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Det har vært spennende og ærefullt å lede Sykehusklovnene gjennom vårt 15-års jubileum i 2016. 
Pressen viser stadig større interesse for vår organisasjon, noe som sammen med økt trafikk på 
sosiale medier er med på å bidra til økt synlighet. En analyse gjennomført i 2016 viser at kjennskap til 
Sykehusklovnene blant befolkningen nå ligger på over 80%. Dette er opp i mot samme kjennskapsnivå 
som de større mer kjente ideelle organisasjonene, noe vi selvfølgelig er veldig stolte av.  
I 2016 opplevde vi en økning i pasientmøter på nær 60% fra året før. Denne veksten skyldes både en 
økning i antall dager vi er tilstede på sykehusene, men også det at vi i større og større grad er ønsket 
på dagposter, mottak og hos oppfølgingspasienter. Steder hvor det vanligvis er mange barn.  
Vi hadde også i 2016 oppstart på nye sykehus, blant annet Sykehuset Telemark i Skien i februar. 
Oppstartsåret var fullfinansiert med midler fra Gjensidigestiften og LO Telemark. I tillegg hadde vi 
pilotprosjekt på Elverum sykehus, SSE (Statens senter for Epilepsi) og Sunnaas sykehus.  
Dette bekrefter at ønsket om vårt arbeid inn på nye sykehus er stadig økende. Vi ser også at helse-
personell i større og større grad anerkjenner klovnenes tilstedeværelse som en viktig del av barns 
sykehusopplevelse ved for eksempel prosedyrer.  

Økt etterspørsel krever økt finansiering. Sykehusklovnene er fortsatt kun driftet på sponsor-, gave- og 
søknadsmidler. Vi er derfor svært glade for at vi i 2016 fikk Egon restauranter på plass i vår 
samarbeidspool sammen med blant annet Renault og Orkla Helse. Disse er, sammen med andre 
næringslivsaktører fortsatt vår viktigste inntekstskilde. Fremover vil vi i tillegg forsterke arbeidet med 
formål om å komme inn på statsbudsjettet for å sikre større økonomisk forutsigbarhet. På sikt har vi 
som mål at Sykehusklovnene skal eksistere som et spleiselag mellom det offentlige og det private.  
 
2016 var et stort år internasjonalt da alt som kunne krype og gå av klovneorganisasjoner var samlet 
til ”Healthcare Clowning International Meeting” i Lisboa i påsken. Programmet fokuserte på forskning, 
fremtiden, prosedyrearbeid og tettere internasjonalt samarbeid. Vi sendte fem representanter og 
deltok sammen med land fra alle verdensdeler. Til og med den første japanske klovnen var 
representert og det er en fantastisk følelse å vite at det i så mange land i verden er sykehusklovner 
som bidrar til positive pusterom og magiske øyeblikk til barn i en utfordrende sykehushverdag.  
 
Til slutt vil jeg gjerne takke alle dugnadsheltene der ute som bidrar til å muliggjøre vårt viktige arbeid. 
Spesielt vil jeg i år trekke frem Klovneløpet i Trondheim som hadde femårs jubileum med sitt arbeid 
for oss i 2016 og Ladies Circle som har gjort en formidabel innsats med sin innsamling.

Kristin Zachariassen
Daglig leder 2016

Årsrapport 2016
I 2001 tok vår grunder Tove Karoliussen sine første, spede 
klovneskritt inn i korridorene på barneavdelingen på Ullevål 
sykehus. Det ble oppstarten til det som i dag er Sykehus- 
klovnene. 30 klovner, nesten 15 sykehus og 15 år senere var det 
naturlig nok feiringen av jubiléet vårt som var organisasjonens 
hovedfokus i 2016.
15-årsjubiléet åpnet med jubileumsfest i Forstanderskapssalen på vår nye 
arbeidsplass Sentralen i Oslo og behørlig åpnet av ordfører og tidligere styre-
medlem Marianne Borgen. Première på egen klovneforestilling, kunstutstilling, 
fagdag på Riksen og boklansering inngikk også i programmet. En flott anledning 
til å presentere vårt arbeid utad til folket og i presse og media.

