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Løvemammaene har vært høyt og 
lavt også i 2020. Og med smit-
tevern i fokus har det blitt både 
videomøter og munnbind-møter. 

Hva er en 
løvemamma?

En løvemamma går 
gjennom ild og vann 
for barna sine. Hun 
godtar ikke urett, og 
er ikke redd for å rope 
høyt. Hun har kvasse 
klør – og myk pels. 
En løvemamma gir 
seg aldri.

Du kødder ikke med 
en løvemamma!

Det samme gjelder 
selvsagt for 
løvepappaer!

MINNESIDE25
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Løvemammaene har vokst seg 
store og sterket i løpet av året 
som har gått. Vi har utvidet an-

tall medlemmer i styret (se s. 5)– noe 
som sikrer at vi kan opprettholde ak-
tiviteten hvis noen skulle ha behov for 
pause fra styrearbeidet. Det er nemlig 
slik at å kombinere organisasjonsar-
beid og alvorlig syke eller funksjon-
shemmede barn ikke alltid er like lett. 

I løpet av organisasjonens første år 
fikk vi satt mange saker på dagsor-
den. Våre hovedsaker var barnepal-
liasjon, BPA og helsehjelp for barn. For 
å kunne jobbe målrettet videre med 
disse og andre viktige saker, bestemte 
vi på årsmøtet 1. februar å opprette 
ulike komiteer (se s. 9). 

Komiteéne har vært aktive gjennom 
året, og medlemmene har skrevet 
kronikker og høringsinnspill, holdt 
foredrag, deltatt i debatt og vært med 
på møter med politikere og organisas-
joner.

I likhet med alle andre har vi merket 
koronaen på kroppen, både som 
mennesker og som organisasjon. Da 
landet stengte ned i mars, ble vi kon-
taktet av mange fortvilte foreldre som 
opplevde at tilbud ble fjernet eller re-
dusert – stikk i strid med barnas be-
hov. Ulike aspekter ved koronapande-

32 år, gift med løvepappa Robin på 33 år, mamma til 3 barn som fortsatt 
utredes for én felles genfeil på bakgrunn av kronisk, behandlingskrevende 
lungesykdom, mage- og tarmproblemer, hypotoni og hypermobilitet, 
hyppige infeksjoner, manglende vaksinerespons og mye mer. I tillegg har 
det yngste barnet vårt fått påvist en sjelden mutasjon på CACNA1C-genet 
som eneste registrerte tilfelle i verden. Jeg er lidenskapelig opptatt av syke 
og funksjonshemmede barns rettigheter og levekår, og ønsker gjennom 
Løvemammaene å skape et bedre samfunn for denne sårbare gruppen. Det 
innebærer for meg selvstendighet, likestilling og likeverd, helsemessig og 
økonomisk trygghet, universell utforming, muligheter og livskvalitet i alle 
livets faser. Ingenting provoserer meg mer enn urettferdighet og likegyldighet 
overfor mennesker med funksjonsnedsettelser! Jeg har derfor også engasjert 
meg i politikken, og sitter i både formannskap og kommunestyre i min 
kommune. Er det én ting som ikke skal stå på min gravstein, så er det at jeg 
ga opp. Sammen er vi sterkere og sammen skal vi utgjøre en forskjell.
Leder av Minoritetskomitéen og fast snapper i Løvemammaene.

Jeg har en datter, Ine, som er født ekstremprematurt, med en fødselsvekt 
på 500 gram. Hun har fått diverse senskader av den tøffe starten på livet; 
dyskinetisk cerebral parese, alvorlig spisevegring, gastrostomi (knapp) og 
generell forsinket psykomotorisk utvikling. 

Jeg og Ine bor sammen i Trondheim, og har siden Ine ble født opplevd 
å måtte kjempe for å få den hjelpen og støtten vi trenger. Dette har 
lagt grunnlaget for mitt brennende engasjement for å bedre og bevare 
funksjonshemmede og syke barns rettigheter. Det skal ikke være slik at 
foreldre må slite seg ut for å motta forsvarlige og gode helsetjenester, 
bistand og støtte. Jeg er stolt av å være en del av den fantastiske gjengen 
i Løvemammaene, og er sikker på at vi kommer til å oppnå våre mål ved å 
aldri gi oss før rettferdigheten seirer, og at funksjonshemmede og syke barn 
får leve de livene de fortjener!

Svensk i Oslo på 11. året. Mamma til 2, William 9 år og Hedda 7 år.

Jeg har 100% pleiepenger fordi jeg er i konstant beredskap for William. Han 
har en alvorlig sjelden muskelsykdom, og hull i halsen med respirator 24/7. 

Jeg er arbeidsleder for William sin BPA-ordning. Han har assistanse døgnet 
rundt. Det må alltid være 2-3 trente personer rundt han. 

Jeg klarer ikke urettferdigheter, og er opptatt av alle menneskers like verdi. 
Jeg brenner for syke og funksjonshemmede barns rettigheter og at alle barn 
fortjener en god barndom. Det er viktig at helsehjelpen er god, stabil og lik i 
hele Norge.

Fast snapper i Løvemammaene, og leder i Sykehusbarnkomitéen, samt 
medlem i Barnehage- og skolekomitéen

mien har preget mye av jobbingen vår 
dette året (se s.16)

Andre saker vi har engasjert oss i, 
er kutt i hjelpestønad ved langvarige 
sykehusinnleggelser og rettigheter 
til barn som benytter seg av alterna-
tiv og supplerende kommunikasjon 
(ASK).

Vi har også fått på plass en ny nett-
side hvor medlemmer og andre kan 
finne nyttig informasjon om ret-
tigheter og lignende, og lese seg opp 
på vårt arbeid. I tillegg sender vi ut en 
medlemsmail med jevne mellomrom.

Vi har blitt en organisasjon å regne 
med, og det er vi stolte av. 

Nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt 
år!

Hilsen styret

Innledning Styret 2020–2021

LØVEMAMMAENE VOKSER

Elin Gunnarsson, 
Marlene Ramberg, 
Karoline Myrland 
Hagen, Nina 
Bakkefjord, Jannicke 
Sivertsen, Marianne 
Lium og Bettina 
Lindgren

Løvemammaene  
samlet til 
styremøte i Oslo

Bettina Lindgren, 
styreleder

Karoline Myrland Hagen, 
nestleder

Elin Gunnarsson, 
styremedlem
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44 år, bor i Moss med mann og 3 barn. Minstemann har en rekke sammen-
satte diagnoser der den sjeldne diagnosen KIPO skaper store ernæringsmes-
sige utfordringer. Han har knapp, ileostomi, vap og sover med overvåkning og 
C-pap. Jeg brenner for barns rettigheter og har spesielt hjerte for BPA-ordnin-
gen. 

Jeg er arbeidsleder i en moderat stor BPA ordning, utdannet Sosionom. Jeg 
har erfaring fra både habiliteringstjenesten og barneverntjeneste, og arbeider 
til daglig som COS-terapeut. 

Leder av Barnepalliasjonskomiteen og sporadisk gjestesnapper i Løvemam-
maene.

39 år, Harstad. Gift med løvepappa Paul Egil og er mamma til 5 i alderen 
12–22 år. Minstemann har en genfeil som fører til bla. alvorlig epilepsi og 
kognitive utfordringer. 

Jeg er ufør etter div hendelser i livet, den tiden jeg har til overs etter at barna 
er fulgt opp ønsker jeg å bruke til å bekjempe urettferdigheten som følger det 
å ha en funksjonshemming. 

Jeg er opptatt av likeverd mellom mennesker, rettferdig behandling, god 
kommunikasjon mellom helsevesenet og pasient. Jeg brenner for at 
familier skal få den hjelpen de trenger uten å måtte kjempe så hardt. Jeg er 
også veldig opptatt av funksjonshemmede sine rettigheter samt universell 
utforming av skoler og alle offentlige bygg og plasser. 

Jeg er 33 år, er gift med løvepappa Bjørn Kjetil og sammen har vi 3 barn i 
alderen 4–12år. Vi bor i en liten by sør i Trønderlag som heter Orkanger. 

Jeg jobber 50% som sykepleier i hjemmetjenesten i kommunen, og den 
resterende tiden er jeg hjemme med pleiepenger for å få hverdagen til å gå 
forsvarlig for seg. Årsaken til dette er minstemann som fikk en tøff start på 
livet og fikk diagnostisert en veldig sjelden genfeil ved 3. mnd alder. Men 
dette syndromet følger det med ernæringsproblematikk, langsom vekst, 
forsinket fysisk og psykisk utvikling og økt sannsynlighet for å få kreft. I 
dag har han også hull på halsen som han puster igjennom, noe som gjør at 
han trenger våkent tilsyn 24 timer/7dager i uken. Jeg har i løpet av denne 
perioden som løvemamma fått mer fokus på at alle er like mye verd uansett 
om man har en funksjonshemming eller ikke, og har engasjert meg for 
funksjonshemmedes rettigheter generelt i landet vårt. Jeg har stor tro på at 
en dag vil vi få like gode tjenester uansett hvor i landet vi bor, men desverre 
er veien dit meget lang enda nå i starten av 2021! 

