
Døgnklokke	helg/ferier	
	
Klokke	 Trenger	hjelp	til	
06:00 Koble av CPAP (pustestøtte). Massere/tøye stive bein, tøye og bevege gjennom 

kroppen. Trenger hjelp for å komme meg ut av sengen 
07:00 Går på toalettet, trenger hjelp til å forflytte meg opp på toalettet, ta av tøy, støtte 

under toalettbesøket, bistand med tørking, ta på klær. Trenger hjelp med å ta ut 
såpe og finne god temperatur på vasken. Får hjelp til å vaske med vaskeklut og 
påkledning. Jeg blir fort sliten av å løfte hendene greier ikke løfte de høyt så må 
ha hjelp med alt av påkledning. For at jeg skal føle meg selvstendig bruker vi 
lengre tid på påkledningen og jeg bidrar med det jeg klarer. 

07:30 Frokost: Jeg trenger hjelp til å smøre mat, legge på pålegg, hjelp til å motivere 
meg til å spise og drikke. Får næringsdrikk, trenger god tid til frokost da tygging 
er slitsomt for meg. Får hjelp til å ta medisiner. 

08:10 Jeg må ha hjelp til å pusse tennene, ta på tannkrem og holde tannbørsten da det 
er for tungt for meg. Jeg trenger også hjelp til å gre håret og flette det. 

08:20 Jeg faller, kommer meg ikke opp igjen selv, trenger støtte for å kunne reise meg. 
08:30 Jeg har øvelser fra fysio som jeg gjør hver dag for å opprettholde balanse og 

styrke så mye som mulig. Jeg trenger støtte og motivasjon for å gjøre øvelsene. 
Det er også øvelser med hendene og all muskulatur i kroppen. 

09:30 Jeg får besøk av en venninne, jeg trenger hjelp til å finne frem leker og får hjelp 
til å lage en god sitte stilling ved hjelp av puter som støtter meg. Det å sitte er 
krevende for meg så det er viktig med god posisjonering. Jeg trenger konstant 
tilsyn når jeg leker da jeg ofte kan sette spyttet mitt i halsen, da trenger jeg hjelp 
til å hoste. Jeg kan sette drikke, spytt og mat i halsen svært lett, da må jeg ha 
hjelp til å hoste. Dette skjer flere ganger per dag, det gjør at noen alltid må være 
nær meg, også når jeg leker med venner. Det begynner å bli mindre populært å 
ha mamma med nå som vi er 8 år vil vi gjerne leke alene uten foreldre. Med 
assistent vil jeg være likere jevnaldrende. 

11:00 Som andre 8-åringer vil jeg ut å leke. Jeg må ha hjelp til å kle på meg yttertøyet, 
sette meg i den elektriske rullestolen. Ute trenger jeg hjelp i leken. Skal jeg fra 
rullestol til huskestativet må jeg ha støtte av en voksen. De andre barna vil noen 
ganger springe steder der rullestolen ikke kommer til. Jeg er bare et barn og 
trenger en voksen som passer på at jeg ikke faller ut av rullestolen eller tar 
unødige sjanser. 

11:45 Jeg setter spytt i halsen, må ha hjelp til å hoste opp spyttet for å greie å puste 
selv. Jeg blir redd når dette skjer, så assistenten hjelper meg inn til mamma slik 
at jeg kan få litt trøst. Jeg må ha hjelp ut av den elektriske rullestolen og av med 
yttertøyet. Jeg får hjelp til å finne drikke og ta medisiner. 

12:15 Jeg må spise litt lunsj. Siden det er helg lager vi god næringsrik lunsj. Det er 
mamma som lager maten, men med assistent kan jeg bidra og hjelpe til med å 
dekke bordet. Det er viktig for meg å kunne hjelpe til hjemme slik som mine 
eldre søsken. For å kunne dekke bordet trenger jeg assistanse og støtte.  

12:30 Vi spiser lunsj, jeg må ha hjelp til å dele opp maten, støtte med glasset og 
motivasjon for å spise. Jeg setter maten i halsen 3 ganger i løpet av måltidet, 
assistenten hjelper meg å hoste opp.  

13:10 Jeg er helt utslitt etter å ha lekt med venner. Jeg må ha hjelp til å kle av meg 
tøyet, ta på meg pysjamas. Jeg legger meg i sengen, assistenten setter på lydbok 
og passer på at jeg ligger behagelig i sengen. Jeg bruker posisjoneringsputer for 



å få en avslappende stilling i sengen. Jeg trenger mye hvile, men fordi jeg ikke 
kommer meg opp av sengen selv trenger jeg assistenten tilstede, det er også 
vanskelig for meg å snu meg og jeg greier ikke få armene over hodet når jeg 
ligger.  

14:10 Jeg må ha hjelp opp av sengen, jeg trenger å hoste så får hjelp av assistenten til 
å hoste og etterpå trenger jeg litt drikke. Vi tøyer og masserer i sengen. Jeg har 
mye smerter og blir svært sliten etter å ha lekt med venninner på formiddagen. 
Massasje og tøying hjelper. Jeg trenger også hjelp til å kle på meg klær igjen.  

14:50 Jeg vil se en film. Jeg trenger hjelp til å finne frem film og sette den på, da det 
er vanskelig for meg å strekke og bøye meg for å ta ting ned. Jeg trenger 
assistanse til å sette meg til rette i sofaen og lage en avslappende stilling med 
posisjoneringsputer. Jeg får en næringsdrikk med filmen.  