Men det viktigste arbeidet foregår selvfølgelig fortsatt på alle de sykehusene vi 
besøker. I 2016 hadde vi ca 900 besøksdager på våre sykehus totalt, en økning 
på 30% fra året før. Dette resulterte i nesten 17.000 møter mellom våre klovner 
og vår målgruppe som er pasienter mellom 0 – 18 år. Forhåpentligvis har disse 
møtene bidratt til at alle disse barna har fått noen gode, positive pusterom i 
løpet av sitt sykehusopphold.
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Styret har avholdt fire styremøter i løpet av 2016. 
Årsmøtet ble avholdt 17. juni.  
Styret har vært opptatt av å videreutvikle 
organisasjonen mht kostnadseffektivitet, samtidig som 
vi har fortsatt å øke antall klovner og antall sykehus i 
takt med planlagt vekst.
  
Som årsregnskapet viser, økte både anskaffede midler 
og forbruk av midler betydelig fra 2015 til 2016. 
Kostnadene til sykehusklovnenes formål er nå oppe i 
over åtte millioner kroner. Det er i denne forbindelse 
viktig å være tydelig på at økt aktivitet krever økte 
ressurser til innsamling av midler og til nødvendig 
administrasjon. At andelen kostnader til innsamling 
av midler økte, henger også sammen med at vi i 2016 
foretok flere investeringer for å styrke evnen til å 
gjennomføre denne delen av arbeidet. 

Styret er svært godt fornøyd med det arbeidet som 
ble lagt ned i forbindelse med avviklingen av Syke-
husklovnenes 15-årsjubileum i oktober. Økonomien 
fortsetter å styrkes, noe som i 2016 blant annet har 
resultert i at stadig flere pasienter mellom 0 – 18 år 
får besøk av våre sykehusklovner, samtidig som deres 
tilstedeværelse er ønsket i økende grad i for eksempel 
prosedyresituasjoner. Styrket økonomi har også gjort 
at vi har kunnet øke bemanningen i vår 
administrasjon. 
 
Styret ser viktigheten av å fortsette å bygge 
Sykehusklovnene som merkevare og anerkjenner at det 
både er Sykehusklovnenes profesjonalitet og 
kreativitet, som er organisasjonenes styrke.

Trygve G Nordby
Styreleder

Styrets årberetning1. Sykehusklovnene
Alle våre klovner er profesjonelle 
scenekunstnere. I tillegg har de 
gjennomgått en spesialopplæring 
i sykehusklovning hos oss. I 2016 
var til sammen 30 klovner tilknyttet 
organisasjonen. Våre klovner møtte 
barn mellom 0 – 18 år på følgende 
sykehus i 2016: Rikshospitalet, Ullevål 
sykehus og SSE (OUS), Haukeland 
universitetssykehus, St Olavs Hospital, 
Ahus, Drammen sykehus Vestre Viken, 
Sørlandet sykehus Arendal, Sørlandet 
sykehus Kristiansand, Ålesund sjuke-
hus, Haugesund sjukehus, Sykehuset 
i Telemark og Sunnaas sykehus. De to 
sistnevnte hadde oppstart i 2016. 

2. Administrasjonen
Kristin Zachariassen har vært ansatt 
som daglig leder i 100% stilling i hele 
perioden. Elisabeth Helland Larsen har 
vært ansatt 80% som kunstnerisk leder 
frem til 1. september da Vibeke Lie 
gikk inn i et vikariat i denne stillingen. 
Eirik Skarsbø ble ansatt som pros-
jektleder i april i 100% stilling og Anne 
Berggraf kom inn som kommunika-
sjonsansvarlig i august i en 80% stilling. 
Marianne Hardeng Aaberg har vært 
ansatt som administrasjonskoordina-
tor i en 60% stilling.  I tillegg har vår 
regnskaps- og økonomiansvarlige Nils-
Erik Midtskog vært tilknyttet organisa-
sjonen i et 50% engasjement. 

