
sykehusklovnene Årsrapport  20181sykehusklovnene Årsrapport  2018

TM

ÅRSRAPPORT

2
0

18



sykehusklovnene Årsrapport  20182sykehusklovnene Årsrapport  2018

INNHOLDSFORTEGNELSE

s.2 Oversikt sykehus

s.3	 Daglig	leders	ord,	Antall	pasienttreff	2013	-	2018

s.4	 Strategi		2019	-	2024	 

	 Antall	besøksdager	2013	-	2018

s.5  Antall pasientmøter og antall besøksdager  

 pr. sykehus

s.6.        Sykehusklovnene inn på UNN Tromsø

s.7	 Pasient-	,	pårørende-	og	helsepersonelluttalelse

s.8	 Kunstnerisk	leders	ord,	Ny	strategisk	retning

s.9									Botoxprosjektet	på	St.	Olavs	hospital	i	Trondheim

s.10	 Sykehusklovnene	og	barnepalliasjon

s.11								Sykehusklovnenen	i	medisinsk	behandling	

s.12								Styreleders	ord,	Utgiftsfordeling	2018

s.13	 Innsamling.	Privat,	næringsliv,	og	søknader

s.14		 Styret	og	administrasjonen

s.15	 Aktivitetsregnskap.	Balanse.

s.16	 Egenkapital	og	gjeld.	Noter	til	årsregnskapet

Univresitetssykehuset i Trondheim,
St. Olavs Hospital

Universitetssykehuset i Nord-Norge,
UNN Tromsø 

Helse Møre og Romsdal,
Ålesund sjukehus

Helse Bergen,
Haukeland universitetssjukehus

Sørlandet sykehus - Kristiansand

Sykehusket innlandet, Sykehuset i Elverum

Sørlandet sykehus – Arendal Sykehuset Telemark - Skien

Vestre VIken, Drammen sykehus

Oslo universitetssykehus, SSE, Sandvika
 Spesialsykehuset for epilepsi 

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Akershus universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Helse Fonna
Haugesund sjukehus



sykehusklovnene Årsrapport  20183sykehusklovnene Årsrapport  2018

Antall pasienttreff,
2013 - 2018

DAGLIG LEDERS ORD

2018	ble	på	flere	måter	et	veldig	godt	år.	Først	

og	fremst	traff	vi	enda	flere	barn	og	unge,		 

22	000,	og	kom	flere	skritt	nærmere	målet	om	å	

treffe	flere	barn	som	er	på	sykehus	landet	rundt.	

Så	fikk	vi	lært	opp	nye	klovner	for	å	øke	kapasite-

ten,	og	gjennomført	faglig	utvikling	og	 

kvalitetssikring av den stadige voksende  

gruppen av sykehusklovner. 

Det	å	ha	mange	nok	sykehusklovner	som	forstår	

hvilken	situasjon	syke	barn	og	deres	pårørende	befinner	seg	i,	og	som	kan	

bruke	klovningen	som	verktøy	for	kommunikasjon,	lek	og	helsebringende	inter-

aksjon,	skal	finansieres.	I	så	måte	var	2018	et	fantastisk	år	med	stor	giverglede	

fra	mange	hold!	Donasjoner	fra	private	givere	var	høyere	enn	noen	gang	og	

mye	av	midlene	ble	samlet	inn	via	bursdagsinnsamlinger	på	Facbook.

Men vi slutter aldri å bli imponert over innsatsen og kreativiteten barn og 

voksne	legger	for	dagen	for	å	samle	inn	penger	til	vårt	formål.	Vi	fikk	også	inn	

nye	næringslivspartnere	som	EY	og	Kremmerhuset,	og	en	flott	økning	i	enkelt-

donasjoner	fra	bedrifter	over	hele	landet,	ofte	stemt	frem	fra	de	ansatte.	I	2018	

ga	en	systematisk	og	målrettet	innsats	mot	organisasjoner	og	stiftelser,	en	

betydelig større slump penger enn tidligere. 

