Sluttrapport

Noen som oss
Prosjektnr 2008/3/0093

Forord
Sluttrapporten har til hensikt å gjøre rede for aktivitetene som er gjennomført, og hvilke resultater arbeidet har
medført. Prosjektet har fått midler innenfor rehabilitering og har hatt en varighet på 2 ½ år.

Sammendrag
Prosjektet omhandler CHARGE syndrom som er en sjelden og meget kompleks tilstand. Til tross for at gruppen
av personer som har CHARGE syndrom er meget heterogen, er det også en del likhetstrekk og felles erfaringer
for den enkelte og deres familier.
Prosjektets målsetting har vært å arrangere et møtepunkt for familier med et familiemedlem som har CHARGE
syndrom. Det ble gjennomført en vellykket samling over tre dager med aktiviteter, forelesninger og
nettverksbyggende tiltak.
Prosjektets andre målsetting har vært å utgi en publikasjon med brukerhistorier for å bidra med en annen type
informasjon enn mye av det som fantes tilgjengelig på søknadstidspunktet. Det viste seg vanskelig å få inn
autentisk materiale, noe som medførte at vi valgte å lage en publikasjon med konstruere historier med korte
kommentarer.
Gjennom prosjektet har senteret fått økt sin kunnskap og innsikt om CHARGE syndrom og familienes situasjon.
Vi har sett at det har vært en stor utvikling i den informasjonen som er tilgjengelig på internett fra 2007 til
2011. Det er mer tilgjengelige informasjon med brukerperspektiv, mer varierte former og perspektiver. Vi
mener å ha sett en skjevhet informasjon på den måten at små barn og personer med store utfordringer ser ut
til å være overrepresentert i den tilgjengelige informasjonen.

1. Bakgrunn og målsetting
CHARGE syndrom er en sjelden og meget kompleks tilstand. Personer med CHARGE syndrom er meget
heterogen gruppe. Noen lever et tilnærmet normalt liv, mens andre har omfattende hjelpebehov. På tross av
store forskjeller er det også likhetstrekk. Når en familie får et barn med CHARGE syndrom, blir hele familien
forandret.
Senteret har gjennom en årrekke arrangert samlinger for foreldre og fagfolk. Gjennom disse årene har
foreldrene gitt oss tydelige tilbakemeldinger om behovet for en møteplass for hele familien. På nordisk plan ble
det arrangert en familiesamling i Finland i 2006 og en Sverige i 2010.
Den tilgjengelige informasjonen om CHARGE syndrom har preget at å være medisinsk og/eller forskningsbasert.
Det har vært lite informasjon på norsk. Senteret utarbeidet i 2007 et hefte med enkel og lettfattelig
informasjon om CHARGE syndrom.
Prosjektet har hatt en tredelt målsetting:
 Gjennomføre samling for familier i 2009




Lage en publikasjon med brukerhistorier
Øke egen kunnskap om CHARGE syndrom og familienes situasjon

2. Prosjektgjennomføring
Det ble gjennomført samling for familier på Eidene senter 27.-29. Oktober 2009. Invitasjonen gikk direkte til
familier vi kjenner til, pluss at den ble formidlet via samarbeidspartnere som også har kontakt med personer
med CHARGE syndrom.
12 familier var påmeldt. 19 foreldre, 10 barn/unge med CHARGE syndrom, 11 søsken, 5 besteforeldre, samt
assistenter og fagpersonale. Aldersspennet blant personene som har CHARGE syndrom var fra 1 ½ til ca 20 år.
Dessverre var dette under svineinfluensaepidemien, slik at 2 familier ikke kunne delta.
Tilbudet på samlingen var temaforelesninger for voksne og aktivitetstilbud for barn/unge. Det var også noen
felles aktiviteter for alle og det var satt av god tid til erfaringsutveksling og nettverksbygging. Noen av
deltakerne har behov for tid til mat, stell etc.
Samlingen ble gjennomgående godt evaluert av deltakerne, og vi vet at det ble knyttet langvarige kontakter
der. Samlingen ble også brukt til å informere om at vi året etter ønsket å lage en publikasjon med
brukerhistorier. Tilsvarende informasjon ble gitt på den nordiske familiesamlingen året etter.
Som en del av forarbeidet var prosjektleder og prosjektmedarbeider på Frambu senter for sjeldne
funksjonshemminger og fikk orientering om deres erfaringer med å utvikle og utgi ulike type informasjon om
sjeldne tilstander.
Invitasjon til å bidra med stoff og elementer i publikasjonen med brukerhistorier ble sendt ut til de familiene
som deltok på samlingen på Eidene oktober 2009 og norske familier som deltok på den nordiske samlingen i
juni 2010.
Vi fikk liten respons, og valgte å sende en påminnelse rett for svarfristen gikk ut. Fire familier responderte: 1
familie takket nei. 3 takket ja, men 2 av disse har av ulike grunner trukket seg i etterkant. Etter drøftinger i
referansegruppen og noen flere framstøt, besluttet vi å lage egne tekster.
Som grunnlag for tekstene ligger informasjon og kunnskaper vi har gjennom faglig arbeid med CHARGE
syndrom, møter med personer og foreldre som har hatt innlegg på samlinger. I tillegg har vi over tid samlet på
familiers fortellinger som ligger tilgjengelig på internett.