15:15 Jeg har vondt i ryggen trenger hjelp til å tilpasse sitte stillingen. Jeg har 
begynnende skjev rygg og trenger hjelp til å posisjonere meg slik at det ikke 
gjør vondt.  

15:45 Jeg setter næringsdrikk i halsen, trenger hjelp til å hoste den opp.  
16:05 Jeg trenger å tøye og massere beina, da jeg har smerter.  
16:30 Jeg må på toalettet. Går på toalettet, trenger hjelp til å forflytte meg opp på 

toalettet, ta av tøy, støtte under toalettbesøket, bistand med tørking, ta på tøyet. 
Trenger hjelp med å ta ut såpe og finne rett temperatur på vasken 

16:45 Jeg er tørst, får litt drikke. Jeg trenger lette kopper og glass. Fordi det er for 
tungt for meg å løfte vanlige kopper bruker vi mye sugerør og lette kopper. 

17:30 Det er middag. Jeg må ha hjelp med mosing av maten min, med spising og 
drikking.  

18:10 Jeg vil fargelegge. Assistenten min hjelper meg å finne frem tegnesaker, setter 
meg til rette i stolen får hjelp med posisjoneringspute. Jeg trenger hjelp til å 
legge utover antisklimatte slik at arket ikke sklir. Mens jeg tegner må 
assistenten gi meg fargene plukke opp blyanter som faller på gulvet. 

18:35 Jeg setter drikke i halsen trenger hjelp til å hoste.  
19:00 Jeg trenger hjelp til å finne flere ark og plukke opp fargeblyantene. Jeg greier 

ikke bøye meg ned på gulvet det har jeg ikke balanse til.  
19:30 Jeg skal spise kveldsmat, trenger hjelp til å smøre på maten, til spisingen og 

drikke. Jeg liker å drikke varm kakao til kveldsmat. Varm drikke er skummelt 
for meg fordi jeg lett kan søle, så trenger støtte med assistentens hånd når jeg 
skal drikke kakaoen. 

20:10 Jeg må på toalettet. Går på toalettet, trenger hjelp til å forflytte meg opp på 
toalettet, ta av tøy, støtte under toalettbesøket, bistand med tørking, ta på tøyet. 
Trenger hjelp med å ta ut såpe og finne rett temperatur på vasken. 
Kveldstellet:	Det	å	bade	er	svært	behagelig	for	min	muskulatur.	Jeg	bader	
derfor	hver	kveld,	men	det	trenger	jeg	hjelp	til.		Jeg	må	få	hjelp	til	
avkledning	og	forflytning	opp	i	badekaret.	Må	ha	støtte	og	hjelp	til	å	sitte	
oppreist	i	badekaret.	Om	jeg	sklir	under	vann	kommer	jeg	meg	ikke	opp	
selv,	så	noen	må	sitte	ved	siden	av	meg	under	hele	badet.	Jeg	trenger	hjelp	
med	innsåping	og	vasking	av	håret.	Jeg	greier	ikke	sjamponere	meg	selv	da	
det	blir	for	slitsomt	å	løfte	armene.	Jeg	trenger	hjelp	til	forflytning	ut	av	
badekaret.	Trenger	hjelp	til	å	tørke	meg	og	smøre	med	salver.	Trenger	hjelp	
til	å	tørke	og	flette	håret	for	natten.	Trenger	også	hjelp	til	påkledning	av	
nattøy.	Trenger	hjelp	med	tannpuss	og	bistand	til	å	skylle	munnen.	

21:15 Får hjelp med kveldsmedisiner  



21:20 Jeg må ha hjelp opp i sengen og legge meg til rette med posisjonering. Før jeg 
skal sove tøyer og masserer vi muskulaturen min for å minske smertene i løpet 
av natten. Jeg trenger puter som støtte for å finne en god stilling. Får hjelp til å 
koble på CPAP (pustestøtte). 

22:00 Jeg trenger pustehjelp kontinuerlig på natt og er avhengig av våken nattevakt.  
23:30 Jeg er for varm må ha hjelp til å få av dynen. Jeg har vondt i beina så trenger 

tøying. 
00:15 Må på do trenger hjelp ut av sengen inn på toalettet. Går på toalettet, trenger 

hjelp til å forflytte meg opp på toalettet, ta av tøy, støtte under toalettbesøket, 
bistand med tørking, ta på tøyet. Trenger hjelp med å ta ut såpe og finne rett 
temperatur på vasken. Får bistand tilbake i sengen og posisjonere meg i en 
behagelig stilling. 

01:20 Trenger hjelp til å drikke, jeg må ha støtte for å sitte i sengen og noen som 
passer på at jeg ikke setter drikken i halsen. Jeg kan ikke drikke når jeg er alene. 
Jeg fryser, så får hjelp til å ta på ullsokker og pakke meg godt inn. På grunn av 
sykdommen har jeg dårlig temperaturregulering og fryser mye. 

02:40 Jeg har sterke smerter trenger massasje og tøying av vonde ledd, samt endre 
stilling. Ved sterkt ubehag trenger jeg hjelp til å ta smertestillende medisiner. 

04:10 Jeg er for varm må ha hjelp til å ta av dyna.  
04:30 Maskelekkasje. Må ha hjelp til å regulere masken på CPAPen.  
05:15 Jeg fryser får hjelp til å ta på dyna og skifte stilling.  
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