3. Styret
På grunn av sitt nye politiske verv 
måtte Geir Lippestad trekke seg på 
styremøte i januar etter fire år som 
styreleder i Sykehusklovnene. Nest-
leder Marianne Borgen trakk seg av 
samme årsak. Styret konstituerte seg 
da med fungerende styreleder 
Elina Krantz og fungerende 
nestleder Kenneth Sunde.

Øvrige styremedlem-
mer har vært Trond 
Vartdal, samt medlems-
representanter Hedda 
Munthe og Tove 
Karoliussen (som satt 
frem til årsmøtet i juni). På 
årsmøte i juni ble følgende 
nye representanter valgt: 
Monica Borg Fure, Liv 
Guldbrandsen, Agnete 
Sommerset og Torunn 
Fisketjøn (medlemsrep-
resentant). Trygve G. 
Norby tiltro som ny 
styreleder i desember.
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2016 var et begivenhetsrikt år for Sykehusklovnene. Vi har tatt tak innvendig i organisasjonen og 
fortsetter det store faglige arbeidet utad på sykehusene som det nå blir flere og flere av. Mer enn 
noen gang blir vi spurt om å holde foredrag i ulike settinger hvor andre aktører er nysgjerrige på vår 
spisskompetanse i møte med barn og unge.  
 
Tre av organisasjonens mest erfarne sykehusklovner dro i mars sammen med daglig leder og 
kunstnerisk leder på Internasjonal klovnekonferanse i Lisboa. Det var nyttige dager som flettet 
sammen erfaringer og bandt sammen aktører verden over. 
 
I forbindelse med vårt 15 års-jubileum produserte vi vår egen familieforestilling med tittelen  
Miranda. Vi hadde premiere på Sentralen under jubileumsuka og spilte til sammen seks forestil-
linger. Der hadde vi også lansering av vår nye bok “Magisk Medisin” som var et samarbeidsprosjekt 
med Z-forlag. I løpet av jubileumsuka arrangerte vi også foredrag på Rikshospitalet, workshop med 
Avital Dvory  (pedagog og sykehusklovn i prosjektet Dream Doctors i Israel) samt møte med vår 
svenske søsterorganisasjon Gladjesverkstan og en sykehusklovn fra Sør-Amerika. Vi gjennomførte 
også en stor klovneparade på Rikshospitalet hvor vi fikk stor nasjonal oppmerksomhet fra media.  
 
Ellers har vi hatt seks prøvedager og to kurs med internasjonale gjestepedagoger i løpet av året. I 
september avviklet vi første del av vårt planlagte coachingprogram. Vi er i ferd med å utdanne fem 
av våre egne klovner til coacher, veiledet av Laura Fernandez. Hensikten er å ha egne krefter i 
organisasjonen som skal fungere som et verktøy i forhold til kvalitetssikring av våre sykehusklovner.  
 
I løpet av året har vi satt i gang spesialisering i sykehusklovner i Bergen, hvor intensjonen er å 
rekruttere tre nye klovner i denne regionen, flere av våre klovner har også bidratt frivillig i 
flyktningeleirer i Hellas dette året, og vår aspirant Marianne Hetland ble også ferdig utdannet i 
2016. Kunstnerisk råd la ned mye arbeid i 2016 og håper på å være levedyktig i mange år fremover.  
 
Elisabeth Helland Larsen gikk av som Kunstnerisk leder høsten 2016 og ble ble erstattet av Vibeke 
Lie som vikar frem til hun søkte jobben og ble ansatt i begynnelsen av 2017. Sykehusklovnene seiler 
videre i enorm medgang og har satt i gang tiltak for å forsterke seg som organisasjon. Og mer enn 
noen gang er vi utrolige stolte av alle de fantastiske klovnene våre som hver dag gir av seg selv og 
skaper latter og glede over hele landet!

