
teringen på Sunnaas sykehus, måtte 
slåss for at hun ikke skulle bli stuet vekk 
på sykehjem. Etter flere måneder vant 
han kampen med støtte fra helseom-
budet i Oslo. Fra og med januar 2011 
flyttet Tone hjem etter god rehabili-
tering på sykehjem.

Tone er blitt bedre. Hun har dårlig 
balanse, men kan bevege seg rundt i 
leiligheten på egen hånd. Med nøkkel 
rundt halsen og TT-kortet i lomma kan 
hun også komme seg ut i en taxi for 
egen maskin. Nye ord dukker stadig 
opp. Ektemannen har begynt å skrive 
dem opp i en bok. Istedenfor å være 
sengeliggende har god trening sørget 
for at hun har et bedre liv. 

Å følge opp Tones rettigheter som 
pasient er et evig arbeid, påpeker Ulrik. 
Et arbeid som går ut over hans egen 
helse. Men da han søkte om avlast-
ning, fikk han først avslag. Ni måne-
der senere ble vedtaket omgjort av 
fylkesmannen.

– Jeg har en tretthetsfølelse som er 
der hele tiden, og jeg føler meg sva-
kere, forteller han. Nå har han fått 
diagnosen polymyalgia revmatika, en 
revmatisk sykdom som gir seg utslag i 
stiv nakke og stive fingre. Jeg har også 
fått utslett og flere svimmelhets anfall, 
sier Ulrik.

Ansvar for Tone hele døgnet
Et hjerneslag rammer sjelden bare én person. Da Ulrik Sverdrups kjære 
gjennom et langt liv ble lam i den ene siden og mistet taleevnen, ble livet 
hans snudd på hodet. 
TEKST: ELSEBETH DANIELSEN FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN

LHL-kampanje 
I mai og juni i år gjennom-
førte LHL Hjerneslag-kampan-
jen «Tilbake til en ny hverdag» 
for å rette oppmerksom heten 
mot slagrammede og de på-
rørendes hverdag. LHL opp-
fordret blant annet ord førere, 
helse- og sosialsjefer og 
kommuneoverleger til å gjen-
nomgå hvilke informasjons- 
og oppfølgings tilbud som gis, 
og vurdere om det kan gjøres 
bedre.

Foreslår tiltak 
LHL Hjerneslag jobber for en 
rekke tiltak som skal gjøre 
situasjonen enklere for på-
rørende, blant annet gjennom 
styrket informasjonstilbud og 
samhandling mellom spesia-
listhelsetjenesten og kommu-
nene. Spesialisthelsetjenesten 
må gi alle pårørende til slag-
rammede tilbud om kart-
leggings-/støttesamtaler som 
involverer trenet personell 
som eksempelvis psykolog, 
familieterapeut eller psykiat-
risk sykepleier. Pårørende må 
bli forberedt på ulike konse-
kvenser av diagnosen til den 
som skrives ut, hvilke rettig-
heter de har som pårørende, 
og hvilke muligheter de har 
for mer informasjon, oppføl-
ging og hjelp/avlasting, er ett 
av tiltakene. Et annet tiltak er 
at alle kommuner må gjen-
nomgå den informasjonen de 
gir, opplæringsrutiner for hva 
deres pårørendestøtte dekker, 
og tilby blant annet pårøren-
de- og familiekurs der hvor 
slike tilbud ikke finnes.

Viktig arbeid: Mye 
takket være ekte-
mannens innsats 
er Tone Cappelen 
betydelig bedre 
nå. Ulrik Sverdrup 
mener tiden er 
over moden for at 
pårørende blir sett 
og får tilbud om 
støtte.

– Neste år har vi vært gift i 50 år, sier 
Ulrik Sverdrup og stryker kona Tone 
Cappelen på kinnet. Tone smiler til-
bake. Hun sitter i sofaen hjemme i rek-
kehuset ved markagrensen, øst i Oslo. 

Fredag 5. september 2009 var livet 
hennes i ferd med å bli endret for all-
tid. Tone var på jobb som overlege på 
Radiumhospitalet da hun plutselig 
ikke kunne skrive og snakke, og ble 
innlagt på Rikshospitalet. Mens hun 
lå til observasjon, natt til 6. septem-
ber, kom det store slaget som frarø-
vet henne evnen til å snakke. Hun ble 
lam i høyre side, mistet svelgereflek-
sen og hukommelsen. For ekteman-
nen Ulrik var det naturligvis et sjokk, 
men også en sorg som aldri går over. 
Bibliotekaren ved Universitetsbiblio-
teket i Oslo fikk bruk for erfaringene 
sine fra fagforeningen da han skulle 
sørge for at Tone fikk det hun hadde 
krav på av oppfølging. Selv har han 
ikke fått tilbud om hjelp.

