
Klage på vedtak om graderte pleiepenger.

Jeg tror at saksbehandler rett og slett ikke har lest vedleggene fra hverken meg eller overlege 
Hovland. Anbefales at disse leses grundig. William har ikke blitt mirakuløst frisk! Og han kommer 
heller aldri til å bli det.
Dere har altså vedtatt noe uten å be om skolefraværet og det er svært useriøst av en statlig etat.
William er langt ifra på skole 25,75 timer i uken når man ser på hele året.
Som det står veldig tydelig i søknaden fra overlege Aden, vedlegg fra meg og vedlegg fra overlege 
Hovland, så er det hver eneste dag uvisst om William kommer seg på skolen eller ikke, men de 
dagene han kan være på skolen så skal han få lov til det.
Det er så viktig for han å få oppleve det - og der må han kunne være uten at hele familien blir satt 
uten inntekt og dermed i dyp økonomisk krise.
Det finnes ikke på verdenskartet at jeg, som mor til William, skal kunne stå i enda en jobb.
Med enda en jobb mener jeg den enorme innsatsen jeg gjør for å holde mitt barn i live og gi han en 
verdig og innholdsrik hverdag.
At han har helsehjelp på skolen er ingenting dere kan legge til grunn for å mene at jeg skal ut å 
jobbe. William trenger meg, min kompetanse og pleie 24 timer i døgnet uavhengig hvor han er, 
hvem han er med og til tross for helsehjelp.
For eksempel: Når han er på skoleturer må jeg alltid være med for å holde meg rett i nærheten, 
mens på vanlige skoledager må jeg alltid være i umiddelbar nærhet for å kunne være til stede på 
skolen innen 5 minutter.

Siden jeg nå må klage så må jeg gå inn i detaljer rundt hva som skjer med mitt barn hvis ikke jeg er 
tilgjengelig for han 24/7.

Så sent som for 2 uker siden måtte vi akutt skifte trachkanylen (pusterøret i halsen) da den tettet seg
av en slimklump. Etterfulgt av en intensiv jobb med inhalasjoner og lungefysioterapi, samt hoste 
med hostemaskin i over en time, før klumpen som skled ned i lungene igjen endelig kom opp. Etter 
denne heftige runder er William så klart helt utslitt og må bli hjemme fra skolen i flere dager.
Så sent som på søndag i forrige uke var jeg nødt til å ta slimprøver på han hjemme: både fra dypt i 
nesen og bakterieprøver fra lungene, for så å kjøre inn til Ullevål sykehus for å få svar på hva som 
kan være grunnen til den enorme, vedvarende mengden slim han har og har hatt siden oktober-17. 
Han har gjennomgått 6 antibiotika-runder på 8 måneder, men det kommer tilbake like fort.
Så sent som på mandagen etter fikk vi kjøre han inn på barnemottaket på Ullevål sykehus for å få en
ordentlig sjekk av lungene, samt ta enda flere prøver.
Påfølgende onsdag skulle han i narkose for å sette botox i spyttkjettlene og få tatt blodprøver fra 
armen hans, noe som ikke kan gjøres i våken tilstand. De måtte skifte ut trachkanylen igjen pga. 
lekkasje og William våkner etter narkose med sterke smerter rundt hullet i halsen og blod som kom 
derfra.
Da kunne han altså ikke være på skolen resten av uken. Dette er hverdagen vår! Det er ikke uvanlig 
i det hele tatt og heller ikke noe vi kan klare å forutse.

Som skrevet tidligere, kan også apparatene til William gå i stykker når som helst.
Slangesettet til respiratoren kan bli ødelagt/gå hull på. ja, det har skjedd og det kommer til å 
fortsette å skje.

Resultatet av slimprøvene viste seg å være Rhinovirus, noe som slår skikkelig ille ut på barn som 
William. Det var også rikelig vekst av Gule Stafylokokker og rikelig vekst av Stenotrophomonas. 
De sistnevnte er utfallet av å måtte ligge på respirator med fukting 24/7. Igjen, noe vi må leve med 
hver eneste dag.