3. Resultater og vurdering
Det er gjennomført en samling for 12 familier. Det var et etterspurt tilbud, som ikke er mulig å gjennomføre
innenfor senterets rammer. Deltakernes evalueringer viser at samlingen hadde en egenverdi for deltakerne, og
vi er kjent med at det også ble knyttet kontakter med varighet ut over vår samling.
Fagpersonale fra senteret og fra samarbeidspartnere fikk gjennom samlingen ny kunnskap og nye erfaringer
med barn/unge som har CHARGE syndrom, samt familienes situasjon.
Det viste seg ikke å være lett å få inn bidrag til en publikasjon med brukerhistorier fra familiene, til tross for at
vi stilte dem veldig fritt i hvilken type informasjon og i hvilken form de ville vise sine erfaringer. Vi anbefalte,
men krevde ikke, at bidraget skulle være anonymisert i publikasjonen. Vi tilbød også den hjelp i utformingen de
måtte ønske.
Det foreligger en publikasjon (se vedlegg) som er sendt ut og som ligger til gratis nedlasting på nett.

Publikasjonen består av små historier som vi har konstruert, og som vi har kommentert ut fra vårt ståsted.
Den forholdsvis svake responsen på invitasjonen til å bidra inn i en publikasjon med brukernes egen
informasjon, kan selvsagt tolkes på flere måter. Vi snakker om et en reservasjon mot å eksponere små og/eller
sårbare mennesker. Mange av familiene har små barn eller det kan være andre grunner for at personen selv
ikke har forutsetninger for å vurdere om dette er noe de ønsker for seg selv eller ikke. Dette er også familier
som vanligvis har en mer utfordrende hverdag enn andre familier. Kanskje er det også slik at det å gå ut å
eksponere et slikt tema, må komme som resultat av en prosess over tid. Frambu fortalte også at de hadde hatt
utfordringer knyttet til det å få inn autentisk materiale til et lignende prosjekt. Men i etterkant hadde valgte
flere av de forespurte valgt å gå ut med informasjon for eksempel i ukepressen.
I arbeidet med å konstruere historier har vi selv kommet opp i dilemmaer om hva man skal fortelle og hva man
ikke skal fortelle i en slik sammenheng. Skal man fortelle om et familieliv som er i overkant utfordrende, eller
skal man bare fortelle om det som går bra. Det hender at personer med CHARGE syndrom dør i forholdsvis ung
alder, er det noe man skal ta med eller skal vi la det være? Vi vår utvelgelse av tematikk har vi forsøkt å vise
flere sider, ikke rosemale, men heller ikke svartmale.
Da vi søkte om midler i 2008, var det bl.a. på bakgrunn av at det var forholdsvis få brukerperspektiver i den
informasjonen vi fant. Nå, to år etter, ser vi at dette har forandret seg radikalt. Det har økt ikke bare i omfang,
men også i bredde og form. De fleste av brukerhistoriene vi har funnet handler om små barn og/eller personer
med omfattende skader. Dette er sammenfallende med de vi på senteret vanligvis får henvendelser om, men
det er ikke representativt for gruppen av mennesker med CHARGE syndrom. Vi er usikre på hvorfor det er slik,
men dette er noe av det vi selv har forsøkt å balansere i vår lille publikasjon.

4. Oppsummering
Prosjektets målsetting om å gjennomføre en samling for familier er oppnådd. Samlingen var etterspurt og
hadde en egenverdi. Foreløpig er det ikke mulig for oss å arrangere flere slike samlinger uten ekstern
finansiering. Senteret og mange senterets fagpersoner i utadrettede tjenester fikk i løpet av disse tre dagene
en økt og annerledes kunnskap om personer med CHARGE syndrom og familienes situasjon.
Arbeidet med brukerhistorier har gitt oss helt andre erfaringer og refleksjoner enn vi forventet. Utviklingen av
folks bruk av internett har forandret innholdet i den informasjonen som ligger tilgjengelig der. I vår lille
publikasjon har vi i forsøkt å formidle informasjon som vi for øvrig ikke ser kommer så ofte og tydelig fram:
Voksne og personer med CHARGE syndrom som ikke har store utfordringer.

