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CD om barn som pårørende3334

Lise Juul-Hansen, red.
Hvis jeg kunne fly

CD. Oslo: Barneselskapet/Musikkoperatørene, 
2006. Pris NOK 169

Dette er en CD 
utgitt i 2006 av 
Egmont serieforlag, 
med støtte fra 
Kreftforeningen og 
Støtteforeningen 
for Kreftsyke Barn.

Ikke minst takket 
være initiativ fra 

Kreftforeningen har barn som pårørende 
kommet mer i fokus de siste årene. Det 
gjelder søsken til kreftsyke barn og barn 
som har kreftsyke foreldre, men temaet er 
like aktuelt for familier rammet av andre 
sykdommer. Derfor er det behov for mate-
riale som kan åpne opp for samtale og for-
ståelse om vanskelige temaer.

Denne CD-en er laget etter initiativ fra 
kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved Barne-
klinikken, Rikshospitalet. Hun har bidratt 
selv med fortelling, kommentarer og egne 
sanger. I tillegg har artister som Lars Lillo-
Stenberg, Hanne Krogh, Trine Rein og Maj-
Britt Andersen medvirket på de 14 sporene 
som veksler mellom sang og tale. Hoved-
fortellingen handler om den gang initiativ-
takerens søster ble syk og hvorledes hun 
følte at hun ikke ble sett eller tatt alvorlig. 
Hun fikk angst for at det skulle skje noe 
med foreldrene, men opplevde også at hun 
fikk oppmerksomhet og omsorg da hun selv 
fikk en kortvarig sykdom.

Dette er temaer som mange barn som er 
pårørende, kan kjenne seg igjen i. Vansken 
med denne CD-en er at det kommer en 
rekke andre innslag før hovedfortellingen 
og at flere av innslagene lett oppfattes som 
noe på siden av det jeg synes må være en 
viktig hensikt; å åpne opp for en dialog og 
bedre forståelse mellom barnet som pårø-
rende og dets nære omsorgspersoner.

For å sikre en forsvarlig vurdering ba jeg 
to barn (10 og 13 år) som har kjent søsken-
problematikken på kroppen, om å høre på 
CD-en. Begge likte fortellingen. Det kunne 
godt vært flere slike fortellinger. Kanskje 
noen barn kunne fortalt hvordan de opp-
levde sin situasjon? Musikken, versene og 
coveret passer ikke særlig godt for ungdom-
mer, men bedre for litt yngre barn. Dessuten 
var det vanskelig å skjønne hvordan tittelen 
Hvis jeg kunne fly hadde sammenheng med 
at noen i familien var syk. Terningkast hen-
holdsvis 4 og 3!

Kort sagt, her er en CD som er en bra 
begynnelse på en type materiale som kan bli 
til nytte og støtte for barn som pårørende og 
deres familier, men det er fortsatt et forbed-
ringspotensial hva angår form og innhold.

Inger Helene Vandvik

Bærum

Varmt om (muse-)barn 
som pårørende3334

Merete Holmsen
Mens Rasmus er på sykehus

63 s, ill. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 199
ISBN 82-02-24919-8

Merete Holmsen 
har skrevet en for-
telling om musa 
Rasmus som blir 
skadet i lek sam-
men med sin søster 
Rosita. Rosita opp-
fordrer ham til 
å prøve å fly og 
nettopp dette blir 

en viktig dramaturgisk faktor i resten av 
boken. Skaden er alvorlig og det blir behov 
for akutt behandling og flyfrakt til sykehus 
ved den nøkterne og handlekraftige doktor 
Flaggermus. Rasmus får behandling både 
på intensivavdeling og ved vanlig senge-
post. Leseren får gjennom Rositas spørsmål 
til de voksne og samtaler mellom bestemor 
og mor vite hvilke skader Rasmus har og 
om behandlingen han får. Hun får høre at 
doktoren opererer og at Rasmus vil bli frisk. 
Sykepleieren kan fortelle Rosita om alle 
slangene (som ikke er farlige) og om isen på 
beinet (som ikke kan spises.)