Styret 2020–2021

Nina Bakkefjord,
rettighetsansvarlig

Lena Kristine Kvile, 
varamedlem

Marianne Grande Lium, 
styremedlem

Bor på Karmøy. Gift med Arne. Mamma til 3 barn, Camilla, Sara og Ida. 

Camilla (eldste) har Myasthenia Gravis som er en muskelsykdom, Ida har 
Limb Girdle 2i muskeldystrofi. Begge er sjeldne diagnoser. Sara er frisk. Jeg 
brenner for rettigheter til barn og unge. At barn skal få være barn, likestilling 
og BPA for barn/unge. Å få til et lettere møte med det offentlige.

Jeg er med i Løvemammaene for å  gi kunnskap til andre om bpa. Kjempe 
for syke barns rettigheter og veien framover. Og for å vise hvordan det er å 
leve med barn med 2 sjeldne diagnoser.

Leder Barnehage- og skolekomitéen, og er fast snapper i Løvemammaene.

Jeg er 39 år, bor i Moss og er mamma til tre, hvorav de to yngste begge har 
vært alvorlig syke med hjerne- og hjernehinnebetennelse.

Gjennom arbeidet med pleiepengeaksjonen lærte jeg at vi alle kan gjøre en 
forskjell, bare vi jobber hardt nok og kjemper sammen mot et felles mål. Da 
pleiepengeaksjonen tok fatt, kjempet jeg ikke først og fremst for min egen 
familie, men for dem som ikke orket, og for dem som kom etter. Lite visste 
jeg da at vår familie kort tid senere skulle være avhengig av nettopp de 
rettighetene jeg var med på å kjempe fram. Det viser bare hvor lite vi vet om 
hva som venter oss. 

Jeg er stolt over å vært med på å stifte Løvemammaene. Likevel så jeg 
meg nødt til å trappe ned arbeidet i organisasjonen for å balansere en 
hverdag med familie, organisasjonsarbeid og jobben min som journalist og 
kommentator i nettmagasinet Agenda Magasin. 

Styret 2020–2021

Jannicke Sivertsen,
styremedlem

Helle Cecilie Palmer,
varamedlem

Marlene Ramberg,
styremedlem

Bor i Oslo. Samboer med Henrik og mamma til Nathaniel født 2009 og 
Novalie født 2016. Henrik har den progredierende netthinnesykdommen RP 
(Rentinis Pigmentosa) og er i dag klassifisert som sterkt svaksynt. Nathaniel 
er født hørselshemmet og er bilateralt CI-implantert. Han har tegnspråk som 
førstespråk. 

Novalie har den nevrodegenerative sykdommen Infantil Nevronal Ceroid 
Lipofuscinose (INCL). Barn med denne sykdommen er født helt friske 
og følger normal utvikling. Novalie var nesten to år før ting begynte å 
stanse opp og etterhvert gå tilbake. INCL rammer hele kroppen og alle 
kroppens funksjoner. I dag er Novalie 100% pleietrengende. Hun har mistet 
gangfunksjon, språk og håndfunksjon. Hun har epilepsi og holder på å miste 
synet. Novalie blir fullernært ved hjelp av PEG/knapp i magen. Levetiden for 
barn med INCL er på ca 10 år. 

Medlem i Barnepalliasjonskomitéen og fast snapper i Løvemammaene.



L
ø

v
e

m
a

m
m

a
e

n
e

8

Å
r

s
r

a
p

p
o

r
t

 2
0

2
0

9

Bor i Trøndelag. Gift og bor på gård. Mamma til tre. Størstemann, Even, har 
metakromatisk leukodystrofi (MLD). Even har en lillebror som heter Gustav 
og ei lillesøster som heter Ane. Utdannet lektor med master i tilpasset op-
plæring. Jeg er for tiden hjemme med pleiepenger. Even kom til verden i 2016, 
frisk som en fisk! Han hadde en helt normal utvikling og nådde alle milepæler 
på lik linje som alle andre barn. I april 2018 fikk Even diagnosen MLD, infantil 
variant. MLD er en progredierende sykdom hvor første tegn til at noe er galt 
ofte er ustø gange og klossethet. Når tegnene til sykdom først har meldt seg 
er ofte sykdomsforløpet svært raskt fremadskridende. Forventet levealder 
er 5-7 år. Even er nå 100% pleietrengende. Hans største problem i hverdagen 
er spastisitet og smerter i musklene. Han har også epileptisk aktivitet. Even 
ernæres og medisineres gjennom knapp på magen, og han har mistet synet. 
Jeg brenner for at alle barn må få være barn. For meg er det viktig at Even 
får gjøre ting som andre barn får gjøre, bare på hans premisser. Jeg er med 
i Løvemammaene for å vise at livet kan være fint uansett om man lever med 
den vissheten om at barnet ditt skal dø før deg. Medlem i Barnepalliasjon-
skomiteen og fast snapper i Løvemammaene

Løvemormor og kasserer/økonomiansvarlig i Løvemammaene.

Styret 2020–2021

Beate Søraunet,
varamedlem

Lisbet Eileen Høgås, 
kasserer

Er utdannet lege og har jobbet mest som fastlege. Gift og har 3 barn. Eldste 
har cøliaki, refluks, kronisk forstoppelse, gjennomgått ryggmargsbetennelse, 
kroniske smerter og fatigue.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:

Ønsker bedre tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser i 
skoler/barnehager. Jeg brenner spesielt for BPA inn i barnehage- og 
skolehverdagen. Synes det er viktig at alle barn får oppleve mestring i 
hverdagen.

Komitéer 2020–2021

Ingri Bergin Solem

Frøydis Utne Eliassen

Samboer og har 3 barn (20, 18 og 11). Minstemann fikk påvist diabetes da 
han var 11 mnd. gammel. 

Jeg er utdannet som legesekretær. Jobber nå som assistent i skole og 
holder på med å ta barn og ungdomsarbeiderutdanning.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for Universiell utforming, at det skal være nok voksne i hvert 
klasserom og at alle barn som trenger en assistent/BPA i skolen skal få det 
uavhengig av diagnoser. Jeg mener det er viktig med tidlig innsats og at barn 
får den bistanden de behøver. 

Barnehage- og skolekomitéen
Løvemammaene opprettet Barnehage- og skolekomitéen i 2020, og den ledes av Jan-
nicke Sivertsen og Elin Gunnarsson. Komitéen jobber for å styrke kronisk syke og funks-
jonshemmede barns rett til spesialpedagogisk hjelp, samt likeverdige og inkluderende op-
plæringstilbud som fremmer mestring. Tidlig innsats og skolevegring er blant sakene som 
opptar komitéen, og bedre smittevern i undervisningstilbudene. Komitéen har også mål om 
å sørge for at BPA kan anvendes inn i barnehage og skole, og ikke minst, bevare og forbedre 
rettighetene til ASK i opplæring og undervisning.
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Forlovet med Daniel. Jobber som ambulansearbeider. Sammen har vi to 
gutter, Theo og Noah. Theo har septo-optisk dysplasi, ornitintranscarbamyl-
asemangel. Sykdommen har et vidt spekter, men han er blant annet blind og 
har en alvorlig hypofysesvikt. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for universell utforming! Alle i samfunnet MÅ få like muligheter 
til å delta aktivt på det de ønsker uten at det betyr at man må ta en omvei, 
bakvei eller i verste fall ikke kan delta. Det gjør meg trist at personer med 
særskilte behov skal diskrimineres bort fra samfunnet fordi det er for dårlig 
tilrettelagt. 
Jeg vil oppnå et samfunn som er tilrettelagt og tilpasset alle, slik at alle kan 
delta i/på det de har lyst. Om det betyr ledelinjer i gulv, eller om det betyr null 
trapper i kinosalen – alle har rett til å leve et aktivt liv og gjøre det de selv har 
lyst til uten unødvendige hindringer.

Jeg er utdannet lærer, spesialpedagog og har lederutdanning.

Mamma til Isak (14) og Oscar. Biologiske brødre adoptert fra Colombia i 
2006. Jeg mistet Oscar (14) i oktober 2018 etter 11 års sykdom, fire av dem 
i palliasjon. Han fikk aldri noen diagnose på sin nevrodegenerative lidelse, 
men hadde deldiagnosen KIPO med blæreaffeksjon. Han hadde fire stomier 
og var kontinuerlig koblet til mellom fire og seks intravenøse pumper. Jeg var 
daglig leder for hans hjemmesykehus med 23 ansatte BPA-assistenter og 
sykepleiere.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité: Fordi jeg 
ønsker å jobbe for at andre med alvorlig syke barn skal få den hjelpen de 
behøver. At barn i palliasjon skal ha god livskvalitet og være omgitt av et 
system som virker og som befinner seg der barnet er. Man skal ikke måtte 
bære barnet sitt alene. Det syke barnet og søsken skal få være barn omgitt 
av familie og venner.

Gift, utdannet revisor og jobber som spesialrevisor i skatteetaten. Mamma 
til 3 barn. Mellomste var alvorlig syk gjennom hele livet og døde 12, 
5 år gammel. Da han var 1,5 år gammel ble han diagnostisert med et 
kromosomavvik som tidligere ikke er beskrevet. Han hadde et alvorlig 
sykdomsbilde som krevde døgnkontinuerlig avansert medisinsk behandling.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité: Brenner 
for bedre støtte og avlastningsordninger for familier som lever med alvorlig 
syke og døende barn. Viktigheten av gode kommunale avlastningstilbud til 
svært medisinsk syke barn, og god oppføling tror jeg er avgjørende for at 
familiene som lever med alvorlig sykdom klarer å leve i en slik «krise» år etter 
år. Jeg kjenner selv på kroppen hva et liv med mange år i akuttberedskap og 
døgnkontinuerlig medisinsk pleie medfører.