Elisabeth Helland Larsen/ Vibeke Lie 
Kunstnerisk leder

4. Sykehusene
Gjennom året har vi hatt en tett 
og god dialog med de 14 ulike syke-
husene vi samarbeider med. De 
tverrfaglige møtene og dialogen med 
de andre aktørene på sykehusene er 
ryggraden i vårt arbeid og muliggjør 
videreutvikling, samarbeid og kvalitets-
sikring. Hvert sykehus har sin egen 
kultur som vi prøver å imøtekomme på 
best mulig måte.  
Mer enn noen gang blir vi spurt om å 
holde foredrag rettet mot sykehusper-
sonalet rundt vår kompetanse i møte 
med barn og unge på sykehus. Mange 
melder tilbake at det er inspirerende å 
få innblikk og informasjon rundt våre 

kunstneriske verktøy som vi bruker i 
kommunikasjonen med barn og unge.  
 
På hvert sykehus har vi vår egen 
sykehuskoordinator som holder jevnlig 
dialog med de ulike avdelingene vi 
besøker. Sykehuskoordinatorene har 
ansvar for det faglige og praktiske 
samarbeidet og er et viktig bindeledd 
mellom sykehus, klovner og admini-
strasjonen. Vi har mye fokus på 
informasjonsarbeid rettet mot helse-
personell. De er våre daglige samar-
beidspartnere ute på sykehusene så 
det er helt essensielt at deres adferd 
og holdninger til sykehusklovnenes 
arbeid er positive og åpne. 
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Sykehuskoordinatorer i 2016 var Siv 
Øvsthus, Tove Karoliussen, Elisabeth 
Helland Larsen, Hedda Munthe, Gaute 
Askild Næsheim, Torunn Fisketjøn, 
Stein Ove Øygardslia, Vibeke Lie og 
Melanie Dahl. Koordinatorene sender 
inn halvårsrapporter fra sine sykehus 
og møtes to ganger i året for å sam-
kjøre og videreutvikle sine rutiner. 

Samtidig som vi går inn på nye syke-
hus utvider vi også i bredden på det 
enkelte sykehus vi samarbeider med. 
Vi besøker for eksempel flere polikli-
nikker og andre avdelinger/enheter 
som ikke er sengeposter, men som har 
mange barn og ungdomspasienter. 
Som eksempel besøker vi blant annet 
dagkirurgisk avdeling i Kristiansand, 
audiopedagogisk avdeling ved Ålesund 
sjukehus hvor vi treffer barn med 

hørselshemminger, og på Haugesund 
sykehus har vi et eget samarbeid med 
BUP (Barne-og ungdomspsykiatri). Vi 
opplever at flere og flere faggrupper 
på sykehusene ønsker samarbeid med 
oss i forbindelse med deres daglige 
arbeid og prosedyrer. 
 
Vi lar oss også inspirere av andre euro-
peiske organisasjoner som har 
videreutviklet nye typer samarbeid 
med sine sykehus hvor Sykehus-
klovnene kan bidra med sin 
kompetanse i 
møte med 
barn og 
ung-
dom.

Emma Åsbakk, som 
har samlet inn over 
120 000kr til SK. Fra 
15-årsjubileet
Foto: Ida Brekke

Thalia møter Thalia. Fra vernissagen til kunstutstillingen. 
Et av de innsende barnemaleriene fra sykehusene.

“Magisk medsin”, vår første bokutgivelse.
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5. Full oversikt besøkstall

Antall besøksdager: En besøksdag utføres alltid av to klovner og omfatter som  
hovedregel besøk på to avdelinger.
Antall pasientmøter: Antall møter med pasienter (0-18 år) i løpet av besøks-
dagene.
Antall møter totalt i målgruppen: Inkluderer i tillegg til pasienten, både 
pårørende og helsepersonell.
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6. Søknadsmidler og gavemidler
Vi har mottatt søknads- og gavemidler fra blant andre Ladies Circle, 
Gjensidigestiftelsen, Extrastiftelsen, Norsk kulturråd, OBOS, Sebastians minne, 
LO Telemark, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Kjell Holm og Kiwanis.

