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TRISOMIMØDRENES
UVURDERLIGE INNSATS
Livsvernprisen 2018 går til tre bemerkelsesverdige kvinner
som har utmerket seg med et usedvanlig mot. Høsten 2012
fortalte de sine personlige historier om møtet med et helsevesen som forventet at de tok abort etter at fosteret fikk
påvist trisomi 18 (Edwards syndrom).
Trisomi 18 har blitt fremstilt som uforenlig med liv, og flere
foreldre har fortalt om en tøff kamp mot holdninger i helsevesenet for å få beholde og få grunnleggende helsehjelp til sitt eget barn. «Uforenlig
med liv» var beskjeden også en av prisvinnerne, Anna Solberg, fikk da kromosomfeilen ble oppdaget etter en fostervannsprøve. Legene ristet på hodet da hun fortalte
at hun ville beholde barnet. I dag er Ole Maximilian fem år.
Prisvinner Siri Fuglem Berg beskriver på samme måte hvordan legene gjentatte ganger oppfordret henne til å avslutte svangerskapet. På nettsiden
evykristine.com skriver Fuglem Berg om hvor tilbakeholden man er med å gi disse
barna helsehjelp. – Dødeligheten er et direkte resultat av legers manglende vilje til
fødselshjelp og behandling, skrev hun i Vårt Land i 2013.
Den tredje prisvinneren, jurist og venstrepolitiker Åsta Årøen, mistet sin datter
28 uker ut i svangerskapet. I et innlegg i «Tidsskrift for Den norske legeforening»
skrev hun i 2013 om hvorfor de valgte å gi henne navnet Veslemøy i stedet for Liv:
– Hun gikk fra å være et symbol på muligheter og livskraft til å bli et barn som måtte
beskyttes – mot fellesskapet, mot storsamfunnet, mot fordommer, mot uvitenhet,
mot kostnadseffektivitet.
Selv traff jeg nylig en lege som fortalte meg at holdningene har endret seg etter
debatten som disse tre kvinnene satte i gang i 2013. Barn med trisomi 18 får en
annen behandling i dag enn det de gjorde tidligere, i hvert fall på denne legens
sykehus. Det er oppløftende. Samtidig er vi ikke i mål før vi har etablert konsensus
om å gi også disse barna den samme behandling som vi ville ha gitt friske barn i
samme situasjon – en rett som ikke skal avhenge av hvilken lege du møter.
Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøens kamp for likebehandling av
barn med trisomi 18 går rett inn i kjernen av det Menneskeverd står for, nemlig
menneskets uendelige verdi – uansett og alltid. For deres uvurderlige innsats
belønnes de derfor med Livsvernprisen 2018. Vi gratulerer og håper at pristildelingen vil sette fokus på de viktige spørsmålene som gjenstår.

Morten Dahle Stærk
Generalsekretær
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Årets Livsvernpris går til tre
mødre som alle valgte å bære
fram barn med trisomi 18, på
tross av sterk motstand fra
omtrent alle hold. Etter sitt
møte med et helsevesen som
ikke ville gi barna livreddende
behandling på lik linje med
andre barn, fordi trisomi 18
beskrives som «uforenlig med
liv», har de kjempet for likebehandling av «trisomibarna».
TEKST MARIA ELISABETH SELBEKK
FOTO THOMAS LEIKVOLL

D

et å stå alene er noe Åsta Årøen,
Anna Solberg og Siri Fuglem Berg
er godt kjent med. Men nå står
de sammen. Alle tre deler den samme
erfaringen i møte med helsevesenet
da de fant ut at de bar på barn med
trisomi 18. På jakt etter svar og hjelp
ble de nesten utelukkende møtt med
én eneste løsning: Abort eller taushet.
Trisomi 18 er nemlig ikke «forenlig
med liv», fikk Anna Solberg høre. I dag
er sønnen hennes, Ole Maximilian, fem
år gammel.

Der det begynte

Det hele startet høsten 2009 da Siri
Fuglem Berg fikk vite at barnet hun bar
på, hadde trisomi 18. Hun hadde takket
ja til tidlig ultralyd for å forsikre seg
om at alt sto bra til, men var klar på at
abort aldri var noe alternativ for henne,
uansett hva de skulle finne.
– Da de lette etter markører for
syndromer, oppdaget de at barnet
ikke hadde nesebein. For ultralydassistenten ble nesebeinet som ikke
var der, det store fokuset, men jeg så
jo et barn – barnet mitt. Da jeg takket
nei til tilbudet om abort, fikk jeg ikke
noe tilbud om annen hjelp. Det er ingen
som vet hva man skal gjøre, og det ble
en vanvittig ensomhetsfølelse. Til tider
følte jeg at alle så på meg som gal fordi
jeg ville føde barnet, forteller hun.
Da lille Evy Kristine kom til verden,
levde hun i tre dager før hun døde.
Som en respons på uvitenheten og
mangelen på informasjon fra helsepersonell, opprettet Fuglem Berg
nettsiden www.trisomi18.com.
– Jeg ønsket jo at barnet mitt skulle
overleve, slik alle andre mødre selvsagt

JEG ØNSKET JO AT BARNET MITT
SKULLE OVERLEVE, SLIK ALLE ANDRE
MØDRE SELVSAGT ØNSKER.
Siri Fuglem Berg
ønsker, men det forsto ikke legene.
De gjemmer seg bak at det er kvinnen
som må bestemme, men altfor ofte er
det legers egne holdninger som får
prege mødrenes valg, sier hun.
Hun reagerer også sterkt på argumentet

om å skåne barna for den lidelsen de vil
måtte oppleve ved å bli født.
– Barmhjertighetsargumentet er ugyldig,
generelt fordi man ikke kan si noe om et
annet menneskes livskvalitet, og spesielt
fordi nyere studier viser at trisomibarn
stort sett lever gode liv. Dersom behandling er plagsom, består ikke løsningen
i å la være å behandle, men i å sørge
for god nok smertelindring, og dette
bør jo gjelde alle barn. Det er ikke
noe mer smertefullt for trisomibarn å
motta intensivbehandling eller kirurgi enn for ethvert annet barn. Det
må da være bedre å gi barnet starthjelp slik at familien i det minste kan få
noe tid med barnet, sier hun.
Selv opplevde hun og familien
dagene med Evy Kristine som svært
meningsfulle.
– Når nesten ingen leger vil gi disse barna
behandling, ikke engang sondemat,
så blir overlevelsesstatistikken så dyster
som den er, sier Fuglem Berg.

Tok opp kampen

Da Åsta Årøen i 2012 fikk vite at hun bar
på et barn med trisomi 18, engasjerte
hun seg på flere fronter – blant annet
med kronikker i Bergens Tidende – for
at barnet hennes skulle bli anerkjent
som hennes ønskebarn. Men også hun
ble stående alene mot systemet.
– Jeg trengte støtte, men den tilbakemeldingen jeg fikk, var at det bare var
jeg som tenkte som jeg gjorde og at det
ikke fantes ressurser til å gi meg og
barnet mitt hjelp.
Lille Veslemøy døde 28 uker ut i
svangerskapet.
– Det bør være lov å kreve intensivbehandling av barnet sitt, uansett diagnose. Nedsatt funksjonsevne betyr ikke
at man diskvalifiseres fra å bli født. Selv
de som har hatt en tøff start på livet, kan
oppleve livsglede, sier Årøen.