Vedlegg
Samling 2009:
Invitasjonsbrev
Program
Brukerhistorier:
Invitasjonsbrev
Publikasjon

Andebu 29.06.09
Til foreldre og samarbeidspartnere

Noen som oss:
Samling for familier med et familiemedlem med CHARGE syndrom
27. – 29. Oktober 2009:
AKS har gjennom Hørselshemmedes Landsforbund fått ekstra midler fra Stiftelsen Helse og
Rehabilitering til å gjennomføre en samling for familier med et familiemedlem med
CHARGE syndrom. Vi har fått veldig mange innspill fra foreldre at de ønsker seg en slik
samling, og er veldig glade for å ha fått midler til å gjøre det i år!
Samlingen vil bli gjennomført i på Eidene senter, Røde Kors sitt kurssenter på Tjøme utenfor
Tønsberg. Tidspunktet er 27.-29. Oktober i uke 44, den uka vi vanligvis har nettverksamling
for foreldre og fagpersoner.
Lokalene på Eidene senter er godt tilrettelagt for ulike behov og det er mange muligheter for
ulike aktiviteter både ute og inne! Gå gjerne inn på hjemmesiden deres og ta en titt!
http://www.eidene.no/
Det blir både et faglig program og aktivitetstilbud til barn, unge og andre som ikke kan følge
det faglige programmet. I tillegg blir det felles aktiviteter og opplevelser. Vi forsøker også å
ha god tid ved måltider og pauser, slik at det skal være mye tid til å prate, utveksle erfaringer
og gjøre andre ting man måtte ha lyst og behov for.
Vi ønsker å tilpasse aktivitetsprogrammet litt til de som skal delta, derfor spør vil litt om
alder, interesser og lignende på påmeldingsskjemaet. Aktivitetstilbudet vil være godt
bemannet, men vi kan dessverre ikke ta ansvar for stell, evt mating eller medisinering i
aktivitetstilbudet. Dersom noen trenger spesiell oppfølging ut over vanlige pedagogiske
aktiviteter i en gruppe, må man ha med seg egen ledsager.
Samlingen er gratis for familier (og evt. ledsagere) Fagpersoner vil kunne delta på
forelesninger eller evt. hele samlingen mot betaling (se praktiske opplysninger bak på
programmet).
Vedlagt finner dere program m/ praktiske opplysninger og påmeldingsskjema. Vi setter pris
på om dere er behjelpelige med å gi dette videre til andre familier som det kan være aktuelt
for. Påmeldingsfristen er 10.september. Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål!
Med vennlig hilsen
Leif Th. Lund

Sigrun Eggøy

Avdelingsleder

Rådgiver

Påmeldingsskjema til familiesamling ”Noen som oss”
27.-29.oktober 2009.
PÅMELDING INNEN TORSDAG 10.SEPTEMBER!
Familier får i utgangspunktet familierom, si fra hvis dette ikke passer!
Navn:

Tlf.nr

Familie

Ledsager

Fagperson

(Sett kryss under det som er aktuelt)

Ønsker å delta på aktivitetsprogram

Alder

(Kryss av hvis ja)

Adresse:

For de som skal delta på aktivitetsprogram; skriv litt om
Evt. spesifikke behov (diett, utstyr el.l.)

interesser og lignende:

Jeg/ vi ønsker bare å delta på en begrenset del (skriv dag og tidpunkt):

Jeg/vi kommer seinere, og ønsker ikke lunsj første dag (sett kryss)
Jeg/vi drar tidligere, og ønsker ikke lunsj siste dag (sett kryss)

Andre opplysninger:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sendes til: AKS, Molandveien 36, 3158 ANDEBU (Innen 10.september)
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Program for familiesamling ”Noen som oss”
Tirsdag 27.oktober:
Fra kl. 12:00
13:00
14.00
Etter kl. 15.00
15.30
16.00 -17.30

Ankomst og registrering
Lunsj
Åpning, orientering og omvisning på Eidene
Innkvartering
Kaffe, frukt. Enkel servering for barn.
Aktivitetsprogram for barn, unge m.fl.