Uten	offentlig	støtte	trenger	vi	hver	krone,	fra	alle	kanter,	-	men	vi	blir	også	

veldig	glade	og	ikke	rent	ydmyke,	for	alle	de	gode	ordene	som	følger	pengene.	

I	2018	fikk	Sykehusklovnene	Erkjentlighetsprisen	av	UNI	stiftelsen	-	det	varmet!	

Likevel er det som varmer oss aller mest å se hvordan barn og unge på sykehus 

takler	den	krevende	situasjonen	de	er	kommet	i.	Det	er	barna	som	er	heltene,	

som	finner	frem	til	superkreftene	sine,	som	er	med	på	leken	og	lar	oss	få	bli	med.	

NINA ELISABETH EIDEM
Daglig leder
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Antall besøksdager, 2013 - 2018STRATEGI 2019 – 2024
 

I	2018	gjennomførte	vi	en	strategiprosess	med	

god	involvering	fra	styret,	klovner	og	ansatte.	

Styret vedtok strategien i november og den skal 

danne	retningen	for	de	neste	fem	årene.	

Strategien	peker	på	behovet	for	større	kunnskap	

om	sykehusklovning	og	hvilken	effekt	den	har,	

og	har	fire	mål:	

 ⚫ 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 prose-

dyrer, 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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Ahus

Ullevål

Tønsberg

Kristiansand

Arendal

Ålesund
Sunnaas

Tromsø
Haugesund

Elverum

Skien

Drammen

St. Olavs hospital,
Trondheim

SSE

867   49

481   38

 

Haukeland,
Bergen

Rikshospitalet

Antall pasientmøter pr. sykehus 2018

Totalt	: 22	008

4547   226
4320  207

3251  218

86   16

188   16
584   27

999   52

564  24

793   42

692   42

1036   45

1149   51

997   50

1455   99

Antall besøksdager pr. sykehus 2018

Totalt:	1202

Mørk	blå	må	sees	i	forhold	til	mørk	blå,	 
og	lys	blå	må	sees	i	forhold	til	lys	blå
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SYKEHUSKLOVNENE INN PÅ 
UNN TROMSØ

Sykehuset	i	Tromsø	ble	det	16.	sykehuset	vi	har	avtale	med	om	sykehus- 

klovning.	Fredag	7.	september	hadde	Sykehusklovnene	markering	sammen	

med	UNN	Tromsø	i	forbindelse	med	at	det	nå	blir	faste	besøk	av	

sykehusklovner.

Kulturavdelingen	ved	UNN	Tromsø	hadde	rigget	i	stand,	og	publikum	fikk	 

servert	champagnebrus	donert	fra	Mack	bryggeri.	Det	var	stor	stemning	i	vesti-

bylen,	og	ekstra	glade	var	barna	fra	en	nærliggende	barnehage	som	gjerne	ville	

møte	klovnene.	Barnehagen	underholdt	også	gjester	og	sykehusklovner	med	

flott	sang.

«Vi er glade for å inngå et samarbeid med Sykehusklovnene slik at de også kan 

være med å spre glede og farge til familiene her,»	sa	konstituert	klinikksjef	Per-Ivar	

Kaaresen	fra	scenen.	Sykehuset	har	flere	gode	tiltak	som	skal	bidra	til	å	gjøre	

oppholdet	for	barna	litt	bedre,	blant	annet	har	de	ansatt	musikkterapeut	og	

leketerapeut.

Bidragsytere fra nord

Vi	er	også	stolte	av	at	Christer	Johnsgård	kjent	fra	barne-TV,	sa	ja	til	å	være	vår	

lokale sykehusklovnambassadør. 

En	av	bidragsyterne	til	sykehusklovning	ved	UNN	Tromsø	er	Lions,	som	ved	 

Evy	Einarson	overrakk	en	fantastisk	sjekk	på	55	000kr.	Også	Ladies	Circle	har	

vært	en	flott	bidragsyter.

Sykehusklovnene	trenger	støtte	fra	alle	som	setter	pris	på	at	vi	er	på	

sykehuset,	og	spesielt	ønsker	vi	oss	at	hjørne-

stensbedrifter	i	lokalmiljøet	kunne	være	med	å	

bidra	til	tilbudet	for	regionens	barn.