Fortellingen har hovedfokus på søsteren 
Rosita og det hun tenker og føler mens bro-
ren er på sykehus. Rositas følelser behand-
les med respekt og varme og en god porsjon 
humor. I starten er skyldfølelsen sterkt til 
stede, men små og støttende samtaler mel-
lom henne og de voksne gir lindring og 
lettelse.

Boken har illustrasjoner av Kjell E. 
Midthun på hver side. Tegningene er farge-
rike og henger fint sammen med innholdet 
i boken. Stemningen illustreres med mørke 
og lyse farger som avspeiler Rositas skif-
tende sinnsstemning. Det gjøres også fint 
bruk av dimensjoner. Vi ser den lille, redde 
Rosita ved siden av en kjempetelefon hvor 
mammas stemme forteller fra sykehuset 
hvor Rasmus er. Illustrativ er også den lille 
bestemoren som venter hjemme ved siden 
av en diger klokke.

Språket er enkelt og lettfattelig, med 
mange replikker. Boken henvender seg til 
barn og passer best for førskole- og småsko-
lebarn. Fortellingen kaller på leserens 
empati for søsteren som føler seg skyldig. 
Slik synliggjøres barnet som pårørende og 
Rosita blir også viktig. Pårørenderollen er 
ikke alltid lett å fylle for et barn, og skyld-
følelse er ikke uvanlig. Fortellingen i boken 
er velegnet for høytlesing for barn og kan 
på en fin måte initiere videre samtaler mel-
lom barn og voksne.

Legens rolle er å gjøre pasienten frisk, og 
i fortellingen inngis full tillit til at pasienten 
blir frisk når doktoren opererer. Doktoren 
snakkes om, men ikke med. Sykepleieren er 

den som er til stede og snakker med Rosita 
og foreldrene. Dette virker naturlig i boken 
og svarer kanskje til barns forventninger. 
Det er hele tiden kvinner som er behandlere 
og omsorgspersoner i fortellingen. Man 
kunne kanskje tenke seg en bedre balanse 
dersom far stod frem som en mer aktiv 
pårørende eller hvis sykepleieren var en 
mann. Fra et lett feministisk synspunkt er 
det jo greit at doktor Flaggermus er kvinne 
som uten å nøle stiller diagnoser og iverk-
setter korrekt og rask behandling.

Boken ble utprøvd av undertegnede for 
barn og tantebarn som satt stille som mus, 
noen ganger med en bekymret mine, snart 
med et varmt smil og mange ganger med 
fnis og latter.

Alt i alt, en høyst leseverdig barnebok fra 
Holmsen!

Beate Horsberg Eriksen

Barneintensiv avdeling
Ullevål universitetssykehus

Oliver Sacks barndom3334-5

Oliver Sacks
Onkel Wolfram

Minner fra en kjemisk barndom. 334 s, ill. 
Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 398
ISBN 82-02-23853-6

Selvbiografien 
Onkel Wolfram 
handler om opp-
veksten til nevro-
logen og forfatteren 
Oliver Sacks, som 
er kjent for bøker 
som Awakenings 
og Mannen som 
forvekslet kona med 
en hatt.

Oliver Sacks er 
født i 1933 og 

vokste opp i en jødisk familie, som yngst av 
fire søsken. Begge foreldrene var leger og 
hadde egen praksis i familiens velstående 
hjem i Nordvest-London. I 1939 brøt krigen 
ut. Oliver og hans eldre bror ble evakuert, 
i likhet med mange andre barn i London. 
Erfaringene i disse første krigsårene skulle 
få avgjørende betydning for hans liv. Han 
led under sterk mistrivsel og beskriver over-
læreren på internatskolen som et monster. 
Han mistet kontakten med sin religion og 
ble en innesluttet, sjenert og sky gutt. Kje-
mien og naturvitenskapen ble imidlertid et 
fast holdepunkt i en kaotisk tilværelse. Kje-
mien og kjemiens historie har derfor en helt 
sentral plass i boken. Da han kom tilbake til 
London, fikk han sitt eget laboratorium og 
var oppslukt av kjemiske forbindelser og 
grunnstoffer. Grunnstoff nummer 74 – 
Wolfram – hadde alltid hatt en helt spesiell 
betydning for ham.

Boken inneholder interessante skild-
ringer av foreldrenes holdning til faget. 