Faglig program: Personene med CHARGE syndrom og deres familier – oppsummering av
lang erfaring som pedagog og konsulent” v/ Ulla Holmquist Äng, Sverige
18:00 Middag
Lokalene disponeres også på kveldstid.

Onsdag 28.oktober:
08.00 – 09.30 Frokost
10.00 Aktivitetsprogram for barn, unge m.fl.

12.00 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

18:00

Faglig program Ulike sider ved atferd i CHARGE syndrom og hvilke faktorer som kan
påvirke atferden. v/ Jude Nicholas, nevropsykolog, Bergen
Lunsj
Aktivitetsprogram og faglig program fortsetter
Felles aktiviteter med utfordringer for alle NB! Ha med klær til å være ute i oktober-vær!
Fritid (ingen organiserte aktiviteter, men vi kan for eksempel sette opp filmer for ulike
aldersgrupper)p
16.00 Enkel servering ute i forbindelse med fellesaktivitetene. ( Varme pølser )
Middag
Lokalene disponeres også på kveldstid.

Torsdag 29.oktober:
08.00 – 09.30 Frokost
Utsjekk av rommene innen kl. 10.00
10:00 – 12:45 Aktivitetsprogram for barn, unge m.fl.
Faglig program:



Fra kl. 10: CHARGE hos oss; erfaringer, tanker og refleksjoner v/Gunell Nyfjäll, mor til Jonas,
Sverige
Fra kl.12: Sammen i aktiviteter. Eksempler på tilrettelagte aktiviteter som fremmer samspill
og kompetanse v/ AKS.

13:00 Lunsj før avreise

Programmet er med forbehold om endringer.
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Praktiske opplysninger:
Om Eidene:
Eidene senter ligger på Tjøme, nær Verdens Ende. Det er ca 2 mil fra Tønsberg sentrum til
Eidene. Praktisk informasjon om Eidene finnes på deres hjemmesider http://www.eidene.no/
Informasjon om reisemulighetene finner man på hjemmesidene ved å klikke på ”Om oss” og
deretter ”Reisevei”. Hvis noen skal bruke buss og ønsker å bli kjørt helt frem, ta kontakt med
oss på forhånd!
Spesielle behov:
Eidene erfaring med å tilrettelegge for ulike personer.
Noen av rommene er tilrettelagt for rullestol, og det er mulig å få senger med heve/senkefunksjon (”sykehussenger”). Det kan lages diettmat. Det finnes utstyr for mosing el.l. i
matsalen. Vi trenger bare beskjed om slik behov på forhånd, så kan det meste ordnes.
Klær:
Det legges opp til at vi alle sammen skal være ute i aktivitet i løpet av dagene. Ta med tøy
som tåler regn og aktivitet, gjerne regntøy og støvler.
Utgifter:
Samlingen er gratis for alle familiemedlemmer. Dersom noen må ha med seg ledsager, er
oppholdet gratis for ledsager også. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på hvem som må
betale eller ikke, så gjør vi en avtale.
Bevis for kursdeltakelse skrives ut til foreldre. Andre på forespørsel.
Fagpersoner kan delta på forelesninger eller større deler av samlingen mot å betale det
oppholdet koster.
Lunsj: 200,Overnatting m/ middag og frokost: 1000,-

Til familier som var påmeldt til familiesamling på Eidene 2009
eller nordisk familiesamling i Sverige i 2010

Invitasjon til å bidra i publikasjon om CHARGE syndrom.
Signo kompetansesenter (tidligere AKS – Andebu kompetanse- og skolesenter) har fått midler fra
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet ”Noen som oss”. Familiesamlingen på Eidene var del 1. Et
hefte med brukerhistorier er del 2, og settes i gang nå.
Vi har valgt å invitere dere som har deltatt på de siste familiesamlingene til komme med innspill og bidrag til
heftet vil ønsker å lage. Nedenfor finner dere litt informasjon, som vi håper skal gi grunnlag for å vurdere
invitasjonen. Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller trenger å vite mer.