«Det at noen barn blir syke og må ligge på 

sykehus over lang tid, er urettferdig og 

hjerteskjærende. Jeg har venner som har 

erfaring med Sykehusklovnene og 

de har gitt dem masse skryt. Det 

er en selvfølge at jeg stiller som 

stolt ambassadør for Sykehus-

klovnene, og det er veldig, veldig 

bra at også UNN Tromsø får 

dette tilbudet til barna innlagt på 

sykehuset.»

CHRISTER JOHNSGÅRD, 
sykehusklovnambassadør,  

kjent fra barne-TV



sykehusklovnene Årsrapport  20187sykehusklovnene Årsrapport  2018

«I går hadde 

eg eit nytt møte med desse fantas-

tiske klovnane. Dei for rundt i korridoren på 

Rikshospitalet, der mitt lille barnebarn er innlagt 

heile påskehelga, med klovnestrekane sine. Pga. 

isolat fekk ho ikkje møte dei, men ho var ikkje gløymt 

av den grunn. På døra fann vi eit festlig klovnekort med 

personlig helsing til henne. Ho blei så glad for dette kortet. 

Ho lyste opp i kapp med sola utafor vindauga. Tusen 

takk for jobben de gjer for desse små!»

GUDRUN JOHANNE KAUSLAND
mormor

«Da jeg var på mitt 

verste, så kom de inn gjennom 

døråpningen, og da tenkte jeg at, nei, 

dette orker jeg ikke, dette er for barnslig for 

meg. Men da de kom inn, skifta humøret mitt fra 

dårlig til superhappy. Mamma hadde aldri trodd 

at det skulle skje med meg, og ikke jeg heller hadde 

trodd det. Men det gjorde dagen min helt perfekt! Selv 

om jeg var midt i den tøffeste kuren som slo ned på 

alt. Men sykehusklovnene endret alt for meg, det 

var helt fantastisk!»

ELISABETH
12 år

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

«Hei!	

Det er fantastisk for oss som 

jobber i en operasjonsavdeling å få 

møte sykehusklovner som er så dedikerte i 

oppgaven sin. Vi vet av erfaring at barna veldig 

ofte er spente og gruer seg til operasjonene. Når 

disse «raringen» (klovnene) underholder barna før 

operasjonen, blir fokuset tatt litt bort i fra det som 

skal skje. Barna får rett og slett ikke tid til å  

grue seg til operasjonen! »

RUNE HJELMERVIK 
Operasjonssykepleier Haugesund

Ill
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KUNSTERISK LEDERS ORD

Faglig kvalitet har hatt og har, høy prioritet i 

Sykehusklovnene.	2018	har	vært	et	spen-

nende	år	der	vi	har	jobbet	med	å	strukturere	

våre	faglige	verktøy	så	de	kan	gjenbrukes	i	

årene	framover	som	en	del	av	vårt	arbeid	med	

kvalitetssikring.	Vi	har	opprettet	et	faglig	team,	

ledet av kunstnerisk leder, som består av våre 

tre ansatte klovner som også er de med lengst 

erfaring	i	sykehusklovning.

Viktige	fokus	for	teamet	har	vært	rekruttering,	opplæring	og	oppfølging	av	

nye	klovner.	I	2018	startet	opplæring	av	fire	nye	skuespillere	som	vil	være	

ferdig	med	sitt	praksisår	i	SK	i	løpet	av	2019.	

Programmet	for	coaching/veiledning	av	eksiterende	klovner	er	ferdig	

utviklet	og	igangsatt.	I	tillegg	har	vi	lagt	til	rette	for	å	spesialisere	noen	av	

klovnene	gjennom	to	ulike	prosjekter	med	tema	prosedyre	og	palliasjon.	