Jeg ønsker å oppnå etablering av døgnbemannede tverrfaglige 
barnepalliative team utfra hver helseregion. Kompetansen må komme 
fra spesialisthelsetjenesten som kjenner barnet og familien. Tilbudet må 
inkludere støtte og veiledning ut til kommunen slik at det etableres gode 
avlastningstilbud der hvor barna og familiene lever sine liv.

Komitéer 2020–2021

Karoline Storelv Hansen

Catharina Dørumsgard

Anne Kristine Risvand 
Myrseth

Mamma til Eva Natali som ble 12 år. Hun ble født med en sjelden genfeil. Jeg 
har vært hjemmede siste 8 årene og pleiet henne, og forsøkt å gi henne best 
mulige dager. De siste 3 årene drev jeg mer eller mindre en intensivavdeling 
hjemme på barnerommet med ansatte 24/7. Eva Natali døde nå i mai på 
sykehuset i Tønsberg. Jeg har hele veien vært opptatt av livskvalitet og 
verdighet. Har tidligere sittet i styret hos epilepsiforeningen i Oslo. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Fordi jeg vil at alle barn og familien til de som dessverre dør skal få oppleve 
verdighet og trygghet. Mitt ønske er at både de palliative barna og deres 
familier bli så godt ivaretatt som det går an.

Gift. Utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og arbeider nå i PPT. Har 
arbeidet over 20 år i spesialisthelsetjenesten med sorgstøttearbeid, både 
som klinisk praksis og gjennom forskning og undervisning. Mor til to gutter, 
yngste barnet hadde et sjeldent syndrom og en progredierende variant av 
sykdommen CIPO. Han døde 10 år gammel i 2017, etter å ha vært alvorlig 
syk hele livet.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité: Jeg 
brenner for ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Særlig forståelse av små 
barns sorg og oppfølging i barnehagen, og ungdommers sorg og oppfølging 
innen skolesystemet. Jeg ønsker reelle valgmuligheter for alle familier med 
alvorlig syke barn, som kan muliggjøre et så godt liv som overhodet mulig 
mens barnet lever og oppfølging etterpå, uavhengig av geografisk tilhørighet. 
Å kunne få leve hjemme med barn som har sammensatte medisinske behov, 
i et så tilnærmet normalt familieliv som overhodet mulig.

Komitéer 2020–2021

June Wallum

Eline Grelland Røkholt

Barnepalliasjonkomitéen
I 2019 opprettet vi Løvemammaenes barnepalliasjonskomitè som ledes av Nina Bakkefjord. 
Øvrige medlemmer fra styret er Marlene Ramberg og Beate Søraunet. Komitéen er opptatt 
av at alle familier med behov for et barnepalliativt tilbud, skal ha god oppfølging av et bar-
nepalliasjonsteam fra spesialisthelsetjenesten lokalt der de bor. Vi ønsker at både kommun-
er og spesialisthelsetjenesten skal jobbe etter den Nasjonale faglige retningslinjen for pal-
liasjon til barn og unge, og at det skal være mulig å følge den også med tanke på ressurser. 
Barnepalliasjons teamene er i tillegg til å være viktige for foreldrene, også svært vesentlige 
for kommunene som bør følge opp disse familiene tett i hverdagen. Komiteen ønsker å 
drive godt informasjonsarbeid både ovenfor foreldre, kommuner og andre interesserte. Vi 
kommer til å være synlige framover, og vi opplever at vårt arbeid får mye støtte i flere fag-
miljøer rundt dette i Norge. 



L
ø

v
e

m
a

m
m

a
e

n
e

12

Å
r

s
r

a
p

p
o

r
t

 2
0

2
0

13

Jeg er mamma til en jente på 3 år som er født med en sjelden genfeil. Denne 
genfeilen medfører bland annet en alvorlig behandlingsresistent epilepsi 
og at hun er multifunksjonshemmet. Hennes sykdom innebærer videre at 
hun er helt hjelpetrengende og at det er behov for kontinuerlig tilsyn. Jeg 
er utdannet psykolog fra Göteborgs Universitet, og har bred erfaring fra 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Jeg har arbeidet med både barn, ungdom og voksne samt med mennesker 
fra forskjellig kulturell og etnisk bakgrunn.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes Minioritetskomité: 
Funksjonshemmede, syke og deres pårørende er en sårbar gruppe som må 
kjempe utrolig hardt for å få sine rettigheter oppfylte. Om man i tillegg har en 
minoritetsbakgrunn og et annet språk forsterkes dessverre den sårbarheten i 
møte med helsetjenester, NAV og kommune. Minoritetsgrupper risikerer å få 
et enda dårligere hjelpetilbud. 

Det har vært et mål fra politikerne i flere år at helsetjenestene skal være 
likeverdige. Dessverre har Løvemammene flere eksempler på det motsatte. 
Som medlem av Løvemammaenes minoritetskomité ønsker jeg at vi kan 
bidra til å forandre på dette. 

Komiteér 2020–2021

Maria Larsson

Jobber som kommunikasjonssjef i Oslo Kommune. Har lang erfaring fra 
politiet. Gift og mamma til to jenter. Den yngste har CP, en sjelden kromosom 
feil, epilepsi og behandlingsresistent forstoppelse. Sammen elsker vi å være 
så aktive som mulig og stortrives på hytta.

Derfor er jeg medlem i Løvemammenes minoriteskomite:
Jeg brenner for at mennesker skal ha like rettigheter og muligheter 
uavhengig av bakgrunn. Og selv om rettighetene er på plass kan mulighetene 
oppleves forskjellige. Opp gjennom årene har jeg møtt mange foreldre som 
er mer slitne enn nødvendig fordi språk, problemer med å orientere seg i 
møte med «systemene», og andre «usynlig» hindringer setter begrensninger. 
Jeg vil jobbe for like muligheter for alle foreldre, slik at alle barn får en best 
mulig hverdag.

Samboer med Ann Marie. Utdannet økonom, jobber som Controller i Helse 
Bergen. Vi er en moderne familie på syv med mine dine og våre. De tre 
minste er felles barn. Sigurd er nest yngst og har en sjelden genfeil kalt 
STAG1. Det er rundt 40 kjente tilfeller globalt. Genfeilen medfører blant annet 
utviklingshemming, epilepsi, søvnvansker og spiseproblematikk. Han har 
innlagt PEG-sonde.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Sykehusbarnkomitè: Fordi jeg 
mener at alle syke barn/barn med nedsatt funksjonsevne skal motta den 
helsehjelpen de har rett på og fortjener. Jeg ønsker et likeverdig tilbud 
uavhengig av hvor man bor, hvilken sykdom/nedsatt funksjonsevne man 
har, hvilke foreldre man har og hvilke ansatte man møter på. Jeg mener at 
mange sykehus ikke oppfyller barnas lovpålagte rettigheter. 

Jeg er rett og slett lei av at mange pårørende skal måtte føle at det tyngste 
med å få et sykt barn/barn med nedsatt funksjonsevne er kampen mot 
systemet. Jeg er også lei av at det alltid er de uten sterke stemmer som 
blir nedprioritert i fordelingen av samfunnets goder. Sammen skal vi klare 
å «sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle 
uavhengig av funksjonsevne» slik lovens egentlige intensjon er.

Komitéer 2020–2021

Torill Gulbrandsen

Andreas Mowinckel Lorentz

Aisha Mehdi

Jeg er  35 år og bosatt på Bjørndal i Oslo med mann og to barn. Eldstemann, 
Wali, har en alvorlig hjertefeil kalt hypoplastisk venstre hjertesyndrom 
(HVHS). Jeg jobber som rådgiver for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 
i 100% stilling

 Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Minioritetskomité:

Jeg ønsker å være med i komiteen for å spre informasjon og for å hjelpe 
andre som sliter med å nå gjennom systemet pga. språket. I barndommen 
opplevde jeg at faren min ble kasteball mellom de ulike instansene – mye 
på grunn av språkbarrierene. Jeg vil gjerne hjelpe familier slik at de får 
informasjon om sine rettigheter selv uten at de kan språket så godt.

Minoritetskomitéen
Minoritetskomitéen i Løvemammaene ble opprettet i 2020 og ledes av Bettina Lindgren. 
Komitéen jobber for å sikre familier med annen etnisk bakgrunn bedre rettigheter, likestilling 
og mer forståelse i møte med hjelpeapparatet. Innvandrerfamilier og familier med annen 
etnisk bakgrunn blir dobbelminoriteter når de får kronisk syke/funksjonshemmede barn. 
Mange sliter med å forstå hvilke rettigheter de har, hvor de kan henvende seg for å få hjelp, 
både pga. språk- og kulturbarrierer. Alt for mange diskrimineres og utnyttes på det groveste 
av hjelpeapparatet. Dette vil komitéen gjøre noe med. Minoritetskomitéen vil også jobbe 
for å belyse og informere om minoritetsperspektivet til kommuner, spesialisthelsetjeneste, 
politikere og andre interesserte.