Om publikasjonen vi vil lage:
Vi ønsker å lage en publikasjon som viser CHARGE syndrom fra mange ulike sider og på mange ulike måter. Den
vil sannsynligvis få navnet Noen som oss, og skal bygges opp av fortellinger fra og om personer som har
CHARGE syndrom selv eller noen med CHARGE syndrom i sin familie. Det ferdige produktet er tenkt lagt ut på
nettet til gratis nedlasting og på papir.
Vi ønsker at publikasjonen innenfor rammen av CHARGE syndrom skal ha stor bredde og variasjon i både tema
og form. Hva det konkret blir, er avhengig av de innspillene vi får inn fra dere. Vi vil ta ansvar for den videre
bearbeidingen etter nærmere avtale med den enkelte.
Innspill kan være alt fra en uferdig tanke til en mer eller mindre ferdig tekst med bilder. Vi ønsker som sagt en
stor variasjon og bredde og nedenfor vil vi gi noen eksempler på hva vi tenker på i form av tekst og bilde.
Vedr. tekst
En tekst kan være så mangt, her er noen eksempler på hva vi tenker på:
 Det kan gjerne være en beskrivelse/fortelling eller tanker/refleksjoner om et mer avgrenset tema, en
situasjon, hendelse/episode el.l.
 En hel livshistorie kan kanskje bli noe lang, men vi vil ikke i utgangspunktet si nei hvis noen ønsker å
sende inn en livshistorie
 Det kan være i form av et brev, dagboknotater, dikt el.l.
 Uttalelser og sitater kan også brukes
 Det er også mulig å lage noe i form av intervju eller ”artikkel” skrevet på bakgrunn av en samtale. Vi
kan gjerne skrive, men vi trenger et initiativ fra dere.
 Det må ikke handle spesielt om personen som har CHARGE syndrom, men kan like godt fokusere på
søsken, foreldre, fritid, barnehage/skole osv
Vedr bilder, tegninger el.l.:
Vi ønsker at det skal være en publikasjon med mye bildestoff:
 Bilder som illustrerer tekst
 Det kan også være bilder eller tegninger som ”taler for seg selv” evt med en liten bildetekst
 Flere bilder som settes sammen i en fotokollasj er også en god måte å fortelle på
 Barnetegninger (eller andre tegninger) kan være like godt bilder.
 Det hender at barn selv eller voksne i barnehage/skole lager en presentasjoner av barnet. Kanskje kan

det være noe å hente her?
Det er viktig å presisere at det ikke er noe krav at man bidrar med bilder, vi har også mulighet til å kjøpe bilder
fra andre kilder. Det blir lagt kopisperre på alle bilder.
Vedr. identifisering og anonymisering
I innledningen til publikasjonen vil vi skrive at det er foretatt anonymiseringer. Det kan foretas ulike grader av
anonymisering i tekst, uten at det påvirker historien i noen særlig grad. Man kan la være å oppgi eller man kan
forandre på navn, kjønn, alder, familieforhold, bosted eller andre forhold som bidrar til identifisering. Vi
anbefaler å legge opp til en utforming som gjør at man ikke kan identifiseres så lett, men den enkelte
bidragsyter velger selv i hvilken grad man vil stå fram med egen identitet.
Bilder som viser personer er vanskeligere å anonymisere, men vi kan som sagt kjøpe illustrasjonsfoto fra andre
kilder.

Forpliktelser og rettigheter:
Det medfører ingen forpliktelser å melde sin interesse til å bidra. De eneste vi trenger er et innspill, som vi kan
bearbeide videre i dialog med dere. Dialogen skal sikre at det blir et resultat som både dere og vi føler oss
komfortable med.
Man kan, uten å oppgi grunn, trekke sin interesse og bidrag helt fram til den dagen publikasjonen legges ut på
nett/trykkes opp. Dette gjelder også bidrag som vi har utformet på bakgrunn av innspill fra dere. Hvis man gir
et innspill som tas inn eller bearbeides videre av oss, vil man få det ferdige bidraget til endelig godkjenning før
publisering.

Hendelsesforløpet
Det er planlagt at hele heftet skal være ferdig før sommeren 2011, og vi har følgende tidsplan:
Uke 1:
Januar:
Januar – april:
Mai:
Mai/juni:

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra de som kan tenke seg å bidra i løpet av første uka i 2011.
Vi tar kontakt med de som har meldt interesse og avtaler evt videre samarbeid.
Utformingsprosesser og dialog med bidragsyterne.
Endelig utkast til bidrag legges fram for den enkelte bidragsyter til godkjenning.
Publisering

Vi håper at dere vil bruke litt tid på å vurdere om dere kan/vil bidra med innspill i publikasjonen med
brukerhistorier og evt gi oss tilbakemelding på svarskjema, e-post eller pr telefon. Ta gjerne kontakt hvis dere
har spørsmål. E-post: sigrun.eggoy@signo.no. Telefon: 33 43 86 18.