Kaos av tanker og følelser

Med tiden tok flere kvinner i liknende
situasjon kontakt med Fuglem Berg via
nettsiden hennes for å få informasjon
og hjelp.
– Mange foreldre som skal føde barn
med kromosomfeil, er i villrede. De står
i et kaos av tanker og følelser og lurer
på hva de skal gjøre. Flere kvinner har
valgt å bære frem barnet sitt når de har
fått snakke med noen som har gjort det
selv, forteller hun.
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SELV DE SOM HAR HATT EN TØFF START
PÅ LIVET, KAN OPPLEVE LIVSGLEDE.
Åsta Årøen
I 2014 var Fuglem Berg på Stortinget
sammen med to andre «trisomimødre»
og holdt et foredrag for helsepolitikere
om sitt møte med helsevesenet. Saken
fikk oppmerksomhet, men de tre kvinnene er usikre på om det har skjedd
noen endring i holdninger og behandling av trisomibarna.
– Det er ingen lett beskjed å få at barnet
ditt har kromosomfeil. I en ideell situasjon hadde alle rundt deg støttet opp,
men jeg opplevde at veldig mange ikke
syntes at det var særlig stort, det at jeg
ville bære frem barnet og kjempe for
det. Ingen sa så mye da jeg gikk gravid,
men da hun var dødfødt, var det flere
som sa at det var bra at det gikk som det
gikk, tross alt. Men det syntes ikke jeg.
Kromosomfeil er et tabu i samfunnet,
og det trenger vi også å gjøre noe med,
sier Årøen.

Gledeshistorien

Fuglem Berg har også skrevet bok. Alle
tre har i etterkant delt erfaringene sine.
Og eksempelet på at det nytter å kjempe,
blir veldig tydelig i Anna Solbergs
historie.
– I uke 13 takket jeg ja til KUB-test. Ikke
med tanke på sortering og abort, men for
å se om alt stod bra til. Testen slo dårlig
ut, og sannsynligheten for kromosomfeil var stor. Trisomi 18 ble bekreftet
etter en fostervannsprøve. Det var
forventet at vi ønsket å fjerne barnet,
og abortpresset var stort. Vi ønsket mer
informasjon, men det vi fikk vite var at
diagnosen var forbundet med smerte,
lidelse og død. For legene var ikke dette
noe dilemma, men vi foreldre stod

overfor et umenneskelig valg. På den
ene siden ønsket vi ikke abort, og på den
andre siden ønsket vi ikke å forvolde et
lite barn smerte og lidelse. Vi valgte å la
naturen få gå sin gang, men først etter
at en nyfødtlege hadde forsikret oss om
at barnet ikke ville lide ved å bli født,
forteller Solberg.
– Videre fikk vi beskjed om selv å finne
frem til leger og sykehus som var villige
til å behandle barnet. Vi endte opp med
vårt lokale sykehus, der vi ble lovet at
både mor og barn ville bli møtt med
respekt. Dessverre viste det seg at den
respekten de viste barnet, ikke samsvarte med våre forventninger. Det var
mor som skulle følges opp, for barnet
var det ikke noe håp for ... Vi ønsket
å legge planer for fødsel og nyfødtperioden, men det ble myndig avvist.
Det var rutiner for slikt, forteller hun.

Etter fødselen begynte nok en
kamp – en kamp for fullverdig behandling. I dag er sønnen fem år gammel
og skal begynne på skolen til høsten.
– Jeg har helt klart et barn som dagens
samfunn ikke ønsker, og er skremt
over holdningene som råder der
ute. Det er altfor lite kunnskap om
diagnosen blant helsepersonell, og
mange har feilaktige forestillinger
om barna våre. Til tross for sine funksjonsnedsettelser er det nydelige barn.
Ja, noen av dem vil dø, men mange
vil kunne leve gode liv, sier Solberg,
tydelig rørt.

Sterke talspersoner

– Annas historie er et godt eksempel
på den ene legen som tar ansvar. Men
systemet motarbeider denne typen
handlinger, skyter Årøen inn.
Fuglem Berg er opprørt over at man er
prisgitt den legen man møter:
– Den overlevelsesstatistikken vi presenteres for, er basert på dem som
ikke får behandling. Ved hvilke andre
tilstander snakker man om overlevelse
uten behandling? Mange typer kreft

JEG HAR HELT KLART ET BARN SOM DAGENS
SAMFUNN IKKE ØNSKER, OG ER SKREMT OVER
HOLDNINGENE SOM RÅDER DER UTE.
Anna Solberg
Ole lå i seteleie, og forholdene i magen
begynte å bli dårlige. Solberg ønsket
keisersnitt, men fikk som svar at det
var uaktuelt å gi keisersnitt for å
skåne barnet.
Da hun nærmet seg fødsel, oppstod det
komplikasjoner, og takket være den
handlekraftige legen, Øyvind Svensen,
overlevde lille Ole Maximilian.
– Han hadde ikke vært hos oss i dag om
han ikke hadde blitt forløst med keisersnitt, sier Solberg.
Det var helt på slutten av svangerskapet
at hun møtte Svensen.
– Han sa han var oppriktig glad for at jeg
valgte å bære frem barnet. Det betød så
mye, forteller hun.
De tre prisvinnerne er blitt gode venner gjennom
den felles kampen de har kjempet for barna sine.

og ikke minst diabetes ville jo da være
100 % dødelig, sier Fuglem Berg.
De tre kvinnene er nå sterke talspersoner for at trisomibarna skal få
aktiv behandling, som alle andre barn,
og ikke bare lindrende behandling.
De håper Livsvernprisen vil føre til en
oppblussing av debatten og at politikere
tør å gjøre noe for å bedre situasjonen for kvinner som får påvist barn
med trisomi.
– Vi krever mer forskning på norsk praksis rundt støtte og rådgivning, vi ønsker
at etikkomiteene skal evalueres, og vi
ønsker at livreddende tiltak rundt fødsel
skal gis uten tanke på eventuell trisomi
eller andre funksjonsnedsettelser. Siste
ord er ikke sagt, avslutter Åsta Årøen.

◆
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PRISVINNERNE
Siri Fuglem Berg ble i 2010 mor til Evy Kristine, som levde i tre dager etter fødselen. Fuglem Berg er utdannet
anestesilege med doktorgrad i immunologi. Da barnet hennes ble diagnostisert med trisomi 18, reagerte hun
på at den eneste hensikten med tidlig ultralyd var sortering. Hun opprettet en nettside som gir god informasjon til foreldre i samme situasjon som henne, og hun ga i 2013 ut boken Evy Kristine – retten til et

annerledesbarn, der hun fortalte sin egen historie. Fuglem Berg har spesielt problematisert at trisomi 18
presenteres som uforenlig med liv. «Sier du nei til abort av foster med alvorlig utviklingshemning, fratas
fosteret rett til medisinske og livreddende tiltak», sa Fuglem Berg på et møte på Litteraturhuset i april 2013.

Anna Solberg fikk stor hjelp av Siri Fuglem Bergs nettside da hun ventet et barn med trisomi 18. Hun ble sjokkert over abortpresset hun møtte. Hun ble møtt med en klar beskjed om at diagnosen til det kommende barnet
var uforenlig med liv, og at det eneste fornuftige var å ta abort. Til slutt fikk hun hjelp av fødselslege Øyvind
Svensen. Han tok beslutningen om å forløse barnet ved hjelp av keisersnitt, og ba nyfødtlegen om å fortsette
livshjelpen slik at Ole Maximilian skulle få en mulighet til å overleve. Nå er Anna Solberg selv en som deler sine
erfaringer med foreldre som får barn med alvorlige kromosomfeil. – Det er viktig å formidle håp, og det er håp
for barn med trisomi 18, sier Anna Solberg. Det er Ole Maximilian et bevis på. I dag er han fem år gammel.