Vi	har	gjennomført	åtte	nasjonale	prøvedager	med	aktuelle	case-arbeid		

og	foredrag	fra	helsepersonell	knyttet	til	våre	prosjekter.	Den	årlige	prøve-

helgen	første	helgen	i	september,	samlet	vi	ca.	35	av	våre	medlemmer	

til	kurs	med	en	av	nestorene	i	bransjen,	Michael	Christensen	og	musiker	

Haim	Isaacs.	I	løpet	av	helgen	deltok	vi	med	parade	og	stand	på	«Verdens	

kuleste	dag»,og	hadde	årets	sosiale	samling	hvor	vi	blant	annet	ønsket	fire	

nye	klovner	velkommen	i	organisasjonen!

VIBEKE LIE
Kunstnerisk leder

NY STRATEGISK RETNING 

I	den	nye	strategien	for	neste	femårsperiode	er	det	tatt	et	
strategisk valg om å prioritere en videreutvikling av tilbudet til 

å samarbeide mer med sykehusene om bistand ved medisin-
ske	behandlinger.	Det	er	et	mål	for	Sykehusklovnene	å	bidra	til	
bedre	opplevelser	og	økt	effektivitet	i	medisinske	prosedyrer,	
samt redusere bruken av beroligende midler og tvang når 
klovnene  er til stede.
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BOTOXPROSJEKTET PÅ  
ST. OLAVS HOSPITAL I TRONDHEIM

Sykehusklovnene	besøker	ortopedisk	poliklinikk	fast	en	dag	i	uken,	der	vi	bistår	

når	barn	med	Cerebral	parese	hver	tredje	måned,	får	botoxbehandling.	Botox	

er	en	nervegift	som	blant	annet	brukes	til	å	kontrollere	fotdeformitet	forårsaket	av	

vedvarende muskelspasmer i beina. 

Denne	prosedyren	kan	for	flere	barn	være	ubehagelig	og	vond	da	flere	sprøyter	

skal	settes	i	hofteleddsbøyer,	legg	eller	lårmuskler,	og	væsken	som	sprøytes	inn	

skaper	en	sprengende	følelse.	I	tillegg	blir	det	ofte	lange	dager	på	sykehuset	

for	disse	pasientene	som	også	får	forbehandling	(emla	krem	–	lokalbedøvende,	

dormikum	–	sedativ,	muskelavslappende	eller	lignende.	Noen	gjennomfører	også	

prosedyren i narkose). 

Sykehusklovnene	skal	bistå	som	et	stressreduserende	element,	som	er	der	for	

barnet	og	pårørende	både	før,	under	og	etter	prosedyre.		

Botoxprosjektet	på	St.	Olavs	kom	i	stand	ved	at	to	klovner	en	dag	ved	en	tilfeldig-

het	havnet	inne	på	en	botoxprosedyre	på	ortopedisk	poliklinikk	uten	at	besøket	

var	avtalt	på	forhånd.	Klovnene	hadde	etablert	god	kontakt	med	pasient	og	 

foresatt	og	ble	som	en	naturlig	del	av	møtet,	med	inn	på	behandlingen.	Dette	ble	

et	vellykket	møte,	og	det	viste	seg	også	at	foresatte	jobbet	innen	helse	og	 

meddelte	helsepersonell	på	avdelingen	at	dette	burde	bli	et	fast	tilbud!	Klovnene	

hadde	i	tiden	etterpå	flere	positive	møter	med	pasientgruppen	og	gode	 

opplevelser med å delta på prosedyren, og sammen med sykepleierne på  

avdelingen	ble	det	i	januar	2017	initiert	et	mer	fast	samarbeid.	

Prosjektet	har	nå	pågått	i	over	to	år,	og	i	løpet	av	den	tiden	har	vi	deltatt	i	flere	

hundre	botoxprosedyrer	med	svært	positive	opplevelser,	og	avdelingen	ønsker	å	

fortsette	samarbeidet	og	vil	gjerne	ha	sykehusklovner	i	botoxprosedyrer	som	et	

fast	tilbud	for	sine	pasienter.	

