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Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som møter barn og unge i et behandlingsforløp for 
å stimulere målgruppens vitale krefter. I 2020 møtte sykehusklovner 20 300 barn og unge på 
sykehus eller hjemme. Sykehusklovnene har samarbeidsavtale med 17 sykehus fra nord til sør og 
er representert i alle helseregioner. Sykehusklovnene treffer målgruppen på sengepost og 
poliklinikk. Noen av utøverne er spesialisert i å bistå i medisinske prosedyrer og være hjemme hos 
barn og unge i palliativ behandling. Sykehusklovnene hadde i 2020 50 utøvere, og på grunnlag av 
etterspørsel fra sykehus rekrutterer og lærer man årlig opp nye utøvere. 
 
2020 var et spesielt år med en verdensomspennende pandemi som også hadde konsekvenser for 
Sykehusklovnene. Bortsett fra en nasjonal nedstenging i mars 2020 har organisasjonen klart å 
opprettholde tilbudet enten gjennom fysisk tilstedeværelse, digital klovning eller utendørs 
klovning. Den planlagte oppstarten på Kalnes sykehus i Østfold måtte utsettes til 2021. 
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Økonomi 
Sykehusklovnene finansierer all aktivitet gjennom innsamlede midler, og får ikke fast offentlig 
støtte. I 2020 hadde organisasjonen samlede inntekter på 26.025.382 kr. Inntektene kommer fra 
ulike kilder som donasjoner fra private, bedrifter og organisasjoner.  I tillegg kommer 
søknadsmidler fra stiftelser og offentlige ordninger, og en symbolsk egenandel fra sykehusene. 
Inntektene ble lavere enn budsjettert i 2020 grunnet korona pandemien som førte til inntektssvikt 
fra bedriftsmarkedet og inntekter fra arrangementer og aktiviteter. Inntektene har vokst hvert 
eneste år, bortsett fra i 2020 da inntektene ble 3 millioner svakere enn i 2019. Utgiftene lå litt 
under budsjetterte nivå fordi noe planlagt utviklings aktivitet måtte flyttes til neste år. 
Nedstengingen i mars og april ble brukt til å etablere et digitalt tilbud i samarbeid med Norsk 
Helsenett. Samlede utgifter var på 20.525.693 kr som ga et pluss resultat på5.499.690 kr. Styret og 
Daglig leder er godt fornøyd med at et svært krevende år likevel endte i pluss og at virksomheten 
kunne opprettholde tilbudet, samt avsette midler til en videreutvikling av virksomheten. 
 
HMS og ytre miljø 
Sykehusklovnene er en forening hvor utøvende sykehusklovner er medlemmer. 50 utøvere er 
oppdragstakere og arbeider mellom 20 og 120 dager i året som sykehusklovn 
Sykehusklovnene har 9 ansatte som utgjør 7,4 årsverk, samme nivå som i 2019. Arbeidsmiljøet er 
etter vår oppfatning godt. Sykefraværet er lavt, og det er ikke behov for spesielle tiltak på dette 
området. Det er ikke meldt om noen skader eller ulykker i 2020. 
 
Sykehusklovnene er opptatt av likestilling, og blant 9 ansatte er det det 1 mann og 8 kvinner.  
Styret er sammensatt av 5 eksterne og 2 representanter fra medlemmene hvor styreleder er 
ekstern. 
Virksomheten har etiske retningslinjer for utøvere og innsamlingsarbeidet, og følger 
bransjenormen for innsamlingsorganisasjoner. 
Virksomhetens art bidrar i liten grad til miljø forurensning. Det er nødvendig å reise til de 
sykehusene der vi ikke har utøvere lokalt, og så langt det tilrettelagt for det benyttes miljøvennlige 
transportmidler 
 
Styrets aktivitet i 2020 
Styret har hatt 5 møter i 2020 og behandlet 36 saker. 
Fokus for styret i 2020 har vært å støtte ledelsen i krisehåndtering av pandemien. Styret har også 
tatt initiativet til å utrede hva som er den beste organisasjonsformen til dagens virksomhet og har 
satt i gang en prosess som i stor grad involverer medlemmer og ansatte. Dette er et arbeid som 
pågår utover i 2021. Styret har fulgt opp strategien fra 2020 og som gjelder frem til 2024, og kan 
konstatere at virksomheten er på god vei til å nå de fire sentrale målene: 
 

• Sykehusklovnene skal arbeide for at enda flere barn får tilbud om kvalifisert og 
helsefremmende klovning.   

• Sykehusklovnenes tilstedeværelse skal gjøre hverdagen bedre for pasienter, pårørende og 
helsepersonell.   

• Sykehusklovnene skal bidra til økt effektivitet og bedre opplevelser i medisinske prosedyrer, 
samt redusert bruk av beroligende midler og tvang når vi er til stede.  

• Sykehusklovnene skal søke å dokumentere effekten av arbeidet. 
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Styret er av den oppfatning av virksomheten er veldrevet, preget av høy faglig kvalitet og med en 
sunn økonomi. Det gir et godt grunnlag for videre utvikling av tilbudet. 
 
 

Oslo, 26 april 2021 
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