Åsta Årøen mistet våren 2012 sin datter Veslemøy 28 uker ut i svangerskapet. Årøen, som er jurist og lokalpolitiker, takket nei til fostervannsprøve etter ultralydundersøkelse med dystre framtidsutsikter. Hun
kritiserte oppfølgingen av dem som velger å bære frem funksjonshemmede barn, for å være mangelfull og
lite tilpasset den enkelte. «Det trengs en offentlig debatt med tydelige stemmer som sier at de svakeste er
verdifulle og at intet menneske er en byrde», skrev Årøen i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening,
19. mars 2013.

TRISOMI 13 OG 18
Trisomi 13 og trisomi 18 er de vanligste kromosomfeil etter Downs syndrom (trisomi 21). Studier fra forskjellige land viser at forekomsten
i svangerskap av trisomi 18 er fra 1:1500–1:2000, mens det kun forekommer hos 1:5000–1:12000 levendefødte. Trisomi 13 forekommer i
1:3500–1:5000 svangerskap, og kun hos 1:7000–1:20 000 levendefødte. Den store forskjellen mellom forekomst i svangerskap og blant
levendefødte skyldes både selektive aborter, død i fosterlivet og dødfødsel.
Tradisjonelt har leger hevdet at trisomi 13 og trisomi 18 er uforenlig med liv, og iallfall uforenlig med et godt liv. Livet blir beskrevet som
lidelsesfullt, barna blir beskrevet som «grønnsaker». Virkeligheten er noe annerledes. Sjansen for overlevelse ved trisomi 13 og trisomi 18
øker når barnet fødes til termin, og med økende fødselsvekt. Flere har overlevd til både 20-, 30- og endog 40-årene, og i Norge finnes flere
barn i skolealder.
Ettårsoverlevelse har i befolkningsstudier vært anslått til 3-11 %, men det dreier seg stort sett om tilfeller der man ikke har gitt barna
medisinsk behandling ved behov. Medisinsk praksis har da stort sett vært ikke-behandling – barna har ofte ikke fått sondenæring, væske,
oksygen eller pustehjelp selv om dette kunne reddet dem, eller det har vært sterke begrensninger i hvilken livsforlengende behandling som er
blitt tilbudt. Vanlig praksis i Norge har vært å ikke gi sondemat, og da overlever jo babyene ikke. Ved aktiv behandling stiger ettårsoverlevelse
til over 40 prosent, og da med gode sjanser for å leve i mange år.
(Kilde: www.internationaltrisomyalliance.com)
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NY GENERALSEKRETÆR
I MENNESKEVERD

MENNESKEVERD MÅ I ÅRENE SOM KOMMER
STILLE LIKEVERD OPP SOM ET TYDELIG ALTERNATIV
TIL SORTERINGSSAMFUNNET.
Morten Dahle Stærk
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Morten Dahle Stærk (37) er fra
1. januar i år ansatt som ny
generalsekretær i Menneskeverd.
Han har vært fungerende generalsekretær siden 1. august i fjor og
etterfølger avdøde Liv Kjersti
Skjeggestad Thoresen.
TEKST SUSANNE WARD ÅDLANDSVIK
FOTO ØYVIND GANESH EKNES

M

orten Dahle Stærk gleder seg
til å ta fatt på oppgaven som
generalsekretær.
– Jeg gleder meg først og fremst til å fortsette å jobbe sammen med en fantastisk
stab av dyktige medarbeidere. Dette
er, sammen med våre medlemmer og
støttespillere, den viktigste ressursen vi
har for å løse de krevende utfordringene vi står foran i årene fremover.
Menneskeverds virksomhet hviler på
to bein: Vi skal formidle gode holdninger til menneskelivet i møte med
opinionen og beslutningstakere. Og vi
skal fortsette å undervise tusenvis av
unge mennesker hvert år.

Rett til liv

Stærk var bare 17 år da han og noen
venner bestemte seg for å starte
Ungdommens Menneskeverdsallianse
i Norge (UMAN).
– Bakgrunnen var lange og engasjerte
diskusjoner i klassen vår på musikklinja ved Greåker videregående skole.
Vi opplevde det rett og slett som urettferdig at ikke alle skulle ha den samme
mulighet til å bli født, og at rett til liv
ikke var selvsagt fra starten av livet. Vi
var den første generasjonen som mistet
denne retten i lovverket, og vårt mål var
å gi den tilbake, forteller han.

Begeistret

Helt siden den gangen har han vært
begeistret for Menneskeverd.
– Det er en organisasjon som viser at
det går an å kombinere et prinsipielt
syn på menneskelivets verdighet med
en åpen og god samtale om de mange
dilemmaer vi møter i samfunnet, understreker han.
– Hva håper du Menneskeverd kan bidra
med inn i samfunnet de neste årene?
– Forfatter Thorvald Steen skrev nylig
i Aftenposten om hvordan ideene
om rasehygiene på nytt sprer seg i
ikke-diktatoriske land. Den stadig mer
målrettede jakten på Downs syndrom

er et eksempel på
dette, men det er
også gentestene som
fra sofakroken kan
fortelle oss om våre
barn har anlegg for
fedme, melkeintoleranse eller blodpropp. Menneskeverd
må i årene som
kommer stille likeSom 17-åring var Morten Dahle Stærk (t.h.)
verd opp som et
en av initiativtakerne til Ungdommens
tydelig alternativ til
Menneskeverdsallianse i Norge (UMAN). Den
sorteringssamfunnet.
andre var Øyvind Brun Andersen. (Faksimile fra
Vi skal også fortsatt
Magazinet i februar 1999. Foto: Ingunn Ulfsten)
være den største forsvarer for livsrett fra
befruktningsøyeblikket og holde tydelig
frem livshjelp som alternativ til dødshjelp. Historien har vist oss at ideen om
menneskets iboende verdighet er det
beste grunnlaget for et godt samfunn.
Menneskeverd er denne ideens fremste
forsvarer.

Gode tilbakemeldinger

– Hvilke tilbakemeldinger gjør deg mest
glad?
– Etter høstens samtalekveld på
Litteraturhuset møtte jeg moren til en
gutt med Downs syndrom. Hun takket
Menneskeverd for at vi står opp for
hennes barn og deres familie. Det er de
beste tilbakemeldingene vi kan få!

Svein Granerud, styreleder i Menneskeverd, er sammen med resten av styret
svært fornøyd med ansettelsen av
Morten Dahle Stærk.
– Stærk er vel kjent med de utfordringer
som Menneskeverd ønsker å møte. Han
forener kunnskap og kompetanse med
entusiasme og engasjement. Styret
er trygg på at han vil representere
Menneskeverd på en troverdig og god
måte i møte med viktige målgrupper,
sier Granerud.