Med vennlig hilsen
Leif Th. Lund
Avdelingsleder

Vedlegg:

Sigrun Eggøy
Prosjketleder

Svarskjema

Svarskjema
(for de som benytter e-post; fint om vi kan få med alle opplysningene vi etterspør her)
Jeg/vi ønsker å komme med innspill og bidrag til publikasjonen Noen som oss.
Navn:
Evt kort skisse av tenkt bidrag, hvis man har tanker om dette nå (innhold, form etc.). (De
som evt måtte ha noe mer ferdig kan sende oss det.)

Kontaktopplysninger (Vi ønsker gjerne disse opplysningene da vi bare har epostadresser til mange av dere.)
E-post (hvis feil i denne utsendelsen)
Telefonnr.:
Adresse:
Jeg/vi ønsker helst å bli kontaktet pr. telefon/e-post/annet:
Interessen gis på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i invitasjonsbrev sendt ut
3.12.2010 dato. Jeg/vi forbeholder oss retten til uten grunn og når som helst å trekke
vår interesse og bidrag fram til publisering. Dette kan gjøres i brev eller e-post.
Dato:
Underskrift:

Hvis man vil sende svarskjema pr post sendes det til:
Signo kompetansesenter, Molandveien 36, 3158 ANDEBU
Att: Sigrun Eggøy

Her er vi!
På dette bildet ser du mange navn – skrevet
opp på ei tavle. Bak navnene skjuler det seg
personer som har CHARGE syndrom eller
deres søsken. Bildet er fra den første
nordiske konferansen om CHARGE syndrom, i
Helsinki sommeren 2006.
I dette heftet vil du finne små historier om
det å ha CHARGE syndrom selv eller i sin
nære familie. Historiene ikke autentiske. Vi som har laget historiene har samlet biter fra mange kilder
og satt dem sammen på helt nye måter. Vårt ønske er å formidle en annen type informasjon enn mye
av det som har vært tilgjengelig før.
Vi har forsøkt å vise en bredde i historiene. Gjennom det håper vi å formidle at personer som har
CHARGE syndrom er veldig ulike, både i hvilke skader og utfordringer de har og hvordan dette
påvirker livene deres. Familiene deres er også like ulike som familier flest.
For dere som er i nær kontakt med personer som har CHARGE syndrom, anbefaler vi dere først og
fremst å bli kjent med mennesket og personen slik han eller hun er. For dere som kommer i kontakt
med mennesker med CHARGE syndrom som en del av jobben deres, vil vi i tillegg understreke
viktigheten av å skaffe seg nødvendig fagkunnskap om CHARGE syndrom og den enkeltes
utfordringer.
Signo kompetansesenter,
Andebu, januar, 2012

Tekstene er utgitt med støtte fra

Alexander
Alexander er i slutten 20‐årene. Diagnosen CHARGE syndrom fikk han for bare noen år tilbake.
Tidligere har han hatt andre diagnoser, men legene har vært i tvil og hans mor har vært opptatt av at
det ikke har ”stemt helt”, før nå.
Han synes ikke selv at dette med diagnosen er så viktig nå. For han er det viktigst at han er seg selv;
med en grei jobb, egen leilighet, venner fra studietiden og fritidsinteresser.
Han kan huske at han var til mange undersøkelser som barn, men selv reflekterte han ikke så mye
over det. Å være litt annerledes var kanskje litt verre i tenårene, og han husker godt at han måtte
hjerteopereres som 12‐åring. Som voksen har han ikke så mange medisinske plager. Han kjenner seg
selv og lever godt med det å ha briller, høreapparat og at balansen hans ikke er så god.
Det som har overrasket han når han har lest og hørt om CHARGE syndrom er at han godt kan kjenne
seg igjen i en del av utfordringene som beskrives. Han liker å være en del aleine, noen synes kanskje
at han er litt lite sosial. Han tenker nå at det at han synes det er godt med tid for seg selv etter
jobben kan henge sammen med at han har CHARGE syndrom. Det er greit å vite for hans egen del, og
lettere å forklare overfor venner og andre som står han nær hvis det skulle oppstå situasjoner hvor
dette blir et tema.

Kommentar
Vi kjenner ikke til så mange voksne med CHARGE syndrom. Dette kan skyldes
at det er en forholdsvis ”ny” diagnose. Det har sikkert levd personer med
CHARGE syndrom i alle år, men diagnosen har ikke alltid vært like kjent og
heller ikke alltid likelett å finne. Det er ikke uvanlig å høre at personer som nå
er voksne har hatt andre diagnoser tidligere.
Voksne er selvsagt like forskjellige som barn med CHARGE syndrom. Denne
personen har ikke så store utfordringer i det daglige. Kanskje er det slik at det
er mest fokus på at personer med CHARGE syndrom har mange utfordringer.
Det er viktig for oss å formidle at ikke alle med CHARGE syndrom har store og
omfattende vansker.
Selv om personene er veldig forskjellige, har vi ved flere anledninger hørt
unge og voksnefortelle at de har gjenkjenning ved å høre om eller møte
andre som har CHARGE syndrom.