Sykehusbarnkomitéen
Løvemammaene opprettet sykehusbarnkomitéen i 2020 og den ledes av Elin Gunnarsson. 
Komitéen jobber med viktige saker som f.eks. søsken som pårørende, forskjellsbehan-
dling, koordinatorrollen, avlasting og andre rettigheter under sykehusopphold, samt bruken 
av tvang mot barn. Det er mye som fungerer godt på sykehusene i Norge, men også en 
del som kan og bør forbedres. Komitéen vil drive aktivt opplysningsarbeid overfor foreldre, 
helsepersonell og politikere, og argumentere for bedre arbeidsforhold for helsepersonell og 
økte midler fra staten til sykehusene.
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Gift med Thomas og har to fantastiske gutter. Utdannet innen kulturledelse 
og jobber som daglig leder i Telemark kulturnettverk. Minstemann er født 
med kronisk/pediatrisk intestinal pseudoobstruksjon (KIPO/PIPO). Dette 
medfører også at han er fullernært på intravenøs ernæring (TPN), har PEG og 
ileostomi.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes sykehusbarnkomité:
Når barn blir syke påvirker det hele familien. Jeg mener det er viktig at alvorlig 
syke barn som er innlagt på sykehus i lengre perioder får gode rammer rundt 
hele familien. Derfor er søskens rettigheter som pårørende en av mine hjerte-
saker. Det finnes gode muligheter, men systemet rundt og anerkjennelsen av 
søsken som pårørende opplever jeg som manglende.

Jeg håper komiteens arbeid på sikt gjør at syke barn innlagt på sykehus sam-
men med familiene sine får et litt lettere møte med systemet og at søsken 
alltid føler seg velkommen hos sine syke søsken.

Enslig med tre barn. Minste har er sjelden syndrom med TPN ernæring, 
epilepsi og en del organer som er påvirket av syndromet. Hun har 
mange utfordringer og har til nå vært lange perioder på sykehuset. Jeg 
er nå hjemme på pleiepenger. Utdannet ambulansemedarbeider og 
ergoterapeut. Sitter også i ulike brukerutvalg som gir råd til ulike styrer, fra et 
brukerperspektiv.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes Sykehusbarnkomité: Brenner for 
barnas rettigheter på sykehuset og at foreldre skal få lov å være foreldre på 
sykehuset og ikke sykepleier eller lege.

At barns rettigheter på sykehus blir konkretiserte, slik at alle barn får et 
likeverdig tilbud uansett hvor man bor i landet.

Jeg ønsker å oppnå et helhetlig tilbud for alle barn, selv når det ikke 
foreligger et pakkeforløp med gitte krav og tidsfrister. Slik at et mer helhetlig 
behandlingstilbud og oppfølging av barnet kommer på plass og blir lovfestet.

Komitéer 2020–2021

Camilla Berg Rindahl

Lene Nilsen

Mari Hansen

Utdannet bilmekaniker, men jobber som BPA nå. Søsteren min har Rett 
syndrom og epilepsi.

Derfor er jeg med i løvemammaenes Sykehusbarnkomité:
Jeg ønsker å kunne gjøre en forskjell for alle barn m/familie som er på 
sykehus.

Jeg brenner for ivaretakelse av søsken til barn på sykehus og vil forbedre 
rettighetene til syke og funksjonshemmende barn og deres familier.

2020–2021

Brillekomitéen
Løvemammaene opprettet Brillekomitéen våren 2020. Den ble ledet av Karoline M. Hagen. 
Komitéen skulle jobbe for å reversere kuttene og forbedre brillestønadsordningen til barn 
med synshemming. Alle barn har rett til å se! Høsten 2020 gikk startskuddet for en nasjonal 
brilleaksjon i regi av komitéen vår. #labarnse. Medlemmer av komitéen var Kari Midtsund-
stad, Anne Strand, Synnøve Løndal, Anne Silja Leer og Eline Steffensen Mengkrogen. Brille-
komitéen er nå avviklet. 

Takk Karina!
Karina Eidem gikk ut av styret i 2020. Karina var med helt fra starten av pleiepengeaksjonen, 
er en av medstifterne av Løvemammaene og var varamedlem til styret fram til i fjor. Tusen 
takk for innsatsen, og for at du fortsetter å heie på Løvemammaene!
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at eg som mor da må være personale 
nr 2, 24/7 uten avlastning.»

«Vi har et barn det kreves store 
smittetiltak rundt. Vi må vaske og 
sprite og ha «sluse» i gangen. Til vanlig 
står vi hele resten av døgnet med ans-
var for sykepleieoppgaver. Intravenøse 
infusjoner, stomi og pustehjelp. Vi har 
fått beskjed om at det ikke blir noen 
økning i tjenester, selv om vi nå mister 
dagtilbudet på skolen. Slik var det for 
alle familier så vi var ikke i noen særk-
lasse.»

Løvemammaene sier ifra!

Vi i Løvemammaene har fått kjenne 
på mye av det samme og har forsøkt 
etter beste evne å hjelpe og spre infor-
masjon, samtidig som vi har skrevet 
kronikker og jobbet aktivt inn mot poli-
tikerne på Stortinget, Helsedirektora-
tet og FHI gjennom hele perioden.

Allerede 14. mars - to dager etter ned-
stengningen sendte vi brev til blant an-
net helseministeren, Helsedirektora-
tet, Helse- og omsorgsdepartementet 
og statsministeren, der vi opplyste om 
kommunenes dårlige håndtering av 
skole- og barnehagestenging:

«Vi har fått mange henvendelser fra 
fortvilte foreldre om at kommunen 
deres hverken har et tilbud til dem 
gjennom barnehage eller skole, og at 
de heller ikke vil få mer hjelp i form 
av avlastning eller flere timer BPA. 
Begrunnelsen disse foreldrene får er 
at alle foreldre nå må være hjemme 

med barna sine 
og kommunene 
hevder at dette 
ikke er noe anner-
ledes for foreldre til 
barn med særskilte 
behov.», sto det 
blant annet i bre-
vet, som var tydelig 
på at statlige myn-
digheter måtte gi 
klare beskjeder og 
føringer til kom-
munene under ned-
stengingen.

En måned senere fulgte vi opp med et 
brev i anledning gjenåpningen av skol-
er og barnehager, der vi understreket 
viktigheten av å ivareta barn med 
store pleie- og omsorgsbehov.

I oktober sendte vi et brev til folkeval-
gte i alle landets kommuner med bønn 
om at familier med barn med pleie- og 
omsorgsbehov ikke måtte bli offer for 
sparekniven når kommunenes buds-
jetter skulle vedtas. Brevet sluttet slik::

«Vi representerer en gruppe som 
sjeldent har overskudd til å rope høyt 
om urett, til tross for at de er godt vant 
til at det ofte er nettopp deres tjenest-
er og ytelser som reduseres eller ku-
ttes i når budsjettene skal strammes. 
Også under nedstengningen av Norge 
og gjennom koronapandemien har de 
måtte hanskes med dårligere funks-
jonalitet, forverring av sykdomstil-
stander og mer smerter, og det er bare 
noen av konsekvensene korona-pand-
emien har for funksjonshemmede og 
kronisk syke.

Vi oppfordrer dere på det sterkeste til 
å ikke la denne «trenden» fortsette.

Ta ansvar for innbyggerne deres med 
kronisk sykdom og funksjonsnedset-
telser.»

Vaksinebønn fra Løvemammaene

Helt på tampen av året sendte vi brev 
til Folkehelseinstituttet, Helsedirek-
toratet og Helse- og omsorgsdepar-
tementet, der vi ba om at foreldre og 
assistenter til barn i risikogruppen 
ble satt på prioriteringslisten for Cov-
is-19-vaksine. 

«Foreldre med store og omfattende 
pleie og omsorgsoppgaver til syke 
og/eller funksjonshemmede barn er 
alvorlig bekymret for hva som skjer 
med omsorgssituasjonen til barna 
dersom de selv skulle få Covid 19. 
Dette er foreldre som sitter med sp-
esialkompetanse på sine barn. Det er 
foreldre som ikke kan erstattes verken 
med andre foreldre eller personell fra 
kommunen. Dette er hjem hvor ingen 
kan gå inn å overta omsorgen for bar-
na i en periode hvor foreldrene er syke, 
uten vesentlig og langvarig opplæring.

Etter blant annet et innslag på NRK, 
valgte FHI i februar 2021 å utvide 
anbefalingene og inn lemme de sår-
bareste familiene og personell rundt 
de mest utsatte barna i vaksinepro-
grammet.

Kommunene 
har sviktet 
foreldre som 
har barn med 
store helse- 
og omsorgs-
behov

«Vi har fått beskjed 
om at det ikke 
blir noen økning i 
tjenester, selv om vi 
nå mister dagtilbudet 
på skolen. Slik var 
det for alle familier 
så vi var ikke i noen 
særklasse.» 

KORONAÅRET: 
RETTIGHETER UNDER 
PRESS

Det har vært et spesielt år. For mange har det vært ekstra van-
skelig. En allerede utfordrende hverdag ble enda mer utfor-
drende. Koronapandemien har vært utgangspunkt for mye av 
Løvemammaenes arbeid dette året.