◆

OM MORTEN
Morten Dahle Stærk har skrevet masteravhandling om etikk og menneskesyn, vært bidragsyter i flere bøker, og har skrevet en rekke artikler for
ulike publikasjoner. Han har siden 2013 jobbet som forlagssjef og
redaksjonsleder i Luther Forlag, og har tidligere jobbet med innsamling,
PR og kommunikasjonsstrategi ved nåværende NLA Høgskolen. Han
var i 1997 en av initiativtakerne til det som ble Menneskeverds ungdomsorganisasjon, UMAN (Ungdommens Menneskeverdsallianse i Norge), og
ledet denne i noen år. I 1999 ble Stærk ansatt som ettåring i Norsk Pro
Vita, som senere ble en del av Menneskeverd. Han har også bred styreog organisasjonserfaring, og har vært sentral i flere utredningsarbeider
for ideelle organisasjoner.
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FIRE ÅR MED VENTESORG
I fire år fulgte hun sin multihandikappede bror, Hans-Christian, på veien mot
døden. Hun tror at livet med broren har gjort henne til et bedre menneske.
TEKST DANIEL JOACHIM HEGGHEIM KLEIVEN FOTO SUSANNE WARD ÅDLANDSVIK

Tilsyn 24 timer i døgnet

Mange tiår senere, og ett år etter begravelsen, sitter Hanne-Karine Sperre (42)
ved kjøkkenbordet i utkanten av Oslo
by og forteller engasjert om hva livet
med broren har lært henne.
– Jeg er et menneske som er veldig
opptatt av menneskeverdet og at vi
ser hverandre på lik linje. Det har
nok mye med min bror å gjøre. Jeg
har fått lov til å være søster til et
menneske som er helt avhengig av
omgivelsene sine. Da har jeg noen
ganger blitt sittende og tenke på hva
som ville skjedd om Hans-Christian
ikke hadde hatt oss i familien. Hva
ville skjedd da?
– Diagnosen hans var en samlebetegnelse med trisomi 6, 8 og cerebral
parese. Han hadde epilepsi, og helsa
hans var sjelden forutsigbar. Han
fikk blodforgiftning som spedbarn, og
jeg tror dessuten han hadde hjernehinnebetennelse på samme tid. Det var
hjelpebehov på alle områder, og han
trengte tilsyn 24 timer i døgnet, forteller
Hanne-Karine.

Det var bare de to i søskenflokken. Men
Hanne-Karine tenker at de hadde det
stort sett som alle andre. Hun kjente
ikke til noe annet. Hun lot seg provosere
når andre ga uttrykk for at de syntes
synd på henne.
– Jeg opplevde at vi fikk den samme
søskennærheten som alle andre, om
ikke mer. Jeg var veldig trygg på at
lillebroren min kunne være med på det
meste. Vi fikk tatt ham med på alt som
søsken pleier å være med på. Jeg hadde
mine aktiviteter og han hadde sine.
Hans-Christian hadde en god barndom
med mye glede, tross mange utfordringer. I barnehagen fikk han veldig god
omsorg og mange venner. Han var
spesielt glad i friluft og ble med på
skiturer, selv om han måtte ligge i pulk.
– Når du har så mange funksjonsnedsettelser som han, når du er så
mye syk, og når du har så mye smerter
som han, men likevel er glad, da har
vi andre mye å lære. Da blir det veldig
vanskelig å klage over noe annet, smiler
Hanne-Karine.

Genuin omsorg

Hun synes samfunnet er et stykke unna
å kunne ta vare på alle. For familien
hennes har det vært mange drakamper
med staten. For henne er det merkelig
at helt vanlige omsorgsbehov skal være
gjenstand for diskusjon.
– Jeg har all respekt for utdanning,
men jeg tror ikke nødvendigvis at man

FOTO PRIVAT

Å

ret er 1978. I en leilighet i Oslo står
tre år gamle Hanne-Karine overfor en litt annerledes tilværelse
som storesøster. Hans-Christian kommer
til verden, men med en kromosomfeil og et tøffere utgangspunkt enn de
fleste andre nyfødte. Legene mente at
han ville være død i løpet av noen få år.

– Vi hadde den samme søskennærheten som alle
andre, om ikke mer, forteller Hanne-Karine Sperre
om forholdet til broren Hans-Christian.

trenger høy utdannelse for å jobbe med
mennesker med funksjonshemninger.
De beste menneskene i Hans-Christians
liv har gjentatte ganger vært dem som
har vist genuin omsorg.
– Dette har vært 18-åringer rett ut av
videregående, eller mennesker fra
fjerne land og med mangelfulle norskkunnskaper. De har vært mer fokuserte
på å være til stede i øyeblikket, snarere
enn på alle manualene. Andre har gått
mange år på skole, men likevel ikke hatt
denne grunnleggende kompetansen til
å ta vare på Hans-Christian, bemerker
Hanne-Karine tankefullt.
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DE BESTE MENNESKENE I
HANS-CHRISTIANS LIV HAR
GJENTATTE GANGER VÆRT
DEM SOM HAR VIST
GENUIN OMSORG.
Bærer av samme kromosomfeil

Frykten for sorteringssamfunnet opptar
mange av hennes tanker.
– Som 21-åring fikk jeg vite at jeg var
arvelig bærer av samme kromosomfeil.
Da jeg skulle få en sønn, fikk jeg tilbud
om test. Da jeg takket nei, ble helsepersonellet veldig overrasket. Det førte
til at jeg måtte gå mange runder med
meg selv. Jeg fikk nesten inntrykk at
det var noe galt med meg. Men hvis jeg
valgte vekk barnet mitt på grunnlag av
en slik diagnose, hva skulle jeg da si til
broren min? Skulle jeg si at jeg valgte
det vekk fordi det kunne bli som ham?
Hanne-Karine fikk en sønn, men
siden har hun vært redd for å få flere
barn. Ikke først og fremst på grunn av
sykdommen barnet kan få, men fordi
det vil innebære en ny og tøff kamp for
å få støtte fra samfunnet omkring.
– Jeg tror vi er på vei mot noe som er
skadelig for oss som fellesskap. På
mange av livets områder er vi så
opptatte av det perfekte. Samtidig
er vi fremdeles redde for det som er
annerledes. Vi snakker om at alle skal
få fosterdiagnostikk, mens terskelen for
å velge bort det ikke-perfekte er blitt så
lav. Det kan virke som om vi mangler

– Jeg har fått lov til å være søster til et menneske som er helt
avhengig av omgivelsene sine. Det har gjort noe med mitt syn på
menneskeverdet, sier Hanne-Karine Sperre.

det viktigste: Et kollektivt ansvar for
å verdsette mennesker slik de er, sier
Hanne-Karine.

Befriende å snakke ærlig om døden

Hun er utdannet trener og coach, og
har jobbet med både mosjonister og
toppidrettsutøvere, men måtte trappe
ned da brorens tilstand gradvis ble
verre. Høsten 2012 begynte det å bli
virkelig kritisk.
– Ventesorg. Da jeg hørte dette ordet for
første gang, ble det veldig dekkende for
den situasjonen vi sto i. Jeg hadde ikke
den ordentlige sorgen, for han var jo
her. Men jeg gikk og ventet på den.
– De fire siste årene av hans liv var han
veldig mye syk. Vi hadde ingen kontroll
på hva som skulle skje. Han kunne være
tilsynelatende frisk, for så å bli akutt
dårlig i løpet av noen timer.
Tirsdag 13. desember 2016 døde
Hans-Christian i et eget rom på
Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Det
skjedde i stillhet. Livet hans, som ble
spådd å vare i et par år, ble 38 år langt,
men han var fremdeles for ung. Døden
inntraff i et fredfullt øyeblikk, hvor
han var omringet av sine nærmeste.
Denne opplevelsen har gjort det lettere

for Hanne-Karine å bearbeide tapet, og
huske på de gode stundene.
Hans-Christian hadde hele livet vært en
person som skapte begeistring omkring
seg, selv om han ikke hadde språk. Han
smittet glede i de små øyeblikkene
hjemme i sofaen, men kunne også få
en hel sal med mennesker til å bryte
ut i latter.
– Jeg tror at det er befriende at vi våger
å snakke ærlig om livets tunge sider, og
også om døden. Det vi alle har til felles,
er at alle mennesker skal dø. HansChristian hadde et godt liv, selv om det
har vært tungt til tider. Jeg ville aldri
ha vært ham foruten, avslutter hun.