Våre faste samarbeidspartnere i 2016 var: 
• Renault (Produktsamarbeid Zoe)  
• Orkla Helse (Produktsamarbeid Vitaminbjørner)  
• Egon Restauranter (Klovneburger med mer)  
• Klovneløpet i Trondheim og Multiconsult  
• Rema 1000 Midt-Norge 
• Fødselsplakaten 
• Lions Club Sørum 
• Lions Club Lørenskog Øst
• Lions Buskerud 
• Bristol-Meyers Squibb 
• Anders Sveaas Allmennyttige Fond 
• OK Bingo  
• Oslo Maraton 
• Barneløpet på Askøy 
• Avis 
• Bowii  
• Name It 
• Dråpen i Havet 
• BBold

I tillegg mottok vi gavemidler fra næringsliv, privatpersoner, klubber og 
foreninger, barnehager, skoler med mer. 

Våre klovner overnatter pro-bono på følgende hotell: 
• Comfort Hotel Børsparken 
• Comfort Hotel Grand Sentral  
• Comfort Hotel Xpress Central Station 
• Comfort Hotel Trondheim  
• Clarion Hotel Tyholmen, Arendal  
• Thon Hotel Arendal 
• Clarion Hotel Ernst 
• Comfort Hotel Kristiansand 
• Hotel Norge, Kristiansand 
• Quality Hotel Møre og Romsdal  
• Clarion Hotel Bryggeparken, Skien 
• Clarion Hotel Admiral, Bergen
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7. Aktiviteter utenom sykehusene
Vi har blant annet hatt klovner tilstede på: 
• Kick-off for Renault 
• Tusenfryd for DNB 
• Verdens kuleste dag i regi av Sparebankstiftelsen DNB
• Kick-off for Lions-lotteriet  
• Klovneløpet i Trondheim/Multiconsult 
• Oslo Maratons barneløp 
• Bergen Charity Run 
• Overrekkelse av underskriftskampanje til Helseminister på Stortinget 
• Åpen dag på Sandviken sykehus 
• Parade på Rikshospitalet under vårt 15-års jubileum
• Innsamling for SK på Sandvika storsenter 
• Åpning av kampanjemåned på Egon Byporten 
• Åpningen av Lions julelotteri på Lørenskog  

Sykehusklovnene hadde to klovner som var med i et prøveprosjekt i flyktninge-
leirer i Hellas. Prosjektet ble gjort samarbeid med organisasjonen ”Dråpen i 
Havet”. Besøket varte en uke og ble dokumentert av et filmteam. 
Minidokumentaren skal være ferdig i januar 2019, og er en del av en serie om 
flere organisasjoner på Sentralen.   
Vi var også tilstede med stand på flere julemarkeder. 

Kurs og prøvedager
Vi har avholdt syv prøvedager og ett medlemsmøte. Kunstnerisk råd har avholdt 
seks møter. To av prøvedagene har vi hatt med internasjonal kursholder Avital 
Dvory. Vi har også hatt prøvedag og kurs for coacher med Laura Fernandes 
(erfaren klovnekursleder bosatt i Tyskland).  Vi har arrangert julebord for 
samarbeidspartnere og oss selv.  Sykehusklovnene har siden 2013 vært medlem 
i EFHCO (European Federation of Hospital Clown Organization)  
Vi har deltatt på to EFHCO samlinger i løpet av året:  
• Healthcare Clowning International, Lisboa Portugal. 
• EFHCO Fundraising Exchange i Oslo, der vi selv var vertskap. Dette var det 
første arrangementet vi hadde i våre nye lokaler på Sentralen. Konferansen gikk 
over to dager fra 11 – 12 april. Deltakere fra 1 organisasjoner var til stede.