I	prosedyren	blir	sykehusklovnen	en	del	av	et	team	der	alle	har	sine	oppgaver	og	

forstår	hverandres	funksjoner,	og	på	den	måten	kan	bruke	av	hverandres	kompe-

tanse.	Kommunikasjonen	klovnen	har	med	barnet	kan	virke	avledende	fra	selve	

prosedyren	eller	være	med	på	å	ufarliggjøre	situasjoner	og	bidra	til	at	opplevelsen	

blir	mindre	stressende	for	barna,	for	foresatte	og	også	helsepersonell	som	kan	

fokusere	mer	på	sine	oppgaver.	

På St.Olavs opplever sykehusklovnene at helsepersonell og ledelse er stolt over 

tilbudet,	at	de	forstår	og	ser	behovet	for	sykehusklovner	i	denne	type	prosedyrer,	

og vi har en god dialog både i arbeidshverdagen og på planleggingsnivå.

Her	er	en	hilsen	fra	en	mor	vi	møtte: 

«Jenta vår trengte ikke medisin for å ta Botox i dag, takket være sykehusklovnene  

♥- Ingen gråt, bare smil! ☺ Og både mammaen og pasienten synes det er topp!  

Vi vil gjerne ha med sykehusklovnene neste gang også!!!», klem fra Mona.
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SYKEHUSKLOVNENE OG  
BARNEPALLIASJON

Øremerkede midler fra  
Helsedirektoratet

Sykehusklovnene	fikk	innvilget	søknad	fra	 

Helsedirektoratets	tilskuddsordning	til	kompe-

tanseheving	av	organisasjonen	for	å	møte	etterspør-

sel	fra	barn	og	unge	i	palliativ	behandling,	samt	til	å	

bidra	innen	feltet	med	våre	verktøy	innen	kommuni-

kasjon	som	kan	være	av	tverrfaglig	interesse.

Vi	ønsker	å	være	med	å	utvikle	det	helhetlige	tilbudet	

til barn og unge i palliativ behandling. Denne pasient-

gruppen	er	relativt	stor	i	helsesystemet	og	fortjener	å	

bli	møtt	med	den	største	respekt	og	bli	fulgt	opp	selv	

om	de	er	plassert	utenfor	sykehusenes	faste	avde-

linger.	Med	vårt	fag,	kan	sykehusklovnene	bidra	til	å	

bedre	barnas	livskvalitet	og	være	med	å	øke	selvtillit	

og	mestringsfølelse	i	en	krevende	situasjon.	

Gjennomføring 2018

Sykehusklovnene	har	i	2018	dokumentert	klovning	

for	palliative	pasienter	i	Trondheim,	Bergen,	Oslo	

og Sørlandet. Sykehusklovnene på St Olavs har i en 

lengre	periode	fulgt	opp	to	pasienter	i	sine	miljøer	

utenfor	sykehuset,	noe	som	har	skapt	svært	gode	

ringvirkninger. 

Gjennom	denne	dokumentasjonen	samler	Sykehus-

klovnene	intern	kompetanse	og	erfaringer,	slik	at	vi	

kan	skape	en	metode	for	videre	opplæring	av	klovner	

innen palliativ omsorg. 

For	å	innhente	informasjon	og	bygge	nettverk,	har	

vi	deltatt	på	konferanser	om	palliativ	omsorg	både	i	

Trondheim	og	Oslo.	På	Landskonferansen	i	Palliasjon	i	

Bodø	i	september	2018	og	på	Fagseminar	og	ressurs-

sykepleiersamling	innen	palliasjon	og	kreftomsorg	på	

Sundvolden	Hotel	i	oktober	2018,	deltok	Sykehus- 

klovnene	med	egne	foredrag.