◆

Boken til Hanne-Karine Sperre heter
«Ventesorg – Forsoning, selvledelse,
livet og døden». Den kan fås i de fleste
av landets bokhandler, eller du kan få
tilsendt et signert eksemplar ved å ta
kontakt med «Forfatter Hanne-Karine
Sperre» på Facebook.
Hør hele samtalen med Hanne-Karine i
sjette episode av podkasten Menneskeverdig. Den er tilgjengelig på iTunes,
Soundcloud, YouTube og andre steder
hvor du finner podkast.
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–Vi hindrer utviklingen
til barn med
Downs syndrom
– Språkvansker kan være et stort
problem for barn med utviklingshemming. Tidlige tiltak kan bety en
avgjørende forskjell for senere
utvikling, sier prosjektleder og
forsker Kari-Anne Bottegaard Næss.
TEKST DANIEL JOACHIM HEGGHEIM KLEIVEN

T

he Down Syndrome LanguagePlus-project (DSL+) er
verdens største studie for språkutvikling hos barn med
Downs syndrom. Det ble startet opp i regi av Norges
Forskningsråd i 2014, og er utviklet i samarbeid med nasjonale
og internasjonale eksperter.
Næss jobbet lenge som lærer og logoped. Her merket hun
hvordan målrettede tiltak kunne gi god effekt hos barn med
spesielle utfordringer. Da hun deretter ble oppfordret til
å søke på en forskerstilling på Universitetet, var hun ikke
vond å be.
– Jeg laget en egen prosjektbeskrivelse på en langsiktig studie,
hvor jeg fulgte barn med Downs syndrom over tre år, fra de
var 6 til 8 år. På bakgrunn av det utviklet vi siden prosjektet
med DSL+. Det frustrerte meg at mye eksisterende forskning
var basert på svak metodebruk, så jeg var veldig opptatt av
at vi skulle være fokusert på kvalitet, sier Næss.

FOTO MARIA ELISABETH SELBEKK

Stor interesse for prosjektet

Vi møter Kari-Anne Bottegaard Næss på tampen av et intenst
juleprogram. Hun har vært på utenlandsreise til Nashville i
USA for å jobbe med kollegaer der, og har klemt inn en rekke
møter i de siste dagene før
juleferien.
– Det er gledelig at det er så
stor interesse for prosjektet.
Det var ingen selvfølge at vi
i et lite land som Norge skulle
dedikere forskningsmidler til
forskning for en forholdsvis liten
gruppe, sier hun.
– Det er ofte mer interesse for
forskning som angår større grupper,
som for eksempel dysleksi. Men i
Norge har vi en fordel når det gjelder
denne typen forskning, målt opp mot
andre land. Vi har fødselsregistre og
habiliteringstjenestene, som gjør at
vi har mye bedre oversikt over hvem
disse barna er.
– I studier ender man ofte med å
inkludere barn i nærheten av universitetene med spesielt engasjerte

– Ofte kan barn med Downs syndrom strekke seg
langt utover det som blir forventet av dem, sier
prosjektleder og forsker Kari-Anne Bottegaard Næss.
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foreldre. Men vi ønsket å få med så mange ulike barn
med individuelle variasjoner som mulig, fra ulike
bakgrunner over hele landet. Barn med Downs
syndrom er jo like forskjellige som alle andre.
– Noen steder fant vi barn med Downs
syndrom som scoret bedre enn gjennomsnittet for lesning, ikke bare for sin
egen gruppe, men sammenlignet med
alle skolebarn. Det var til og med en
elev i 3. klasse som scoret på snittet for 4. klasse på teknisk lesning. Men
så er det naturligvis også dem som ikke
leser i det hele tatt, legger Næss raskt til.

Systematisk trening

Det finnes et par tusen mennesker med
Downs syndrom i Norge. Hvert år fødes
om lag 70 nye barn med denne diagnosen. Det tilsvarer 70 barn med Downs
syndrom som starter på skolen hvert år.
I DSL+ har mange av disse seksåringene
fått være med på tiltak. Dette inkluderer
systematisk trening og naturlig dialog med
spesialpedagoger, lærere og klassekamerater.
Barn med Downs syndrom har økt risiko for å ha
svekkede språkferdigheter. Prosjektet DSL+
bidrar til bedre språkutvikling og
sosial kompetanse.

ILLUS
TRASJ
ONSFO
TO IS
TOCK
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SPRÅK ER VELDIG VIKTIG FOR Å FUNGERE GODT I DE FØRSTE
ÅRENE PÅ SKOLEN, OG FOR Å BLI INKLUDERT I SOSIALE SETTINGER
OG OPPNÅ SUKSESS I SENERE UTDANNING OG ARBEIDSLIV.
Elevene bruker en iPad for å få tilgang til bildebøker og annet
visuelt materiell som hjelper dem til optimal språkutvikling.
Opplegget går over til sammen 30 uker.
Treningen foregår ved individuell læring de første tre dagene
i uken, før det foregår en gruppesesjon på torsdag, og i en
klassesesjon på fredag. Slik blir de forberedt på hva de skal
gjøre når de er tilbake i en normal klassesetting, og kan delta
aktivt i samtaler og den felles læringen.
Barn med Downs syndrom har økt risiko for å ha svekkede
språkferdigheter. De har ofte en kortere og svakere evne til
å huske ting. Mange har dessuten problemer med hørsel og
taleevne. Men Næss tror at det er mye vi kan gjøre for å takle
disse utfordringene.
– Ofte kan barn med Downs syndrom strekke seg langt utover
det som blir forventet av dem. Vi opplevde at mange lærere i
dette prosjektet ble overrasket over at barna gjorde det mye
bedre enn de hadde forventet, mener Næss.

På reise rundt i landet møter vi mange fantastiske spesialpedagoger, men det finnes også en del vi skulle ønske hadde
vist mer støtte i møte med barna, sier Næss.
På noen skoler har man bygget seg opp en kompetanse, mens
andre steder aldri har hatt et barn med Downs syndrom på
skolen før. En av de tingene som er gjort i DSL+, er at teamet
har opprettet en telefontjeneste hvor lærere kan ta kontakt
for å få råd.
I løpet av treningsperioden på 30 uker er det mange barn som
opplever stor utvikling.
– Du har hele spekteret. Noen barn går store syvmilssteg i
løpet av denne tiden, mens andre viser kun mindre tegn på
fremskritt.
Tilbakemeldingene fra lærerne som har jobbet med DSL+,
har i overveldende grad vært positive. Mange av dem har
uttrykt ønske om å fortsette å bruke ressursene, også etter
endt prosjekttid.

