. Det er en slags 
tilstedeværelse. Jeg vet ikke hva det er, og jeg har 
ikke noe behov for å forstå det heller. Det er rart. 
Men dette er ikke noe du skal forstå,  vurdere og 
ta stilling til. Det hun var og skapte er her fort-
satt. Det hun har gitt meg blir ikke borte.

– Å miste Ylva har gitt meg mer enn det har tatt 
fra meg. Vi levde så sterkt. Det var intense  fem–seks 
år. Så er det over, og det er greit.

Han er ikke så mye på graven som han føler 
han kanskje burde.

– Men hun er ikke der. Hun er ikke her på Ahus 
heller. Hun er ingen steder, men likevel overalt. 
Jeg føler kanskje at det er noe mer mellom himmel 
og jord. Noe mer i livet enn hus, hytte, bil og jobb.

Magne har akseptert at Ylva døde, men den 
dag i dag har han ikke tilgitt seg selv de første 
 årene av hennes liv. Årene da han ikke var til 
stede. Da Ylva var frisk, mens han nærmest ikke 
enset ungen sin.

Årene da de tingene som i dag er så uviktige, 
var viktigere enn alt annet.

– Det at hun ble syk, det kan jeg leve med. Det 
at hun døde, kan jeg også leve med. Men den  tiden 
fra hun ble født til hun ble syk, er vanskelig. Jeg 
kan ikke akseptere at det er greit.

– De syv årene hun levde har vært så utrolig 
viktige. Så tenker jeg at hvis hun ikke hadde blitt 
syk, hvordan hadde ting vært da?

– Jeg tenker som så at hvis hun ikke hadde blitt 
syk, så hadde ikke jeg blitt en god far. 

vghelg@vg.no

elin hordvik er spesialist  
i klinisk psykologi ved Senter 
for krisepsykologi i bergen og 
har lang erfaring i å lede sorg-
grupper for barn, ungdom og 
voksne. hun mener det er viktig 
at foreldre tar seg tid til sorgen 
de har, men også at de tillater 
seg å ha det hun kaller sorgfrie 
soner.

– Samtidig som sorgen er 
overveldende og allestedsnær-
værende, kan det være mulig å 
få noen slike pauser innimellom. 
Det er viktig å le, ha det gøy og 
kunne ta fri fra sorgen noen mi-
nutter. Sorg er slitsomt, foreldre 
må forsøke å sette grenser og 
regulere når de trenger sorgfrie 
soner.

hordvik mener foreldre, både 
som enkeltpersoner og som par, 
bør være åpne om det de selv 
har bruk for av omgivelsene.

– Noen ganger ønsker de 
kanskje å snakke om barnet de 

har mistet, andre ganger ikke. 
Da kan de si «takk for at du spør, 
men akkurat i dag orker jeg ikke 
å snakke om det».

det er mange måter  å hjelpe 
på. et hus som trenger maling, 
litt julebakst eller matlaging.

– Praktisk hjelp er grovt un-
dervurdert. en blir veldig sliten 
av å sørge. Mange tenker kan-
skje at det er trivielt, men hjelp 
til praktisk arbeid er uvurderlig 
når en er i sorg.

hordvik minner om at  sorg 
ikke går over i  løpet av kort tid.

– Mange foreldre som 
mister barn får ofte mye hjelp i 
begynnelsen, men så forventer 
 omgivelsene at det skal gå over. 
Men sorg går aldri over, det kan 
bli håndterbart. Å spørre om 
barnet, huske en merkedag eller 
bursdag selv om det har gått 
noen år oppleves av mange som 
positivt, mener hun.

– Mange tror det er å rippe 
opp, men det er å vise at du 
husker at de har hatt et barn. 
Det viser medfølelse.

Mennesker sørger på ulikt vis, 
også foreldre.

– vi blir ikke like i emosjonene 
selv om vi har blitt foreldre 
sammen. vi må ha respekt og 
 forståelse for at sorg er individu-
elt, understreker psykologspe-
sialisten.

Å føle seg misforstått og av-
vist i sin sorg, er  ensomt. Derfor 
er det viktig å snakke sammen 
om hvor en er i sorgen innimel-
lom, anbefaler hun. Å komme i 
gang med livet og daglige sysler 
er også viktig, ifølge hordvik.

– gå sakte og forsiktig i gang 
med jobb. ikke så mye, men litt 
jobb. trappe gradvis opp og 
kom i gang med livet slik det var. 
vær åpen for at selv om du er i 
gang igjen, så er sorgen fortsatt 
 vanskelig innimellom.

«Sorg går aldri over, men kan bli håndterbart»

gode minner:  Magne minnes ikke bare sykdom, men også alt det positive i årene med Ylva. – en av 
grunnene til at jeg begynte å dele tankene mine på Facebook, var at jeg ville fortelle at det også er noen 
fine ting med å ha et sykt barn. Jeg ønsket å fortelle at veien mot døden kan være vakker.

«Hun er der hele tiden, i alt.  
Som andre tenker på sine barn, tenker  
jeg på henne. Jeg føler fortsatt at jeg er  

pappa, selv om jeg ikke er det»

MaGnE HELanDEr, far TIL YLVa OG GrunnLEGGEr aV STIf TELSEn SYkEHuSbarn