Her burde det ikke stilles noen spørsmålstegn til behovet for pleiepenger. Jeg lurer ikke systemet! 
Jeg lever med et barn som kan dø når som helst. Jeg sparer staten for enorme pengesummer fordi 
jeg klarer å holde han hjemme fra sykehuset så mye som jeg gjør. Vi er inne på maks 2 planlagte 
innleggelser i året og er ellers innom barnemottak/røngten for sjekker/prøver som jeg aldri vet når 
blir.



Alt er uvisst og alt kommer til å fortsette å være uvisst! Det eneste som ikke er uvisst er at jeg må 
være der for sønnen min hvert minutt, hver time, hvert døgn, året rundt for å opprettholde hans 
pleie! 

Jeg og min sønn skal ikke straffes for at jeg klarer å legge behandlingen og pleien opp på så måte at 
det muliggjør skolegang. Det skjer nemlig ikke av seg selv! Den eneste grunnen til at han, med sin 
alvorlige muskelsykdom, kan være hjemme og på skolen er fordi jeg jobber med helsen hans hver 
eneste dag. Jeg må jobbe forebyggende, grunnleggende, intensivt og både med vedlikeholds- og 
etterbehandling for at han skal være i live - hver dag.
Mye av den tiden jeg bruker de få timene han er på skole, er til akkurat det. Jeg sørger for at alle 
timer for oppfølging fungerer, at legene er oppdatert på formen per tlf. og mail, at alt av medisiner 
bestilles og kommer hjem, opprettholder hjelpemidler, lager sondematen hans, vasker leiligheten 
hver dag for å forhindre bakterier og smitte osv.
Dette er livet til et alvorlig sykt barn og mammaen hans – og det er ikke noe å leke med! Vi snakker
på liv og død her.
Det er ikke William sin feil at han ble født syk, men det er min oppgave og holde han i live og gi 
han alt han fortjener.

Alternativt kan vi lage en statlig kamp hvor jeg og mine 2 barn flytter inn på Ullevål sykehus på 
heltid. Det koster staten i gjennomsnitt 40 000 kr. per døgn for opphold på sykehuset, og da er 
William som dere skjønner langt ifra gjennomsnittet siden han har den ekstra ordinære pleien rundt 
seg. Da trenger jeg ikke å tenke på huslån, husleie, parkeringsplass, utgifter til medisiner og 
medisinsk utstyr, forsikringer eller for så vidt mat.

Vedlegger bilder for å få dere til å skjønne hva det er jeg forklarer at kan skje med William når som 
helst på døgnet. Hvis ikke saksbehandler vet hvordan h*n skal tolke bildene pga. manglene 
kunnskap så anbefaler jeg dere å ta det videre med erfarne leger.
Hvis dere tenker å opprettholde vedtaket om ikke å gi meg 100% pleiepenger - som jeg igjen 
understreker at det er leger i spesialisthelsetjenesten som har søkt om - bør dere invitere meg og min
sønn til et møte, så vi kan få en grundig forklaring på hvorfor.

Avsluttningsvis: Jeg rakk ikke og sende denne klagen før neste akuttsituasjon kom! 
Igår kom det enda en slimpropp som vi måttet bruke 5 ekstra hosterunder på for å få opp.

Mvh
Elin Gunnarsson



Dette er seigt slim som kommer fra lungene - altså livsfarlig hvis det hadde ligget der litt lenger og 
blitt en propp. Bilde til høyre er med blod i.

Dette er en slimpropp, igjen med blod i, som heldigvis klarte å komme helt ut til hostemaskinen.



Dette er et hull i slangesettet. Det skjer ved små uhell og kan bli når som helst. Da får han altså 
ingen puste og må bages med opplivningsbag for at en annen skal kunne skifte hele slangesettet til 
respiratoren som tar ca 10 minutter.

Dette er en skikkelig slimpropp! Det tettet hele pusterøret og William fikk ikke noe pustestøtte. 
Måttet akutt skifte kanylen. Hadde ikke jeg vært der for han i mars -18 så hadde ikke min sønn levd 
idag.



Klumpen fra igår. Den er steinhard og kjempeseig, som dere ser.