For lite språkstimulering

Viktig bidrag

Språk er veldig viktig for å fungere godt i de første årene
på skolen, og for å bli inkludert i sosiale settinger og oppnå
suksess i senere utdanning og arbeidsliv. Denne tidlige
utviklingen handler derfor i stor grad om hvorvidt barna skal
komme inn i en negativ eller positiv spiral.
– De barna som utvikler et godt språk og kan artikulere seg, blir
mer inkludert på skolen. Når de blir inkludert, får de fleste av
dem venner, og blir enda bedre språklig, noe som igjen gjør
det lettere å ivareta et aktivt sosialt liv, sier Næss.
Næss er samtidig bekymret over at barn med Downs syndrom
ofte får for lite språkstimulering, og at den stimuleringen som
gis, gjerne bygger på tiltak som ikke er forskningsbaserte.
– Mange i dag bruker den såkalte Karlstad-modellen. En rekke
foreldre forteller at de har gjort seg gode erfaringer med den,
men samtidig er det veldig liten forskning på den. Det er
derfor ikke lett å si mye om hva som fungerer for hvem.
– I dag pøser vi på med ord. Å trene på enkeltord har vært
den tradisjonelle måten å stimulere disse barna til bedre
språkutvikling. Men forskere vet nå at dette ikke fungerer
så godt med tanke på å kunne forstå og bruke ordene i ulike
sammenhenger. Vi ser at barna lettere snapper opp og bruker
ord som dukker opp i naturlige sammenhenger, og knytter
dem til noe som er kjent fra før, kommenterer Næss.

Se potensialet

DSL+ ble etablert for å finne ut hvordan lærere i grunnskolen
kan møte disse barna, som har så store individuelle variasjoner. Prosjektet ser på flere muligheter for hvordan barna
best kan styrke sin tidlige utvikling, slik at de oppnår større
bredde og dybde i vokabularet sitt.
– Det er farlig om barn med Downs syndrom utsettes for
systematisk undervurdering. Alle de som jobber med dette,
er opptatt av hvordan vi kan se potensialet i menneskene.

Neste steg for teamet til Næss er å tilby en rekke med webinarer med oppstart i mars 2018. Webinarer er seminarer som
går over internett, slik at lærere og foreldre over hele landet
raskt og billig kan få tilgang til ressursene der de er.
DSL+ har per nå finansering til forskningsmidler ut 2018.
Men på bakgrunn av studien ønsket Næss og teamet hennes
å utvikle en ny studie i samarbeid med USA, hvor de forsker
på språkutvikling hos enda yngre barn med Downs syndrom,
allerede før de er i skolealder.
– Vi vet nå at foreldrestimulering for barn er utrolig viktig. Det
viktige er ikke bare at de prater, men også hvordan de prater.
En amerikansk studie hvor de fulgte barn og foreldre hjemme
over tid, fant at familiens sosioøkonomiske status sterkt påvirket hvor mange ord de brukte. Dette blir til millioner av ord
i forskjell over et par år.
– Forskning fra min egen doktorgrad viste at denne samme
sosioøkonomiske statusen påvirker evnen til ordforståelse
hos barn med Downs syndrom. Derfor vil det være viktig for
oss å være inne og støtte på et tidlig tidspunkt, avslutter Næss.
Næss tror ikke at dette prosjektet alene vil forandre alt, men
at det vil være et viktig bidrag til at barn oppnår best mulig
språkutvikling og sosial kompetanse. Hun tenker at barn med
Downs syndrom trenger mange tiltak, og at de behøver ulike
tiltak utover utviklingsperioden.
Siden prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, vil
ressursene kunne gjøres fritt tilgjengelig på nett for alle etter
at prosjektet er avsluttet.

◆

Foreldre som ønsker å lære mer, kan lese på bloggen
http://www.dslplusproject.blogspot.no. Om man dessuten
ønsker å forhøre seg om muligheten for at ens egne barn kan
være med i prosjektet, kan man kontakte Kari-Anne Bottegaard
Næss på k.a.b.nass@isp.uio.no.

AUSTRALSK
LEGE LANSERER
«SELVMORDSMASKIN»
Den australske legen og
dødshjelp-aktivisten,
Philip Nitschke, har lansert
verdens første 3D-printede
selvmordsmaskin (bildet).

OHIO VEDTAR
LOV MOT
DISKRIMINERING
AV MENNESKER
MED DOWNS
SYNDROM

Brukeren må først fullføre et
spørreskjema på Internett, for
å demonstrere mental tilregnelighet og få tilgang til en
kode som låser opp maskinen.
Deretter kan man legge seg
i maskinen, og aktivere den.
Maskinen vil fylles med flytende
nitrogen, og oksygen-nivået vil
raskt synke mot null. Innen fem
minutter er man død. På denne
måten vil mennesker kunne ta
sitt eget liv uten tilsyn av leger
eller utredning på sykehus.
Etter at personen er død, kan
kapselen kobles av og fungere
som kiste, mens maskinen vil
kunne benyttes på nytt.

Den ferske loven vil straffe
legen, og ikke den gravide selv.
Det er leger som utfører en
selektiv abort, med kunnskapen
om at årsaken er fosterets
Downs syndrom-diagnose, som
vil risikere straffetiltale og miste
løyvet til å praktisere som lege.
Selektiv abort foregår når et
barn blir abortert på grunn av
sykdom, diagnose, kjønn eller
andre egenskaper.

FOTO ISTOCK

Nitschke sier at hensikten med
maskinen er å hjelpe rasjonelle
mennesker over hele verden
til å avslutte livet fredfullt og
forutsigbart akkurat når de
måtte ønske det.
Argumenter mot innføringen
av en slik teknologi er en reell
fare for at det kan lede til industrialisering av dødshjelp og
selvmord, samt en utglidning av
alvoret av å ta sitt eget liv når
man ikke engang trenger å ha
kontakt med helsepersonell eller
andre medmennesker på veien.

FOTO ISTOCK

Maskinen, som har fått navnet
«Sarco», er ifølge Nitschke
en respons på mangelen av
dødbringende medisiner og
økt etterspørsel hos eldre. Den
kapselformede maskinen kan
3D-printes og settes sammen
hvor som helst i verden, og lar
brukeren begå selvmord ved et
enkelt tastetrykk.

I henhold til en ny lov vil
ikke lenger Downs syndrom
være lovlig grunnlag for
selektiv abort i delstaten
Ohio i USA.

Lovforslaget i Ohio ble vedtatt
med 20 mot 12 stemmer.
Guvernør John Kasich har nå
signert forslaget. Ohio blir den
tredje amerikanske staten som
innfører en slik lov, sammen
med Indiana og North Dakota.
«Enhver borger av Ohio har
rett til liv, uavhengig av hvor
mange kromosomer de har.
En diagnose burde ikke kunne
være en dødsdom», uttalte Mike
Gonidakis, leder av «Ohio Right
to Life» til nyhetsbyrået Reuters.
Loven trer i kraft innen slutten av mars.
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NIPT TAS I BRUK I
LØPET AV VÅREN
Blodprøven NIPT erstatter tilbudet om fostervannsprøve til gravide over
38 år og med økt risiko
for kromosomavvik. Testen
brukes eksempelvis for å
oppdage om fosteret har
Downs syndrom.
Regjeringen besluttet i mars
2017 at prøven skal tas i
bruk. Den vil trolig tas i bruk
i løpet av mars eller april i
år. Både Helsedirektoratet og
Bioteknologirådet har anbefalt
å ta i bruk testen, fordi det er
mindre risiko for spontanabort
enn ved morkake- og fostervannsprøver. Mange bekymrer
seg derimot for om denne testen
betyr at vi vil bli enda flinkere
til å spore opp barn med ulike
avvik i morslivet og øke abortpresset på foreldrene av disse.
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– Det med å sortere ut mennesker
som er annerledes, sammen med
bruk og kast-mentaliteten vår,
er en skremmende utvikling, sier
Ole Marius Manskow Løken.