– Jeg har ansvaret for Tone 24 timer 
i døgnet, og organiserer alt hun tren-
ger av behandlinger. I tillegg kommer 
alt husarbeid, alt som skal gjøres her 
hjemme, er det jeg som må gjøre.

Et bedre liv
Ulrik forteller at han, etter rehabili-
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LIKEMENN: Ekteparet Alex og Mathilde Norbakken 

er begge likemenn for LHL Hjerne slag, det vil si 

at de gjennom sin egen erfaring som pårørende 

til slag rammede snakker med andre i samme 

situasjon. Det å kunne snakke med noen som selv 

har erfaringer som pårørende, er et supple ment til 

omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner 

og hjelpe apparat. Alex kan kontaktes på mobil 

414 10 610 og Mathilde på mobil 975 67 456.

Jeg har ansvaret 
for Tone 24 timer 

i døgnet, og organiserer 
alt hun trenger av 
behandlinger.
ULRIK SVERDRUP

Snakket om alt
Savnet av det livet de hadde sammen 
før, er likevel det som er vanskeligst 
å håndtere.

– Tone og jeg hadde et tett for-
hold. Vi kunne snakke om alt mulig. 
Jeg savner det å diskutere ting, ta opp 
problemer. På mange måter føler jeg 
meg ensom. Det er en sorg. Ikke den 
ekstreme sorgen som tidligere da jeg 
var helt oppløst innvendig, men det 
kan være tungt. Jeg har alltid dårlig 
samvittighet, særlig når jeg forlater 
henne hjemme alene.

Verdien av å ha aktive pårørende 
er helt avgjørende for slagpasientens 
livskvalitet, mener han.

– Det er som natt og dag når man 
har pårørende som tar grep, og det 
er utrolig viktig at helsevesenet ser 
dette, sier Ulrik. *

(Kilde: Atle Larsen, pasientombud 
og juridisk rådgiver i LHL)

PÅRØRENDES 
RETTIGHETER
Det finnes få ordninger 
som direkte retter seg 
mot pårørendes helse. 
Ordningene som finnes, 
tar først og fremst sikte 
på å avlaste og gjøre dem 
bedre rustet til å være 
omsorgspersoner.
 
HELSEPERSONEL LOVEN 
I følge § 3-8 om syke-
husenes oppgaver i helse-
spesialistloven plikter 
sykehusene å ivareta 
opplæring av pasienter 
og pårørende.
 
HJELPESTØNAD
Skattefri månedlig ytelse 
fra Nav. Gis når pleie- og 
tilsynsbehovet overstiger 
det man kan forvente at 
nære pårørende skal yte 
vederlagsfritt. 
 
OMSORGSLØNN
En ordning kommunen 
kan tilby pårørende som 
har stor omsorgsbelast-
ning. Kan gjøre det mulig 
for ektefelle/samboer å 
jobbe redusert. Men det 
er ikke noe krav at man 
ikke jobber 100 prosent. 
 
AVLASTNING
En ordning kommunen 
har ansvaret for. Skal gi 
pårørende hvilepauser. 
F.eks. korttidsopphold for 
den omsorgstrengende 
på sykehjem.
 

HJEMMESYKEPLEIE
Kommunen kan innvilge 
hjemmesykepleie som 
også vil kunne avlaste 
pårørende.
 
BRUKERSTYRT 
PERSONLIG 
ASSISTENT (BPA)
Kan innvilges av kom-
munen når det foreligger 
et stort bistandsbehov 
og dette er en hensikts-
messig måte å organisere 
det kommunale tjeneste-
tilbudet på.
 
MINIMUMSBEHOV 
Når det gjelder ordnin-
gene kommunen har 
ansvaret for, er det også 
i stor grad opp til kom-
munen å bestemme 
hvilke tjenester som inn-
vilges. Det som innvilges, 
må være forsvarlig og 
dekke det minimums-
behovet brukeren/på-
rørende har. 

SYKEMELDING
Pårørende som er i arbeid 
og blir utbrent på grunn 
av stor omsorgsbelast-
ning, kan ha rett til syke-
melding og sykepenger. 
Inntreffer dette, er det 
viktig å ta kontakt med 
helse- og omsorgs-
tjenestene i kommunen 
for å få avklart hva som 
kan innvilges fra dem.
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