Tekstene er utgitt med støtte fra

Daniel:
Daniel elsker fotball og alle andre ballspill! Det beste han vet er å se på når andre spiller. Heldigvis for
Daniel har han en fotballinteressert pappa. Det er ikke mange hjemmekamper de to har gått glipp av,
og Daniel har rommet sitt fullt av effekter for byens fotballag.
Daniel går i 5. klasse. Han er 6 timer i uka sammen med klassen
sin, og resten i ei mindre gruppe med elever som har spesielt
tilrettelagt undervisning.
Noen ganger spiller han fotball sammen med 4. og 5. klasse i
friminuttene. Det kan være litt irriterende noen ganger, at han
ikke får fatt i ballen så ofte. Han synes de andre er så kjappe og
han liker ikke å tape. Da kan han gjerne bli kjempesinna, ta
ballen og gå. Da blir selvfølgelig de andre irriterte på han.
På skolen til Daniel har de en egen ”fotball‐vegg” som det er lov
å sparke ballen hardt mot. Det liker han ganske godt, for det er
ikke så mange regler der som i vanlig fotball. Dessuten er det lov
å ha flere baller der.
Tidligere kunne det mye krangel om ballen, både på fotball‐banen og ved veggen. Nå har Daniel fått
sin egen ball. Den er knall gul, mens de andre ballene er hvite. Hvis han synes at de andre har ballen
mer enn de burde, tar han ballen sin og gjør hva han vil. Når dette skjer henterbare de andre en
vanlig ball og spiller videre med den.
Noen ganger får han og to fra klassen hans lov til å være ute litt lengre og spille fotball for seg selv.
Det er helt toppers!

Kommentar
Dette er en vanlig historie fra en vanlig skole, med en elev som har CHARGE
syndrom. Gutten har behov for spesialundervisning og vi forteller eksempler
på at det kan være vanskelig i en sosial lek sammen med andre. Men ikke alt
er like vanskelig, og det er mulig å finne løsninger som kan gjøre situasjonen
lettere for alle parter. Med kreativitet, god pedagogisk innsikt og godt
samarbeid mellom skole, foreldre og elev ser vi at det er mulig å få til mye.
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Søsken
”For meg er det helt normalt å ha en bror med CHARGE syndrom. Jeg vet at mange andre ikke synes
at det er normalt.”
Laura, søster til Robbie på www.chargesyndrome.org

”Hvis det er sant at en god latter forlenger livet, har min bror forlenget mitt liv med flere år.”
Laura, søster til Robbie i Families in CHARGE, Spring 2006

Kommentar
I stedet for en konstruert historie om det å være søsken, har vi valgt å ta
medto sitater fraen søster.
Søsken er viktig, både når man er barn og når man blir voksen. Det er ikke
mindre viktig om du har CHARGE syndrom. Det er heller ikke mindre viktig
om du har en bror eller søster som har det.
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Håkon og Karoline
Julie på fem er Håkon og Karolines tredje barn. Nå er de mest opptatt av hvilket skoletilbud Julie skal
ha når hun skal starte på skolen om vel et år. Det er en del å tenke på, fordi Julie trenger mye
oppfølging og stell både nå og i overskuelig framtid.
Å være foreldre til et funksjonshemmet barn har vært og er krevende. I starten opplevde de at det
dukket opp nye problemer og komplikasjoner hele tiden; når de hadde vendt seg til et problem,
dukket det opp et nytt.Men det har roet seg etter hvert. Både fordi Julies helsesituasjon er blitt mer
stabil, men også fordi de etter hvert har funnet sin måte å leve og overleve som familie på.
Det er annerledes å være foreldre til et barn som Julie. Andre aktiviteter, andre opplevelser, andre
bekymringer og andre gleder. Men det er ikke dårligere å være Julies foreldre. De har lært mye de
aldri hadde lært hvis ikke Julie hadde vært et ”uvanlig” barn. De har blitt kjent med personer de aldri
hadde blitt kjent med dersom Julie ikke hadde hatt CHARGE syndrom. For dem har noe av det
viktigste vært å komme i kontakt med andre foreldre til barn med CHARGE. Andre kan forsøke å
forstå, men å møte andre i samme situasjon gir noe helt annet.