– JEG ER MER
ENN MIN DIAGNOSE
Ole Marius Manskow Løken (29) er arkitekten som planlegger byutvikling i Oslo
samtidig som han jobber med å gjenreise filosofen Ludwig Wittgensteins hus i
Sognefjorden. Han er leder for Norsk forening for Möbius syndrom, men tenker
svært lite over diagnosen sin. – Den er bare én av mange sider ved meg.
TEKST MARIA ELISABETH SELBEKK FOTO SUSANNE WARD ÅDLANDSVIK
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I

det ærverdige Borettslaget Den
Norske Skofabrikk i Oslo møter vi en
ung mann med mange jern i ilden.
Midt i Gamlebyen, og med utsikt over
gravlunden, bor Ole Marius Manskow
Løken. Og han påpeker at han trives
svært godt.
– Jeg har i hvert fall stille naboer, sier
han med en humoristisk undertone.
Men han smiler ikke. Möbius syndrom
er nemlig en tilstand hvor ansiktsmuskulaturen er helt eller delvis
lammet, og Ole Marius Manskow Løken
kan verken smile eller lage noen ansiktsuttrykk. Han kan heller ikke lukke
leppene sammen, og har lært seg å
snakke uten å bruke leppene.
– Når jeg skal treffe nye mennesker,
pleier jeg å begynne med å fortelle
dem om syndromet mitt med en gang.
Alle ser jo helt tydelig at det er noe
annerledes med meg, og da skal de få
slippe å lure på hva det er. Jeg smiler
jo ikke, og så skjeler jeg litt, og da er det
greit å si ifra, forteller han. Og han er
overbevist om at han har tjent på det.
– Jeg gjorde det senest i dag, da jeg hilste
på en ny kollega. På skolen opplevde
jeg ingen mobbing, og de gangene
jeg begynte i ny klasse, så fortalte jeg
alltid om meg selv og syndromet mitt.
Jeg har alltid vært glad i å prate og stå
foran folk.

Fikk hjelp helt fra starten

Ole Marius Manskow Løken leder i dag
Norsk forening for Möbius syndrom,
som regner rundt 20 medlemmer.
Syndromet er svært sjeldent, og man
antar at mellom 20 og 30 personer har
Möbius syndrom i Norge i dag.
– Diagnosen ble oppdaget da jeg var liten
baby, og jeg fikk hjelp helt fra starten.
Gjennom barndommen hadde både
jeg og hele familien flere opphold på
Frambu (kompetansesenter for sjeldne
diagnoser red.anm.). Jeg var med på
sommerleir på Frambu to somre, og
etterpå hadde jeg også sommerjobb
der. Det var helt fantastisk! Der får man
to uker på leir med andre barn med
sjeldne diagnoser. Jeg var jo meg selv
ellers i løpet av året, men jeg opplevde
at for veldig mange andre med sjeldne
diagnoser, var det to utrolig viktige uker.
På den måten var Frambu en skikkelig
øyeåpner for meg. Du kan ha et verdig
liv, selv om du er annerledes.
Han fortsetter:
– Da jeg var med som leder noen somre,
så leste jeg jo igjennom deltakerlisten og
alle de ulike diagnosene. Men da barna
kom, så var det jo ikke diagnosene jeg

– FOR MANGE HAR HVERDAGEN
NOK UTFORDRINGER SOM DET ER,
OM MAN IKKE I TILLEGG SKAL
MÅTTE FORSVARE SIN EKSISTENS.
møtte; jeg møtte mennesker med en
interesse og en egen personlighet.

Mer enn en diagnose

I løpet av livet har Ole Marius også brukt
humor og selvironi i møte med andre
mennesker når det gjelder syndromet
sitt. Ofte som forsvarsmekanisme. Men
det gjør han ikke lenger.
– Når noen skulle ta bilder og sa: «Smil!»,
så kunne jeg respondere: «Jeg må bare
ta en operasjon først», og det kunne
være morsomt. Men så opplevde jeg at
andre også brukte liknende utspill på
mine vegne uten at jeg var forberedt
på det, og derfor har jeg blitt mye mer
forsiktig med det.
Men Ole Marius er ikke særlig opptatt
av syndromet sitt til vanlig.
– Jeg er mye mer enn en diagnose, og det
kan gå flere dager mellom hver gang jeg
tenker over at jeg er annerledes. Jeg har
hatt fantastiske foreldre som hele tiden
har sagt: «Du klarer det!», og det er jeg
veldig takknemlig for.

Arkitektstudier og filosofhytte

Da det var tid for å velge utdanning og
yrkesretning, var målet klart.
– Jeg har alltid likt å tegne, og syndromet
mitt har aldri gitt meg problemer med
det faglige på skolen. Derfor valgte jeg
arkitektstudiet, og fordi jeg liker å reise,
hadde jeg også to lengre studieopphold
i Roma og München.
I dag jobber han i Plan- og bygningsetaten i Oslo, og har i tillegg et stort
prosjekt gående parallelt. Han har
nemlig lyst til å gjenoppbygge filosofhytta til filosofen Ludwig Wittgenstein
på Skjolden i Luster. Sammen med flere

andre jobber han nå med denne hytta,
og etter hvert drømmer han om å bygge
flere såkalte filosofhytter i området.
– Det skal bli hytter hvor filosofer kan
komme og tenke, hvor alt er tilrettelagt
for dem der ute.

Sorteringssamfunnet

Drømmen om disse filosofhyttene har
også et dypere opphav. Ole Marius har
gjort seg flere tanker om retningen
samfunnet vårt beveger seg i.
– Det med å sortere ut mennesker som
er annerledes, sammen med bruk og
kast-mentaliteten vår, er en skremmende utvikling. Det skjer så fort at
vi ikke får tenkt over konsekvensene.
Derfor er jeg engasjert i å få bygget
flere av disse filosofhyttene, slik at flere
mennesker kan få komme på avstand og
tenke. Det er viktig å ikke undervurdere
tenkere som har tid til å fundere på de
store spørsmålene.

Forsvare sin eksistens

Selv om livet med en sjelden diagnose
ikke har preget Ole Marius nevneverdig, synes han det er tungt å tenke
på at holdningene i samfunnet utvikler
seg i retning av at man må forsvare sin
eksistens.
– Det å ha en diagnose kan for de fleste
være tøft nok i seg selv. For mange har
hverdagen nok utfordringer som det er,
om man ikke i tillegg skal måtte forsvare
sin eksistens. Ingen av oss skal måtte
forsvare at vi er her. Jeg er mer enn en
diagnose, og vi som har ulike diagnoser,
kan ikke ta opp den kampen alene og
forsvare oss helt selv. Vi trenger støtte,
avslutter han.

◆
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ALS er en fæl sykdom, med ubønnhørlig lammelse og
svinn av all muskulatur. I sluttstadiet blir pasienten
paralysert, mister evnen til å svelge, kommunisere
og til å puste. Noe som er mindre kjent, er at en del
også utvikler en kognitiv svikt. Effektiv behandling finnes ikke. Pasientene dør gjerne fredfullt av
en lungebetennelse. Men veien fram dit er strevsom,
med økende pleiebehov og avhengighet, og tungpustethet og sliming i luftveiene.

Avskjedsfest

Davis ønsket ikke å dø slik. Hun var kunstner, og
hadde levd hele sitt liv som et estetisk menneske.
I likhet med flere andre som har dødd gjennom aktiv
dødshjelp, ville hun gjøre døden til en avskjedsfest.
Hun inviterte familie og venner til et selskap der kun
én regel gjaldt: Det var ikke lov å gråte. Omgitt av sine
kjære ble hun trillet ut i solnedgangen der hun drakk
giftdrikken legen hadde gitt henne.
Etterpå sa en av hennes venner: «Betsy døde den
vakreste død man kan ønske seg. Hun gjorde avskjeden om til et kunstverk.»