Videreutvikling i et treårig  
palliasjonsprosjekt

Mens Sykehusklovnene tidligere har møtt palliative 

pasienter	mer	tilfeldig	på	våre	faste	avdelinger,	

eller	vi	har	blitt	etterspurt	i	enkelttilfeller,	vil	vi	nå	

etterstrebe at dette blir en integrert del av vårt opp-

drag.	Generelt	i	samfunnet	er	det	et	økende	fokus	på	

begrepet	palliasjon,	og	sykehusene	opparbeider	egne	

fagteam	som	skal	samordne	og	tilrettelegge	bedre	for	

familiene	dette	gjelder.	Derfor	er	det	naturlig	at	vi	som	

organisasjon	også	spesialiserer	oss	og	henger	med	på	

utviklingen	innen	dette	feltet	som	berører	vår	arbeids-

hverdag.	Forutsatt	videre	økonomisk	støtte,	ser	vi	for	

oss	at	dette	arbeidet	er	første	del	av	et	tredelt	prosjekt.	

 ⚫ Del	én	er	tilnærmingen	til	barnepalliasjon,	doku-

mentasjon	av	pågående	virksomhet	og	etablering	

av	tverrfaglig	samarbeid	med	andre	aktører.	

 ⚫ Del	to	vil	inneholde	en	bredere	utprøving	på	feltet	

og	samarbeid	med	eksisterende	tilbud	til	barne-	

og	ungdomspasienter	på	institusjon,	sykehus	og	

hjemme.	

 ⚫ Del	tre	vil	forankre	arbeidet	i	vår	daglige	drift,	 

utarbeide	en	metode	for	opplæring	av	nye	syke-

husklovner	og	etablere	faste	samarbeidspartnere.

Smække og Pling på hjemmebesøk
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SYKEHUSKLOVNENE I 
MEDISINSK BEHANDLING 

Mange barn har ubehagelige opplevelser knyttet til medisinske behandlinger 

og	narkose.	Ikke-medikamentell	bistand	har	vist	å	kunne	gjøre	barnet	mindre	

engstelig og dempe en potensiell utvikling av angst, spesielt knyttet til sykehus og 

«grønnkledde».

Barn	generelt	liker	ikke	å	få	narkose,	og	jeg	og	mitt	team	pluss	foreldre,	må	noen	

ganger	utøve	ulike	grader	av	tvang,	noe	som	er	belastende	for	oss,	men	aller	verst	

for	barnet.	Dette	er	med	på	å	opprettholde	og	i	noen	tilfeller,	øke	angsten.	For	barn	

med	angst	er	slik	håndtering	ekstremt	smertefullt	og	traumatiserende,	noe	som	også	

gjelder	for	foresatte.	Internasjonale	erfaringer	viser	at	barnet	kan	ha	en	bedre	opp-

levelse	av	det	å	få	narkose	ved	bruk	av	avledende	tiltak	slik	som	Sykehusklovner.	

Slike tiltak kan redusere bruk av makt eller tvang. 

Vi	håper	at	vi	gjennom	forskning	kan	dokumentere	disse	påstandene	om	at	syke-

husklovner	kan	bidra	til	en	positiv	avledning	som	gjør	at	barn,	foreldre	og	helse-

personell	får	en	bedre	opplevelse	på	innledningen	av	narkose.

Viktigheten av dokumentasjon

Dokumentasjonen	kan	forhåpentligvis	berede	grunnen	for	å	bruke	sykehus- 

klovner	i	andre	sammenhenger	hvor	det	har	vært	vanskelig	å	få	tilgang,	nettopp	

pga.	manglede	dokumentasjon.	I	en	operasjonssal	er	det	selvfølgelig	viktig	at	alt	er	

sterilt	og	at	alle	har	en	definert	oppgave,	men	dersom	sykehusklovnenes	tilstede-

værelse	gjør	denne	opplevelsen	markant	bedre	for	barnet,	vil	dette	hensynet	 

veie tungt.  

Helsevesenet hviler tungt på kunnskapsbasert medisin. Det å kunne vise til  

dokumentasjon	er	essensielt	for	å	kunne	få	gjennomslag	for	å	endre	tilnærmingen	 

til	flere	typer	behandling.