Daglig leder og kunstnerisk leder har blant annet holdt foredrag på: 
• BI -  for studenter på Managing knowledge work, creativity og innovation
• Rikshospitalet - fagseminar i forindelse med vårt jubileum
• Sentralen - konferansier på åpningen av SoCentral 
• Høgskolen i Oslo
• Høgskolen i Telemark
• Diverse foredrag for Lions, Ladies Circle og andre klubber og foreninger
• Arntzen de Besche

Foto: Ida Brekke
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Takk 
til 
alle 

hverdags
helter!

I desember 2015 kunne vi lese i Agderposten 
at Sørlandet Sykehus Arendal sto i fare for å 
miste tilbudet om besøk av 
sykehusklovnene. 

Vi er to engasjerte mammaer og en 
ungdomspasient, som alle har opplevd 
viktigheten av disse små møtene. Det å få 
noe annet å tenke på en liten stund, som 
kan ta bort både bekymringer og smerte – 
om enn bare for et øyeblikk. 
Vi tok kontakt med Agderposten, som raskt 
laget en sak for å skape litt blest. Dette 
sammen med aktiv søknadsskriving til 
lokale bedrifter og pasientorganisasjoner 
samt opprettelse av en giverside på Better-
Now for private givere, gjorde at vi klarte å 
samle inn kr 400.000,-  

Vi er utrolig stolte av det flotte engasje-
mentet lokalsamfunnet har vist. Fra de 
store summene gitt av både Sparebanken 
Sør og LOS fondet, til de gavene hvor vi fikk 
historier om skoleklasser som hadde hatt 
dugnad, til barnehagebarn som hadde hatt 
aktivitetskvelder og hvor alt overskudd gikk 
til aksjonen vår. Bygdekvinnelag, kreft- og 
sorggruppe og 50-årslag hvor gaven var 
en gave til støtte for Sykehusklovnene. Det 
varmet våre hjerter å se det store 
engasjementet vi klarte å skape! 

Vi vet av erfaring hvor viktig Sykehusklov-
nene er, og er glad for at vi kan hjelpe til slik 
at dere kan fortsette å gi barna våre dette 
gode trivselstilbudet ved Sørlandet Sykehus 
Arendal. 
 

Hilsen 
Nina Roland, Ena-Marie Roland og 
Birgitte Espeland Olsbu

Dugnadsånd

8. Presse og media
I dagens medieverden der mange henter informasjon via sosiale medier, er 
det viktig for Sykehusklovnene å være synlig på alle flater. På Facebook har 
vi gjennom året økt antall likerklikk fra 24 000 til 34 000. Vi har blåst  nytt liv i 
Instagramkontoen vår og øker stadig antall følgere der også. I følge Meltwater 
som overvåker websider har Sykehusklovnene vært eksponert i 170 artikler og 
tv-innslag.  Vi har vært tagget 193 ganger på Instagram. Her følger noen 
eksempler fra presseomtale fra 2016 (klikkbare lenker om du leser på skjerm):

TV: 
Innslag med Sykehusklovnene på TV2 Nyhetskanalen i forbindelse med  
overlevering av underskrifter på Stortinget.
God morgen Norge, TV2, intervju i forbindlse med jubileet og Emmas innsamling
Direkte på NRK nyhetene, og et humorinnslag på Nytt på nytt.
Norge rundt, januar - NRK TV

Nasjonal dagspresse/ web: 
Klovnenes rørende møte med Vanessa  - Dagbladet
Emma (11) samlet inn 120 000 til Sykehusklovnene - nå er hun en helt - VG
Vi må ta klovnene tilbake - NRK.no
”Smertestillende røde neser”  - Finansavisen, lørdag 10. september,

Lokalaviser: 
Klingende mynt for klinkekulekunst -  Adressa Trondheim
Sang inn 160.000 kroner til Sykehusklovnene - Bladet, Trondheim
Morsom  medisin  - Arendal