Kan gjøre mye for å lindre

Er dette en vakker historie, eller er det bekymringsfullt? Det er vel ikke noe galt i å ønske seg en vakker
død. Gjør vi ikke alle det?
Noen sier at lidelsen er en del av livet, noe vi kan
vokse på, eller noe Gud har gitt oss som en test. Slike
ord gir dødshjelptilhengerne vann på mølla! Samtidig
som det er en viktig observasjon at selv vanskelige

↓

Betsy Davis døde 24. juli 2016. Hun var
41 år gammel og led av amyotrofisk lateral
sklerose (ALS). California hadde nettopp
legalisert legeassistert selvmord, og Davis
ble en av de første som benyttet seg av den
nye loven. Hun valgte en vakker død.

AV MORTEN HORN,
LEGE OG HUMANETIKER
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gjesteskribenten:

EN VAKKER DØD

dødsleier også kan gi noe positivt, til den døende og
de som står rundt.
Men vi må erkjenne at mange frykter døden:
Smertene, avhengigheten, atskillelsen. Vi kan gjøre
mye for å lindre – og bør gjøre det vi kan. For noen
kan det å gjøre døden til noe estetisk være med å
sukre pillen, skape noe godt ut av det onde.
Spørsmålet er likevel: Hva gjør slike historier med
oss, og med måten vi betrakter vår egen og andres
død på? Hvis vi begynner å fokusere på de estetiske
sidene ved døden, hva gjør det med vår toleranse for
dødsleier som ikke er like kunstferdige som Davis sitt?

Gi slipp mens du har kontroll

«Dø ung, bli et vakkert lik!» heter det i vitsen. Men i
land som Nederland og Belgia, som har lang erfaring
med legalisert dødshjelp, brukes det nå som argument nettopp dette at du bør forlate livet mens du
har din vitalitet og personlighet i behold. Gi slipp,
mens du ennå er det mennesket du vil bli husket som.
Ikke bare det: Det ærerike er å ta avskjed mens du
ennå har kontroll. Ikke hal ut tiden og påfør dine
nærmeste byrden med å ivareta deg i livets siste,
uverdige fase. Hvis du virkelig elsker dem – vil du
da tvinge dem til å se deg på dødsleiet, avmagret,
forvirret, pleietrengende?
Dødsleier kan være vakre og stygge, vonde og fredfulle. Det er lov å ønske seg en skånsom død. Men
vi bør tenke oss om før vi gjør døden til vår siste og
viktigste performance. Døden bør være prøven der
man får bestått bare man møter opp.

Selv vanskelige dødsleier kan gi noe positivt, til den døende og de som står rundt, skriver gjesteskribent Morten Horn.
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SAMTALEKVELD
PÅ GJØVIK
Menneskeverd arrangerer
samtalekveld 15. februar
kl. 18.00 i samarbeid
med PULS – Ditt Værested
(Frelsesarmeen) på Gjøvik.
Menneskeverd-ambassadør
og kunstner Marte Wexelsen
Goksøyr innleder. Professor
Bjørn Hofmann, livsvernprisvinner og lege Siri Fuglem
Berg, prest Olav Nordengen og
høyre-politiker Anne Bjertnæs
deltar i panelsamtale. Temaet
er «Morgendagens designerbarn». Alle er hjertelig
velkommen!
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AVTROPPENDE
UNDERVISNINGSANSVARLIG
Anette Sørensen (bildet) har vært ansatt i Menneskeverd
i to år. Nå gir hun stafettpinnen som undervisningsansvarlig videre til Karianne Schandy Dinessen, men
fortsetter i et prosjektbasert engasjement knyttet til
filmproduksjon.
Anette har gjort en svært god innsats som ungdomskonsulent og undervisningsansvarlig i Menneskeverd, og sporene etter henne vil sitte lenge. Sørensen har
kombinert en klar forpliktelse på Menneskeverds verdier med et stort hjerte for
ungdom, som skinner gjennom alt hun gjør. Undervisningen har båret preg av høy
kvalitet, og organisasjonen er stolt av å ha slike gode ambassadører for menneskeverdet. Hun har også bidratt på beste vis i det sosiale livet i staben og har vært en
strålende kollega.
Vi er glade for at Anette fortsetter i et prosjektbasert engasjement knyttet til filmproduksjon. I tiden som kommer vil Menneskeverd satse mye på å utvikle gode
filmer rettet mot ungdom, og sosiale medier gir oss helt nye muligheter til å fortelle
gode historier som når langt ut. Dette er også sentralt i våre holdningsskapende
kampanjer, og vi gleder oss over at det er nettopp Anette som skal jobbe med dette.
Morten Dahle Stærk
Generalsekretær Menneskeverd

NY UNDERVISNINGSKONSULENT
Vi ønsker Sara Marie Grimstad (bildet) velkommen som ny
undervisningskonsulent i Menneskeverd. Sara har en mastergrad i «Religion,
Society and Global Issues» fra Menighetsfakultetet i Oslo. Bak seg har hun også
lang og variert organisasjonserfaring, og de siste årene har hun jobbet som rådgiver i Nordea.

– Jeg gleder meg veldig til å møte unge mennesker rundt
omkring i landet, lytte til dem og stille gode spørsmål som
kan bidra til bevisstgjøring. Jeg har en absolutt tro på unge
menneskers evne til refleksjon, og jeg vet at holdningsendring er mulig. Mange av spørsmålene vi skal undervise om, er krevende og forutsetter ydmykhet. Likevel
mener jeg at Menneskeverds stemme er helt nødvendig
– det kan aldri bli en nøytral sak om man lever eller dør,
sier Sara Marie Grimstad.
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– Jeg gleder meg til å bidra i det viktige arbeidet Menneskeverd gjør! Menneskeverd
er en organisasjon som tør å stå opp for alle menneskers iboende verdi. Den
pågående debatten om sorteringssamfunnet og den nærmest ikke-eksisterende
debatten om abort viser at Norge trenger en tydelig, prinsipiell stemme til forsvar
for likeverd og livsrett. Menneskeverd er en viktig aktør
i det offentlige rom, men bidrar også ved å undervise
unge mennesker i spørsmål knyttet til livsrett, likeverd
og livshjelp.

«Eg forstår ikkje at eg, som er
over 38 og gravid, frivillig går til
fosterdiagnostikk slik det vert
sagt – eg forstår det heller som
noko eg skal.»
Mette Karlsvik, forfatter
og litteraturkritiker i Ny Tid

«Menneskeslekten har lyktes
godt her på jorden, fordi vi har
hatt evnen til å løfte i flokk
og evnen til å se hverandre som
samfunn fordi vi er forskjellige,
ikke på tross av at vi er
forskjellige (…) Hvis det bare er
plass til de pene og flinke, vil
i neste omgang de med store
neser ryke ut. Alle opplever en
krise i løpet av livet, og den må vi
håndtere. Å tro at vi kan sortere
bort at livet har utfordringer, er
en tåpelig idé.»
Cecilie Willoch til Dagbladet 19.11.17

ROCKESOKK

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom.
Vi oppfordrer deg til å gå med to ulike sokker denne dagen for
å vise at du setter pris på at vi alle er forskjellige.
#ROCKESOKK

MENNESKEVERD VIL I ÅR IGJEN MARKERE DAGEN MED
KAMPANJEN ROCKESOKK I SAMARBEID MED NNDS.
VIS OMTANKE – FRA TOPP TIL TÅ.