Det har vært et spesielt år. For 
mange har det vært ekstra van-
skelig. En allerede utfordrende 

hverdag ble enda mer utfordrende 
med manglende avlastning, mindre 
eller ingen undervisningstilbud/sp-
esialundervisning, besøksforbud på 
avlastningsboliger, for få BPA-timer, 
våkenetter, viktige behandlinger som 
har blitt utsatt, og ikke minst har fry-
kten for smitte vært sterk hos mange. 

Hjemmeskole har vært enten eller. For 
noen en kjempeprøvelse, mens for an-
dre en glede over ro og fremgang. 

I denne perioden har også funks-
jonsfriske fått kjenne på bare noe av 
det vi i «funkis-gruppen» kjenner på 
daglig, nemlig et samfunn som be-
grenser friheten vår og frustrasjonen 
over et firkanta og byråkratisk system. 
At foreldre må vente i månedsvis på 
svar på søknader om ytelser eller å få 
utbetalt pleiepenger eller er ikke noe 
nytt. At andre enn oss selv råder over 
våre muligheter til å leve likestilte og 
frie liv er heller ikke noe nytt. For ikke 
å snakke om telefonkø, hygienetiltak 
og manglende tilgang på tjenester. La 
oss håpe det blir en tankevekker!

Frustrerte tilbakemeldinger

Da landet stengte ned i starten av ko-
ronapandemien, fikk Løvemammaene 
mange tilbakemeldinger fra fortvilte 
og frustrerte foreldre som opplevde 
at kommunen reduserte eller fjernet 
essensielle tilbud. Her er noen av 
meldingene vi fikk: 

«Spesialskolen vår er stengt med 
denne beskjeden: Skolen holder også 
åpent for barn med særlige omsorgs-

behov som ikke kan ivaretas når skole 
eller andre dagtilbud er stengt. Dette 
gjelder kun for barn som bor på insti-
tusjon.»

I samme kommune fikk man beskjed 
om at: «helse- og omsorgsavdelingen 
ikke har ressurser til å øke tjenester. 
Dessuten er det slik for alle foreldre 
at man må være hjemme med barna 
sine nå.»

Fra en alenemor med alvorlig syk 
og hjelpetrengende gutt med hull i 
halsen, nakkebrudd med krave, der de 
må være to for å flytte, snu og gjøre 
alle oppgaver med ham:

«Eg e i utgangspunktet åleine med ein 
som har krav om 2 stykker på seg heile 
tida. Eg har ikkje lov til å vere åleine 
med han, det pga tracheostomien og 
nakkebruddet. I dag kom det beskjed 
fra kommunen om at det ikkje bli 2 
dagvakter eller avlastningsvakter om 
det blir sykdom i personale. Dette betyr 

I denne perioden har 
også funksjonsfriske 
fått kjenne noe av det vi i 
“funkis-gruppen” kjen-
ner på daglig, nemlig et 
samfunn som begrenser 
friheten vår og frustras-
jonen over et firkanta og 
byråkratisk system. 
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I vårt andre år som organisasjon har 
vi fortsatt det arbeidet vi startet på 
foregående år. Vi er stolte over at 

så mange vil være medlemmer hos 
oss, og støtten gir oss kapasitet til 
å jobbe enda hardere framover for å 
sikre rettighetene til syke og funks-
jonshemmede barn og unge. Vi føler 
at vi er en organisasjon å regne med, 
noe som blir tydelig med tanke på alle 
henvendelser og forespørsler vi får.

Styremøter 

Det har vært avholdt fem styremøter 
i 2020. Tre av disse har vært digitale, 
og to har vært fysiske møter i Oslo.

Årsmøte 

Løvemammaenes årsmøte for 2019 
ble avholdt 1. februar 2020.

Medlemstall

I fjor skrev vi at vi håpet på 
stor medlemsvekst i 2020 
– og det har vi hatt! Fra 
260 medlemmer nyttårsaf-
ten 2019 hadde vi omtrent 
1250 medlemmer ett år 
senere. Å få på plass et el-
ektronisk medlemsregister 
har gjort rekruttering og 
oppfølging av medlemmer 
enklere. Vi er glade for å 
ha så mange på lage, og 
håper å få med enda flere 
i året som kommer.

Inntekter

Foruten medlemskontin-
gent, kommer inntektene våre i hov-
edsak fra innsamlinger via Facebook 
og donasjoner via Vipps. Vi har også 
mottatt støtte og gaver fra bedrifter 
og organisasjoner. 

LØVEMAMMAENES 
ANDRE ÅR

Vi gleder oss over stor medlemsvekst og oppmerksomhet om
og gjennomslag i viktige saker. Og vi er veldig stolte av den 
splitter nye og fine nettsiden vår!

Vi setter særlig stor pris på minneg-
aver som vi har fått i forbindelse med 
barns bortgang.

Nå som organisasjonen har eksistert 
i to år, har vi også mulighet til å søke 
statlige prosjektmidler.

I sum gjør dette at vi kan jobbe enda 
hardere for å sikre rettighetene til syke 
og funksjonshemmede barn og unge.

Ny nettside

Løvemammaene har fått en flott, 
informativ og aktiv nettside. Her 
kan medlemmer og andre lese om 
arbeidet vårt, om rettigheter man 
har, og man kan bli bedre kjent med 
Løvemammaene som organisasjon.

Bildetekst

bildetekst

tekst 
her

Foto: Derek Finch/ Unsplash
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Forslaget ble en-
stemmig vedtatt 
i februar, etter en 
kort debatt der flere 
nevnte Løvemam-
maenes arbeid med 
denne saken. Vi 
er svært fornøyde 
med at familier 
ikke lenger mister 
hjelpestønaden ved 
langvarige sykehu-
sopphold.

Retten til et språk

I juli sendte Løvemammaene 
høringssvar til forslag om endringer i 
opplæringsloven. I den nye opplæring-
sloven er det foreslått å fjerne den 
såkalte ASK-paragrafen, som lyder 
slik: 

«Elevar som heilt eller delvis manglar 
funksjonell tale og har behov for alter-
nativ og supplerande kommunikasjon, 
skal få nytte eigna kommunikasjons-
former og nødvendige kommunikas-
jonsmiddel i opplæringa.»

Løvemammaene mener det er helt 
feil vei å gå å fjerne denne paragrafen 
fra lovverket. Den kliniske erfaringen 
som finnes blant fagfolkene og forel-
dre til barn som kommuniserer med 
ASK er at man er helt avhengig av å 
kunne vise til paragrafen i opplæring-
sloven for å blant annet synliggjøre 
at skoler må være forberedt før bar-
net begynner på 
skolen, og at ASK 
ikke er et spesi-
alpedagogisk til-
tak men barnets 
språk, samt når 
det er barnets 
språk så stiller det 
helt andre krav til 
tilgjengelighet og 
tilrettelegging.

Vi mener at 
ASK-paragrafen 
må bli tydelig-
ere enn den er 
i nåværende 
o p p l æ r i n g s l o v. 

I kronikken «Et rom 
med ballonger beskrev 
Camilla Berg Rindahl, 
medlem i Løvemam-
maenes Sykehus-
barnkomité hvilken 
belastning det er å 
være lenge på sykehus 
med syke barn.

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon har vært en viktig sak 
for Løvemammaene også i 2020.

Derfor har vi opprettet en Barnepal-
liasjonskomité, som arbeider mål-
rettet med å få frem en bredest mulig 
belysning av behov, ønsker, erfaringer 
og tanker om hva som kan være god 
og nødvendig støtte i palliasjon for 
barn og unge.

Det budskapet vi har fremmet han-
dler om at Løvemammaene tror på 
en styrking av tilbudet der barna er. 
Vi tror på barnepalliative team i alle 
helseforetak, på styrking av avanserte 
hjemmesykehus for barn, på retten til 
BPA med helsehjelp, på faglig veiled-
ning av kommuner som sjeldent får 
ervervet seg nok kompetanse, fordi 
disse barna er sjeldne, unike, ulike og 
ikke minst; mest av alt trenger hver 
familie skreddersydde opplegg som 
passer dem og deres barn aller best.

Det har vi gjort i dialogmøte med 
Barnesykepleieforbudet, i kronikker, 
i innlegg på sosiale medier, gjennom 
familier som formidler om sine liv og 
barnets sykdom, og gjennom møte 

VÅRT ARBEID

med faglige instanser som inviterer 
oss inn til å gi våre innspill.

Hjelpestønad

Utover høsten fikk Løvemammaene 
henvendelser fra foreldre med svært 
alvorlig syke barn som hadde vært in-
nlagt på sykehus i mer enn 3 måned-
er. Disse foreldrene opplevde at 
hjelpestønaden ble kuttet på grunn av 
langvarig sykehusopphold – noe lov-
verket åpnet for, men som vi ikke har 
erfart at NAV har praktisert tidligere. 
Nå fikk familiene kutt i en vesentlig del 
av sin inntekt, samt tilbakebetalingsk-
rav. Dette skapte store bekymringer 
for dem som ble rammet av dette. En 
av familiene som ble rammet, skrev 
følgende:

«Hennes siste sykehusinnleggelse var 
dermed forårsaket av en dramatisk 
forverring i hennes sykdom. Forver-
ringen førte til at vi fikk mer omfat-
tende pleie- og tilsynsoppgaver enn 
de vi hadde fra før, og selv om vi var 
på sykehuset og ikke hjemme måtte 
vi utføre oppgavene selv. Det falt oss 
dermed ikke inn at vi ikke lenger had-
de krav på hjelpestønaden og vi ble 
svært satt ut da vi fikk et brev fra NAV 
om at de vurderer å kreve tilbakebetalt 
over kr 35 000 kr fra hjelpestønad som 
vi har mottatt i perioden på sykehus.»