GURO GRINDHEIM
Overlege, barneanestesi ved Rikshospitalet og

styremedlem
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STYRELEDERS ORD

Sykehusklovnene	har	i	2018	festet	grepet.	Vi	er	i	dag	

tilstede	på	16	sykehus	og	i	alle	helseregioner	med	den	

siste etablering på Universitetssykehuset i Tromsø. Med 

snart	50	spesialtrente	sykehusklovner,	svært	gode	tilbake-

meldinger	fra	pasienter,	pårørende	og	helsepersonell	og	

en	sunn	økonomi,	er	utgangspunktet	godt	for	en	fortsatt	

positiv utvikling. 

Styret	har	hatt	fokus	på	å	stake	ut	retningen	og	å	prioritere	

skarpere.	Den	viktigste	saken	i	2018	har	derfor	vært	å	få	

fram	en	ny	strategi	for	kommende	femårs-periode.	 

Sykehusklovnenes	visjon	er	at	helsefremmende	klovning	skal	være	en	integrert	del	av	syke	

barn	og	unges	behandlingsforløp.

For	å	få	til	det,	må	kunnskapen	om	sykehusklovning	økes,	slik	at	helsesektoren	ikke	bare	ser	på	

sykehusklovning som gode og positive opplevelser, men etterspør vårt bidrag som en  

naturlig	del	av	behandlingen	for	barn	og	unge.	Sykehusklovnene	ser	hver	eneste	dag	effekten	

av	arbeidet	sitt	for	barna,	familien	og	helsepersonell..	Fremover	skal	vi	i	større	grad	dokumen-

tere	effekt	og	resultat	og	jobbe	med	målrettet	kommunikasjon	om	dette.

Det	er	et	mål	for	Sykehusklovnene	å	få	en	offentlig	anerkjennelse	gjennom	statsstøtte	til	det	

administrative	arbeidet,	slik	at	alle	midlene	vi	samler	inn	kan	gå	direkte	til	arbeidet	for	barna.

Styret	har	hatt	fem	styremøter	og	ett	styreseminar	i	2018.	Styret	er	svært	fornøyd	med	ledelse	

og	styring	av	virksomheten.	Med	ny	strategi,	reviderte	retningslinjer	og	delplaner	på	hvert	

fagområde,	er	virksomheten	godt	rustet	til	å	nå	målene	de	neste	fem	årene	-	til	beste	for	barn	

og unge på sykehus. 

Stor	takk	til	alle	samarbeidspartnere,	og	ikke	minst	våre	engasjerte	klovner!

TRYGVE G. NORDBY
Styreleder

UTGIFTSFORDELING 2018

2 502 157 kr 

2 357 230 kr

10 818 186 kr

Kostnader	til	anskaffelse	av	midler:

Administrasjons- 
kostnader

Kostnader	til	hovedformålet
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INNSAMLING 

Det private markedet

Innsamlingsmålet	for	2018	var	2.2	mill.	kroner	fra	 

private	givere,	og	resultatet	landet	på	over	8.3	mill.	

kroner!	Mye	av	forklaringen	er	den	nye	donasjons- 

plattformen	på	Facebook,	som	SK	begynte	å	bruke	i	

januar	2018.	Det	ble	samlet	inn	over	5,5	mill.	kr	på	FB	

alene.	Over	3000	innsamlinger,	med	totalt	 

26	425	givere.	78%	av	disse	pengene	kom	inn	via	

bursdagsinnsamlinger,	og	20	%	på	andre	innsamlinger.	

De	resterende	2%	kom	inn	via	donasjonsknappen	på	

innlegg. 

Målene	for	de	fire	årlige	kampanjene	er	å	synliggjøre	

og	øke	engasjementet	for	organisasjonen	i	sosiale	

medier.	Videre	er	målet	å	få	nye	givere,	samt	å	få	de	

som	allerede	har	donert	til	SK	å	donere	igjen.	 

Facebook	og	Instagram	er	fortsatt	de	viktigste	 

kampanjekanalene,	og	Vipps,	sms	og	nettsiden	er 

fortsatt	er	de	viktigste	betalingsløsningene.	

Det	har	de	siste	årene	vært	mye	snakk	om	at	Crowd-

funding	og	Peer2Peer	fundraising	er	de	formene	for	

innsamling	som	har	størst	potensiale.	Dette	fikk	Syke-

husklovnene	virkelig	oppleve	i	2018	med	et	rekord-

stort	bidrag	fra	det	private	markedet.		