Fra Finansavisen lørdag 10. september

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04000116/08-01-2016#t=26s
http://www.dagbladet.no/nyheter/se-sykehusklovnenes-rorende-mote-med-vanessa-2/64035686
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norske-helter/emma-11-samlet-inn-120-000-til-sykehusklovnene-naa-er-hun-en-helt/a/23865265/
https://www.nrk.no/kultur/sykehusklovnene_-_-vi-ma-ta-klovnen-tilbake-1.13189693
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2016/03/21/Klingende-mynt-for-klinkekulekunst-12437727.ece
http://www.bladet.no/nyheter/2016/02/06/Sang-inn-160.000-kroner-til-Sykehusklovnene-12122543.ece
http://detskjeriarendal.no/magasiner/nr-6-vinteren-1617/sykehusklovnene/
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Ladies Circle er en nettverksorganisasjon for kvinner mellom 18-45 år og har over 
1100 medlemmer i Norge. I tillegg er de representert i over 30 andre land. 
Hege Swan Løvlund var president for LC Norge i 2015-16. Et av hennes fokusområder var 
”charity”, fordi hun mente at LC som organisasjon kunne klare det meste hvis de gikk 
sammen om det. Hege ble derfor veldig glad da LC 75 Ølen sa ja til å stå i spissen for et 
nasjonalt serviceprosjekt til inntekt for Sykehusklovnene for 2015-17. 

Leder i LC Ølen Anne Karin Nøkland Berge sier dette om sam-arbeidet med Sykehusklovnene: 
”Prosjektet vårt for Sykehusklovnene har virkelig satt fokus på vårt LC motto - vennskap og 
omtanke. Vi har sammen fått lov til å jobbe for at barn skal ha en bedre hverdag innenfor 
de hvite sykehusveggene, og fått lov til å glede oss over klovnestreker og hemningsløs latter 
som varmer langt inn i hjerteroten. Vi opplever at alle vi forteller om prosjektet til er 
positive, og de aller fleste vil bidra. Representanter for Sykehusklovnene har også besøkt 
mange klubber og presentert deres jobb til stor glede for de fremmøtte. Dette har virkelig 
vært et kjekt prosjekt å jobbe med, selv om vi håper at vi aldri trenger å møte sykehusklov-
nene selv! Stolt og glad hilsen fra alle LC jentene i Ølen!” 

Det å få oppleve hvordan medlemmene våre trykket Sykehusklovnene til sitt bryst det første 
prosjekt-året var virkelig noe som rørte meg sterkt. Det var et engasjement og en giverglede 
uten sidestykke, og vi beviste virkelig at sammen kan vi klare det meste. 
Det var altså en stor glede for meg å være president det året vi startet med sykehusklovn-
prosjektet, og en glede å følge med prosjektet videre. Jeg tror dette prosjektet har gjort at 
enkeltmedlemmer har blitt mer bevisst på at små enkle grep kan utgjøre en stor forskjell for 
noen som trenger det.   
Sykehusklovnene har overbevist meg om at livet på sykehus også kan være flott for barn og 
pårørende, selv i en vanskelig situasjon. For jeg er overbevist om at klovnemedisin er bra 
medisin. 

Hege Swan Løvlund, President LC Norge 2015-2016.

Solveig Kaasen Gjøvik tok over som present etter Hege og forteller videre: 
 ”Etter den knakende gode suksessen fra klubbåret 2015-2016 ønsket jeg i mitt år som 
president selvsagt å oppmuntre klubbene til å fortsette det fantastiske arbeidet for 
Sykehusklovnene. Det er fantastisk å se hvordan givergleden blant klubbene blomstrer. Det 
gjør meg stolt av å være en del av Ladies Circle. Ekstra morsomt er det å se hvordan, Round 
Table (tilsvarende klubb for menn)  også har tatt til seg prosjektet. Mitt motto for året har 
vær Sammen er vi mer, og jeg føler virkelig at vi har kommet sammen og gjort en 
fantastisk innsats for å få Sykehusklovnene til enda flere sykehus i Norge.Tusen takk for at 
vi fikk muligheten til å bidra .” 

Solveig Kaasen Gjøvik, President LC Norge 16/17
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