Solfrid Lerbrekk, stortingsrepre-
sentant for SV stilte et skriftlig 
spørsmål om saken til arbeids- og so-
sialminister Torbjørn Røe Isaksen, og 
hans svar viste en mangel på innsikt 
i hvordan det er å leve med barn på 
sykehus. Vi belyste saken videre gjen-
nom en kronikk i Dagsavisen som ble 
til debatt i NRKs Dagsnytt 18. Også 
her viste regjeringen manglende vilje 
til å endre på regelen. 

I november fremmet dermed SV et 
forslag i Stortinget som lød slik: 

«Stortinget ber regjeringen fremme 
nødvendige lovforslag for å sørge 
for at barn under 18 år ikke trekkes i 
grunn- eller hjelpestønad som følge av 
langvarige sykehusopphold.» 

Barnepalliasjon, hjelpestønad og rett til språk er noe av det vi 
har jobbet med i året som har gått.

Sykehus 
er ikke 

avlastning

Eline Grelland 
Røkholt og 
Anne Kristine 
Risvand Myrseth 
fra Løve-
mammaenes 
Barnepalliasjon-
skomité i stort-
ingshøring om 
barnepalliasjon

Det er ingenting som er 
avlastende med å være lenge 
på sykehus med barna sine – 
tvert imot.

Det er vanskelig å forklare 
hvor mye det kreves av 
foreldre og stå i en slik 
situasjon over tid. Foreldre 
har ikke bare rett til å være 
til stede på sykehus sammen 
med sitt syke barn, de har 
også en plikt til å være 
til stede for barnet sitt. I 
denne plikten ligger det 
også klare forventninger til 
foreldrene. Det handler om å 
gi alt hele tiden, hele døgnet. 
Sykepleiere og leger går av 
vakt – det gjør ikke foreldrene. 
Det finnes ikke noe vaktskifte, 
bare dager og netter som glir 
over i den neste.

– Camilla Berg Rindahl, 
Løvemammaenes 

Sykehusbarnkomité

Dessverre har vi sett at det er alt for 
stort rom for tolkning, og at kommu-
nen og NAV skyver problemet over på 
hverandre. Det må bli tydelig at dette 
skal være en statlig rettighet, og at 
kommune/skole ikke har et juridisk 
ansvar for språket, kun for undervis-
ningen og evt. tilrettelegging.

I Norge må barn uten talespråk, 
tegnspråk og barn med noe talespråk 
men som trenger den supplerende 
biten, vente uforsvarlig lenge med å 
få et språk, noe som er både hjertesk-
jærende og uforståelig. Det finnes to 
dommer i trygderetten (sak 18/03248 
og sak 17/01136) som tydelig sier at 
det ikke er skolen/kommunen som 
skal gi språk, men at det er under 
folketrygdeloven.

Dette budskapet gjentok vi også i vårt 
innspill til Ytringsfrihetskommisjonen

I desember ble blant andre Løvemam-
maenes Elin Gunnarsson intervjuet på 
NRK Dagsrevyen Elin skrev også en 

kronikk om temaet. 

«Se for deg at du har millioner av tank-
er inne i hodet ditt, uten at du får utt-
rykt dem. Det er ingenting som feiler 
hørselen din, eller forståelsen din. Du 
har så mye du vil si. Å kunne uttrykke 
seg er en forutsetning for å få oppf-
ylt helt grunnleggende mennesker-
ettigheter. Det er en rett ethvert men-
neske – som kan – bør ha. Det å ikke 
gi et barn muligheten til et språk, er 
både hjerteskjærende og diskriminer-
ende, og noe Norge ikke kan fortsette 
å tillate skjer.», skrev Elin blant annet 
i kronikken. Sammen med andre or-
ganisasjoner vil Løvemammaene 
fortsette å kjempe for at alle barn skal 
ha rett til å benytte sin kommunikas-
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September

02.09.20: Digitalt møte med Weiss-
tech om programvaren OMHU – et 
spennende, innovativt digitalt system 
for koordinering og samhandling.

04.09.20: «Even (4) har bare noen få 
år igjen å leve» Intervju med Beate 
Søraunet i Aftenposten.

08.09.20: Karoline Storelv Hansen 
i Løvemammaenes Barnehage- og 
skolekomité holdt appell om univer-
sell utforming i Kommune- og byut-
viklingsutvalget i Tromsø.

14.09.20: Møte med Helsedirektoratet 
om barnepalliasjon. 

16.09.20: «Hvem skal hjelpe hjelperne 
i norsk barnepalliasjon?» Kronikk av 
av Eline Grelland Røkholt på vegne av 
Løvemammaenes Barnepalliasjon-
skomitè, i samarbeid med Barnekreft-
foreningen og Handikappede Barns 
Foreldreforening (HBF).

16.09.20: Møte med KrF om barnepal-
liasjon.

16.09.20: Møte med NAV brukerpanel

17.09.20: Løvemamma Nina åpnet 
hjemmet sitt for besøk av Arbeider-
partiet ved Hege Haukeland Liadal og 
Tuva Moflag. Eline Grelland Røkholt 
fra Løvemammaenes barnepalliasjon-
skomité deltok også. 

17.09.20: Nina Bakkefjord og Marlene 
Ramberg i digitalt møte med SV om 
barnepalliasjon.

21.09.20: «Hvordan ønsker jeg at mitt 
barn skal dø?»Innlegg skrevet av Mar-
lene Ramberg

23.09.20: «IVi trenger noen å ringe 
til» Kronikk av Eline Grelland Røkholt 
i Løvemammaenes Barnepalliasjon-
skomité, Dagsavisen.

23.09.20: Høringssvar til Storting-
smelding: «Lindrende behandling og 
omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men 
alle andre dager skal vi leve.»

24.09.20: Innspill til Ytringsfrihets-
kommisjonen om ytringsfrihet for 
barn som lever med sykdom eller 
funksjonsnedsettelse.

29.09.20: Løvemammaenes Barnepal-
liasjonskomite deltok på to møter 
med representanter fra Høyre i Helse- 
og omsorgskomiteen på Stortinget.

30.09.30: «Theo får endelig leke trygt 
ute i barnehagen», Gjennom iherdig 
arbeid, både interessepolitisk, åpen-
het i media og ved å holde appell i 
Kommune- og byutviklingsutvalget, 
kunne Karoline Storelv Hansen i Løve-
mammaenes Barnehage- og skole-
komite juble for at den forsterkede 
barnehagen i Tromsø i dag bevilges 
450 000 kroner til universell utforming 
av barnehagens uteområde.

Oktober

03.10.20: «Kutt i stomiutstyr får al-
vorlige følger for livskvalitet» Kristine 
Hansen, mor til 5-åring med stomi for-
teller om konsekvensene av regjerin-
gens kutt i stomiutstyr.

05.10.20: «Sier Moss kommune nei til 
likestilte innbyggere?» Kronikk av Helle 
Cecilie Palmer og Nina Bakkefjord om 
kommunalisering av BPA, Moss Avis.

05.10.20: Videomøte med Foreningen 
JAGs «BPA for alle» -nettverk

06.10.20:  «Kvoteordningen for stomi-
utstyr må skrotes!» Innlegg angående 
kvotering av 
s tomiutstyr 
og SVs fors-
lag om å un-
dersøke kon-
sekvensene.

0 7 . 1 0 . 2 0 : 
«Grunnmuren 
i palliasjon-
stilbudet til 
barn og unge 
bør være 

forankret i det offentlige helsevesen» 
Kronikk av Anne Kristine Risvand 
Myrseth, medlem i Løvemammaenes 
barne palliasjonskomite, Fædre-
landsvennen.

08.10.20: Nina Bakkefjord og June 
Walum møtte Kjersti Toppe og May-
Irene Wergeland fra Senterpartiet om 
barnepalliasjon. 

08.10.20: Møte med Sykehusklovnene 
om fremtidig samarbeid og sammen-
fallende interesseområder

09.10.20: Felles uttalelse om bar-
nepalliasjon fra 13 organisasjoner. 
til samtlige stortingspolitikere, stats-
råder, Helse- og omsorgsdepartemen-
tet og Helsedirektoratet.

12.10.20:  «I døden er vi alle en-
somme» Innlegg av Catharina 
Dørumsgard i Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomite.

12.10.20: «Monstertarmen» Innlegg 
av Bettina Lindgren om å ha et barn 
med stomi.

13.10.20: «Et rom med ballonger» Kro-
nikk av Camilla Berg Rindahl, medlem 
i Løvemammaenes Sykehusbarn-
komité, Dagsavisen.