Næringslivsavtaler

Sykehusklovnene	inngikk	to	treårsavtaler	i	2018,	

der	Kremmerhuset	er	i	kategori	hovedsponsor,	og	

som	vil	støtte	oss	med	over	500	000	kr	årlig,	og	EY	

som bidrar både med penger og konsulentbistand 

som Sykehusklovnene ikke kunne tatt seg råd til uten 

denne støtten.  

I	tillegg	har	vi	flere	viktige	probonoavtaler	på	transport,	trykkeritjenester	og	hotellovernattinger,	samt	mange	

bidrag	fra	frivillige	organisasjoner.	Dette	gjør	at	mest	mulig	at	innsamlede	midler	kan	gå	til	formålet.	 

Les mer her om våre samarbeidspartnere. 

Søknadsmidler 

Sykehusklovnene	startet	i	2018	et	systematisk	arbeid	med	å	skrive	søknader	til	stiftelser,	legat	og	fond,	 

Kulturdepartementets	gaveforsterkningsordning	og	Helsedirektoratet.	Det	ble	søkt	om	midler	til	besøks-

dager,	to	prosjekt	(prosedyre	og	palliasjon)	og	til	nye	sykehusklovnkostymer.	Vi	mottok	2,26	mill.	kroner	i	2018,	

hvorav	1	mill.	kroner	fra	Den	norske	Frimurerorden,	var	øremerket	prosjekt	om	prosedyrebistand.	Prosjektet	ble	

påbegynt	i	2018	og	fortsetter	i	2019,	se	side	11.	Fra	Helsedirektoratet	mottok	SK	0,34	mill.	kroner	til	kompetan-

seheving	hos	sykehusklovnene	for	å	møte	etterspørsel	fra	barn	og	unge	i	palliativ	behandling.	Fra	Kulturdep.	

mottok	SK	0,27	mill	kroner	i	2018	til	SKs	arbeid	på	sykehusene.

I	tillegg	har	SK	i	2018	søkt	og	fått	tilsagn	om	midler	som	vil	utbetales	i	2019	og	2020.		

Inntektskurve 2013 - 2018

https://www.sykehusklovnene.no/vare-samarbeidspartnere/
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STYRET

Styreleder

TRYGVE	NORDBY

Nordby	er	partner	i	konsulentselskapet	Sonconsult	AS	hvor	han	arbeider	som	

rådgiver	med	særlig	vekt	på	styring,	ledelse	og	organisasjonsutvikling.

Nordby	har	bred	erfaring	fra	frivillig	sektor	og	offentlig	forvaltning.	Han	 

har	tidligere	vært	generalsekretær	i	Flyktninghjelpen.	I	Røde	Kors	har	han	både	vært	

generalsekretær	og	undergeneralsekretær	i	det	internasjonale	forbundet	av	 

Røde	Kors	og	Røde	Halvmåneforeninger.		

 
Øvrige styremedlemmer

 ⚫ Helen	Johnsen	Christie,	spesialrådgiver	i	RBUP	Øst	og	Sør

 ⚫ Guro Grindheim, overlege barneanestesi ved Rikshospitalet

 ⚫ Liv	Tora	Gulbrandsen,	prosjektleder	for	Bokåret	2019	for	Nasjonalbiblioteket	

 ⚫ Ida	Halvorsen,	kommunikasjonsleder	i	Nathionaltheatret

 ⚫ Katja	Brita	Lindeberg,	sykehusklovn

 ⚫ Hedda Munthe, sykehusklovn

ADMINISTRASJONEN

Daglig leder

NINA	ELISABETH	EIDEM

Kunstnerisk leder

VIBEKE	LIE

Øvrige ansatte
 ⚫ Marianne Hardeng Aaberg,  

aministrasjonskoordinator,	prosjekteder

 ⚫ Eirik	André	Skarsbø,	leder	fundraising

 ⚫ Anne	Berggraf,	kommunikasjonsleder
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