13.10.20: Samarbeidsmøte med 
CP-foreningen, NFU (Norsk For-
bund for Utviklingshemmede), 
LUPE (Landsforbundet for Utvikling-
shemmede og Pårørende), ISAAC 
Norge (International Society for Aug-
mentative and Alternative Commu-
nication) ang. forslaget om å fjerne 
ASK-paragrafen i ny opplæringslov

14.10.20: «Stort engasjement rundt 
stomiordningen» 

Løvemamma Nina åpnet 
hjemmet sitt for besøk av 
Arbeiderpartiet ved Hege 
Haukeland Liadal og Tuva 
Moflag. Eline Grelland 
Røkholt fra Løvemam-
maenes barnepalliasjon-
skomité deltok også.

Artikkel i A-Ma-
gasinet om 
Beate Søraunet 
og sønnen 
Even.
(Skjermdump: 
Aftenposten)

Eline, Nina og Marlene fra Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomité var invitert til et møte med det 
ganske ferske barnepalliasjonsteamet på Sykehu-
set i Østfold Kalnes.

Januar

30.01.20: Dialogmøte om barnepal-
liasjon. Nina Bakkefjord, Anne Kris-
tine R. Myrseth og Eline G. Røkholt 
fra Løvemammaenes Barnepallias-
jonskomité deltok på dialogmøte 
om barnepalliasjon, etter initiativ fra 
Barnesykepleierforbundet og Norsk 
barnelegeforening

Februar

01.02.20: Innspill til politikere om BPA 
og helsehjelp.

06.02.20: «BPA for alle!» Kronikk av 
Bettina Lindgren i Handikapnytt 

11.02.20: Dialogmøte for likeverdsre-
formen del 1. Bettina Lindgren repre-
senterte Løvemammene i møtet med 
temaet «sammenhengende og gode 
tjenester».

20.02.20:: «Barneperspektivet man-
gler i BPA-utvalget» Kronikk av Bettina 
Lindgren og Nina Bakkefjord i Hand-
ikapnytt.

24.02.20: Dialogmøte for likeverds-
reformen del 2. Marianne Lium rep-
resenterte Løvemammaene i møtet 
med temaet «være sjef i eget liv».

24.02.20: «Hør på oss, for faen!» Kro-
nikk av Bettina Lindgren i Dagbladet.

Mars

02.03.20: «Målet vårt var å gi Oscar 
gode øyeblikk» Kronikk av Catharina 
Dørumgsgard i Løvemammaenes 
Barnepalliasjkonskomité i Tidsskriftet 
Sykepleien.

VÅRE AKTIVITETER 
I 2020

Vi har lagt et merkelig år bak oss. Koronakrisen viste med all 
tydelighet hvor sårbare “våre” barn og familier er. Til tross for 
at koronaen har lagt visse begrensninger, har Løvemammaene 
opprettholdt et høyt aktivitetsnivå dette året. Mer info om 
aktivitetene finnes på vår hjemmeside, www.lovemammaene.no

10.03.20: Dialogmøte for likeverdsre-
formen del 3. Lena Kristine Kvile rep-
resenterte Løvemammaene i møtet 
med temaet «å ha en meningsfull 
hverdag».

1 4 . 0 3 . 2 0 
« K o m m u n e r 
følger ikke 
opp!», Brev til 
h e l s e m i n i s -
teren, Helse-
di rektoratet , 
Helse- og om-
sorgsdeparte-
mentet, statsmin-
isteren m.fl. 
i forbindelse       
med koro-
nanedsteng-
ningen.

April

11.04.20: Brev 
til norske myndigheter vedrørende 
gjenåpning av skoler og barnehager

Mai

07.05.20: Elin Gunnarsson og Karo-
line Myrland Hagen i videomøte med 
BPA-utvalget.

09.05.20: «Hvem skal vi ringe når bar-
na våre dør?» Kronikk av Catharina 
Dørumgsgard på vegne av Løvemam-
maenes Barnepalliasjkonskomité i 
Dagens Medisin.

Juni

24.02.20: «Rekk opp hånda nå» Kro-
nikk av Eline Grelland Røkholt 
Løvemammaenes Barnepal-
liasjkonskomité i Dagsavisen.

12.06.20:Bettina Lindgren rep-
resenterte Løvemammaene i 
et møte med Kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai 
Astrup og avdelingsdirektør for 
barne- og ungdomshelse i Hel-
sedirektoratet, Ellen Margrethe 
Carlsen, i forbindelse med koor-
dinering og digitalisering av tje-

nester.

12.06.20: «–Det er et mareritt å forhol-
de seg til» Om manglende koordiner-
ing av tjenester, Dagsavisen

2 0 . 0 6 . 2 0 : 
«Om å bære 
et døende 
barn», kronikk 
av Catharina 
Dørumsgard 
på vegne av 
L ø v e m a m -
maenes Bar-
nepall iasjon-
skomité, VG.

2 5 . 0 6 . 2 0 : 
Digitalt inn-
spillsmøte for 
l i k e v e r d s r e -
formen. Lena 
Kristine Kvile 
representerte 
L ø v e m a m -

maene i møtet med bl.a helseminister 
Bent Høie.

Juli

02.07.20: Høringssvar til ny op-
plæringslov

21.07.20: Brev oversendt Helsedi-
rektoratet, Kommunal- og modern-
iseringsdepartementet, Kommunal- 
og moderniseringsminister Nikolai 
Astrup, den, som en oppfølging av 
møtet Løvemammaene hadde med 
overnevnte i juni.

29.07.20: «Kronisk syke William (8) 
må ha døgntilsyn: Slik er mammas 
kamp i coronatiden» Intervju med Elin 
Gunnarsson i VG.

August

16.08.20: Løvemammaene lanserer 
brilleaksjonen #labarnse

31.08.20 «Universell utforming 
framfor dispensasjon!» Høringssvar  
angående endringer i Plan- og byg-
ningsloven mv. (regional plan, dispen-
sasjon m.m.).

Bettina Lindgren møtte helseminister Bent Høie i 
dialogmøte for likeverdsreformen.
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Den vakreste sommerfuglen har 
spredt vingene sine og fløyet av 
sted 

June er en viktig del av Løvemam-
maenes organisasjon, spesielt Bar-
nepalliasjonskomiteen vår hvor hun 
har bidratt til å sette lys på barns 
livskvalitet og rettigheter i livets slut-
tfase. Hun har også vært med helt si-
den oppstarten av vår Snapchat-kanal 
i 2018. Datteren Eva Natali levde et liv 
fylt med kjærlighet og varme øyeblikk 
takket være sin helt unike løvemam-
ma June. 

«Eva Natali var det mest magiske 
mennesket jeg har møtt noen gang. 
Hun har lært meg mer enn noen, noen 
gang vil. Selv med alle disse utfordrin-
gene så ville hun leve, hun hadde en 
livsgnist jeg aldri har sett før. Hele 
veien har vi møtt det å bli misstrodd 
eller ikke hørt. Eva Natali var et lykke-
lig barn, hun elsket musikk, mat, men-
nesker, lys, smykker, naturen, bølger 
måker, svaner, neglelakk, bading og 
kos. Hun var rampete og elsket å lage 
litt bøll med ekstra krøll. Hun hadde 
verdens sterkeste personlighet og 
viste tydelig hva hun ikke likte. Eva 
Natali kommuniserte med mimikk og 
blikk. Hun strålte når det var ting hun 
likte», skrev June selv om datteren.

Tusen takk for at vi har fått være en lit-
en del av livene deres. Våre tanker går 
til vår fantastiske June og familien.

Tusen hjertelig takk!

Løvemammaene har mottatt min-
negaver fra familier som har mistet 
et barn. Vi er enormt takknemlige for 
disse gavene, og for at dere tenker på 
oss i en så vanskelig tid.

Tusen takk til:familien til løvegutt 
Kristian Kleven Grønje, født 06.08.96, 

EVA NATALI 
TIL MINNE

Vi mistet en av våre egne i fjor. Sommerfuglprinsessen Eva 
Natali, som mange har blitt kjent med gjennom Snapchat-
kanalen vår, reiste fra mamma June i mai. Andre har også 
mistet sine løvebarn. Vi setter utrolig stor pris på dem som har 
valgt å gi Løvemammaene minnegaver i forbindelse med sine 
barns bortgang.

død 25.07.20. Kristian var en unik gutt 
som rørte mange hjerter. Han hadde 
alltid et smil på lur og elsket å le! I 
forbindelse med Kristians begravelse 
ble det gitt 16.000 kr til Løvemam-
maene og vi ønsker å uttrykke vår 
dypeste takknemlighet og ydmykhet 
over å ha mottatt denne gaven. Det 
at noen velger å tenke på oss midt i 
den dypeste sorgen betyr så mye. Hvil 
i fred Kristian, løvegutt og superhelt

Tusen takk til familien til Elisabeth. 
Den 28. november 2020 tok en vakker 
og livsglad jente vingene sine fatt. 
Elisabeth var høyt elsket, og en kjær 
datter og søster som satte dype spor 
hos alle. Hun ble bare 10 år gammel.

Løvemammaene ønsker å rette en stor 
takk til Elisabeths foreldre, som midt 
i sorgen over å miste sin fantastiske 
og umistelige datter, valgte å samle 
inn penger til Løvemammaenes ar-
beid for barnepalliasjon. Vi er ydmyke 
over at foreldrene 
anså oss å være 
en organisasjon 
verdig en slik gave. 
I forbindelse med 
Elisabeths begrav-
else ble det samlet 
inn over 31.000 kr 
til Løvemammaene, 
som nå er øremer-
ket vårt arbeid med 
barnepalliasjon. Det 
er overveldende og 
vi er enormt tak-
knemlige! Tusen 
takk føles rett og 
slett ikke dekkende 
nok.

Hvil i fred Elisabeth 
– sommerfugl, løve-
barn og superhelt

16.10.20: Møte mellom Coloplast og 
«stomiaksjonen», bestående av Bet-
tina fra Løvemammaene, Vilde (initi-
ativtaker til underskriftskampanjen), 
Kristine (mamma til Daniel og aks-
jonist) og Marianne fra Tarmbanden, 
for å diskutere de omstridte stomibe-
grensningene.

16.10.20: Stomiaksjonen i møte med 
HELFO, Helsedirektoratet, Foreningen 
for stomisykepleiere og interesseor-
ganisasjonene Norilco og Landsfore-
ningen mot fordøyelsessykdommer 
(LMF), samt Thor-Ole Johannesen 
(brukerrepresentant).

16.10.20: Camilla Berg Rindahl fra 
Løvemammaenes Sykehusbarn-
komité i debatt i Dagsnytt 18 om 
foreldre som mister hjelpestønad ved 
langvarig sykehusinnleggelse.

18.10.20: Brev til folkevalgte i samtlige 
kommuner i Norge, med beskjeden: 
Ta ansvar for innbyggerne deres med 
kronisk sykdom og funksjonsnedset-
telser

19.10.20: Merknader til Statsbuds-
jettet 2021 fra Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomité.

20.10.20: «I vårt barndoms rike». 
Kronikk av Eline Grelland Røkholt, 
medlem i Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomité

21.10.20:  «Snur ettervoldsomt op-
prør». Sak i Dagbladet om seier i sto-
miaksjonen.

22.10.20: Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomité i møte med Nor-
dre Aasen i forbindelse med deres 
barnepalliasjonsprosjekt.

25.10.20:  «Omsorgssvikt å gi fami-
liene for lite tjenester – mens forel-
drene får skylda». Kronikk av Nina 
Bakkefjord i Handikapnytt.

28.10.20: Løvemammaene lanserer 
«Tur & Terapi» – likepersonsarbeid og 
terapi, samt frisk luft og fysisk aktiv-
itet.

November

01.11.20: Høringssvar: Bedre velferd-
stjenester for barn og unge som har 
behov for et sammensatt tjenestetil-
bud.

05.11.20 Eline Grelland Røkholt og 
Anne Kristine R. Myrseth fra Løvemam-

maene på 
styremøte 
i Østre 
B æ r u m 
s a n i t e t s -
forening for 
å fortelle litt 
om deres 
arbeid i organisasjonen Løvemam-
maene.

09.11.20: Løvemammaenes Bar-
nepalliasjonskomitè i møte med bar-
nepalliasjonsteamet på Sykehuset 
Østfold Kalnes

10.11.20: Møte i NAVs brukerpanel.

11.11.20: Høringsinnspill i forbindelse 
med kommunalisering av BPA i Moss.

14.11.20: Styreleder Bettina Lindgren 
på TV2 Nyhetskanalen om tjenestetil-
bud under korona.

14.11.20: Møte med kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai As-
trup.

21.11.20: Innspill til BPA-utvalget.

22.11.20: Innspill til Stavanger kom-
mune om kutt i særskilt tilrettelagt 
opplæringstilbud.

30.11.20: Bettina Lindgren holdt fore-
drag på på FFOs webinar «Du har mer 
punch når du kjenner dine rettigheter».

Desember

02.12.20: Innspillsmøte med BPA-ut-
valget.

03.12.20: Nina Bakkefjord holdt in-
nlegg om barn og helsehjelp inn i 
BPA-ordningen på BPA-webinar i 
forbindelse med den internasjonale 
FN-dagen for mennesker med funks-
jonsnedsettelser.

05.12.20: Intervju med Elin Gunnars-
son i 
D a g s -
r e v y e n 
a n -
g å e n d e 
rett til 
ASK – al-
ternativ 
og sup-
plerende 
kommu-
nikasjon.

10.12.20: «Smertefull språkmangel». 
Kronikk av Elin Gunnarsson i Agenda 
Magasin.

12.12.20: «Et helt liv på få år». Intervju 
med Marlene Ramberg i Hjemmet.

16.12.20: «Mor til sykt barn om digital 
NAV-søknad: – Skulle ønske jeg had-
de en applausknapp!» Intervju med 
Elin Gunnarsson og Bettina Lindgren i 
Memu, nettmagasin for medarbeidere 
i NAV.

23.12.20: «Sykdom tar ikke hensyn til 
juleferie eller ønskelister». Kronikk av 
Bettina Lindgren i Agenda Magasin.

31.12.20: Løvemammaene sendte 
brev til Folkehelseinstituttet, Helsedi-
rektoratet og Helse- og omsorgsde-
partementet om vaksineprioritering.

Camilla Berg Rindahl 
fra Løvemamma-
enes Sykehus barn-
komité i debatt i 
Dagsnytt 18

Styreleder Bettina ble intervjuet på TV2 Nyhetskan-
alen forbindelse med den krevende situasjonen 
familier med behov for gode kommunale og offen-
tlige tjenester og/eller spesialpedagogisk hjelp har 
lidd under korona-pandemien. Hun ble også spurt 
om det viktige møtet mellom Løvemammaene og 
kommunal- og moderniseringsminister Nikolai 
Astrup som skulle foregå senere samme dag.
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LØVEMAMMAENE I SOSIALE MEDIER: 
ÅPENHET, KUNNSKAP, PÅVIRKNING

>>

Løvemammaene 
er sterkt til stede i 
sosiale medier, blant 
annet på Snapchat 
og Instagram.

Facebook-side: 
ca 15 000 følgere

«Løvemammaenes 
kamp»-gruppe: 
ca 18 300 medlemmer

«Løvemammaene og 
løvepappaene» 
(lukket gruppe): 
ca 1 400 medlemmer

Instagram: 
ca 22 500 følgere

Snapchap: 
ca 65 000 følgere

Løvemammaenes kamp Facebook-
gruppe

Gruppa het tidligere «Endring av pleie-
pengeordningen NÅ!», men ble endret 
til Løvemammaenes kamp da vi stiftet 
organisasjonen. Det var denne gruppa 
som ble brukt til å spre informasjon 
om pleiepengesaken. Her legger vi ut 
relevante lenker, saker, kronikker og in-
formasjon. Gruppa er offentlig, og har 
i dag drøyt 18 300 medlemmer.

Løvemammaene og løvepappaene 

Dette er en lukket Facebook-gruppe 
hvor foreldre med syke/funksjon-
shemmede barn kan stille spørsmål 
og utveksle erfaringer. Gruppa har ca 
1 400 medlemmer.

Løvemammaene-side

Facebook-siden ble opprettet for å 
informere om aktiviteter på Snap-
chat-kanalen. I dag brukes den som 
en blanding av Snap-info og informas-
jonskanal for andre saker som er rel-
evante for organisasjonen. Siden har 
ca 15 000 følgere.

Løvemammaene Instagram

En kanal for å informere om aktivitet 
på Snapchat. Innimellom bruker vi In-
stastories for å dele aktiviteter i regi av 
organisasjonen. Her har vi ca 22 500 
følgere.

Løvemammaene Snapchat

Snapchat-kanalen «Løvemammaene» 
ble startet 1. februar 2018 av Bettina 
Lindgren og Elin Gunnarsson. Den ble 
raskt svært populær, og har i dag ca 

Sosiale medier er et av våre viktigste verktøy for å spre 
oppmerksomhet om sakene våre, dele informasjon til våre 
medlemmer, og er en sentral kanal for å komme i kontakt med 
oss. Løvemammaene har sterk tilstedeværelse på Facebook, 
Instagram og Snapchat.

SOSIALE MEDIER

65 000 følgere. I tillegg til 13–15 faste 
snappere, har kanalen en rekke gjest-
er. Det er lang venteliste for å bli gjest. 

Den som har snappen, svarer på 300–
500 meldinger i løpet av en snapdag.

De fleste relevante merkedager mark-
eres, enten av de faste snapperne eller 
av gjestesnappere med egen erfaring i 
det som markeres. 

Kanalen har egne regler med ret-
ningslinjer både for faste og gjester, 
herunder vårt etiske ansvar ift. hva vi 
deler og taushetsplikt overfor oss selv 
og følgere.

Innimellom har kanalen temauker 
som pappauke, vi har hatt en runde 
med voksne løvebarn og en med kro-
nisk syke voksne også

Vi planlegger nye temauker, snappen 
er levende og stadig i forandring. Te-
maer endres fra dag til dag, og gir et 
helt unikt innblikk i hverdagen til fam-
ilier med syke og funksjonshemmede 
barn

Sosiale medier er et 
viktig verktøy for å 
spre kunnskap, få 

oppmerksomhet og å 
komme sammen i et 

fellesskap.



www.lovemammaene.no
www.facebook.com/lovemammaene

Snapchat: @lovemammaene
Instagram: @lovemammaene