Kommentar
Dette er en historie om et barn med CHARGE syndrom som har store skader
og foreldre som har funnet ut av det å ha et sterkt funksjonshemmet barn.
Foreldre i denne situasjonen har fortalt oss at det er annerledes enn andre
foreldreskap, men også understreket at det ikke trenger å bety at det er
dårligere. Mange foreldre forteller om verdien av å være i kontakt med andre
foreldre som har opplevd noe av det samme som dem. Det ønsker vi å
videreformidle betydningen av.
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Marie
Marie er mamma til Noah, tre år.
Som mange barn med CHARGE syndrom fikk Noah en tøff start på livet. Diagnosen fikk han etter bare
noen uker. Marie slukte all den informasjonen hun kunne finne. Hun satt over PCen dag og natt.
Hunleste og leste, og ble reddere og reddere. Alle mulige slags tanker surret rundt i hodet hennes.
Foreldre som stilte opp og et par gode venninner var gode å ha, selv om hun følte seg aleine i
situasjonen.
Noah har absolutt sine utfordringer, men ikke så mange som det Marie fryktet da hun slukte all
informasjon om hva som kunne gå galt.
Da han var rundt året fikk Noah CI. Det var en stor lettelse at det var mulig å operere inn cochlea
implantat og at operasjonen gikk bra. Nå, to år etter bruker han hørselen sin som bare det, men har
ennå et stykke igjen før talen hans blir forståelig for folk flest. Noah har det fint i barnehagen, og
Marie er tilbake i jobb. Med en fleksibel arbeidsgiver, barnehageplass, avlastning og en støttende
familie fungerer hverdagene rimelig greit for de to.
Marie har aldri regnet seg selv for å være spesielt tålmodig, men det har hun fått lære seg. Det ikke
først og fremst Noah og hans utfordringer som har bidratt til dette. Det er ”systemene” som har satt
henne på de største tålmodighetsprøvene.

Kommentar
Ikke alle foreldre er to om foreldreskapet og vi ønsker å understreke dette
ved å ha med en historie om en mor som er aleine med foreldreansvaret.
Det finnes etter hvert nokså mye informasjon om CHARGE syndrom
tilgjengelig. For mange er det viktig å få så mye informasjon som mulig når
man får vite at barnet har eller kanskje har diagnosen. I CHARGE syndrom er
det mye som kan være galt. Derfor hender det at informasjonen blir mer
skremmende enn virkeligheten.
Vi skulle gjerne ha sluppet, men i denne historien har vi også tatt med den
utfordringen som vi dessverre hører ganske ofte om: kampen med
systemene.
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Ingrid, Theas mormor
Da Ingrid skulle bli mormor, var hun allerede en erfaren farmor. De var en familie med stor overvekt
av gutter i alle generasjoner. Det var stas da hun selv fikk ei jente, og da de fikk vite at babyen som
var på vei ogsåvar jente, var det stas i hele familien.
Da Thea endelig meldte sin ankomst var det glede og spenning.
Den lille jenta fikk en tøff start. Ingen ting ikke ble slik de hadde tenkt seg på forhånd. Hun kjempet
for livet,det var usikkert hvordan det ville gå. Foreldrene kjempet med. For den som stod utenfor var
det vanskelig å forstå hvordan de greide det. Selv om de var både slitne og redde, var de også så
utrolig stolte over barnet de hadde fått. Og lille sterke Thea var aldeles nydelig! Mormor smeltet
øyeblikkelig.
I en alder av seks år er Thea mormors prinsesse mer enn noen gang. Thea elsker å være prinsesse
både i klesveien og i leken. Mormor har en uendelig tålmodighet i leken og hun er et lett bytte i
klesbutikken.
Ingrid setter pris på å ha Thea på besøk, mest fordi de koser seg sammen. Men hun vet at hun også
er den eneste som tørr å ta på seg å være barnevakt for Thea.Selv om de verste medisinske
problemene har avtatt kraftig, er det fortsatt en god del å passe på og ordne med. Hun har lært seg
det som skal til, og er glad for å kunne være en støtte og avlastning for Theas foreldre. Men mest av
alt er hun glad for å være Theas mormor!

Kommentar
Med denne historien ønsker vi mest av alt å fortelle at selv om mye kan bli
forandret når det viser seg at barnet har CHARGE syndrom, så blir ikke alt
forandret. Barnet som skulle bli familiens prinsesse blir det like fullt.
Den dramatiske situasjonen som kan være tilstede når barnet blir født kan
fort få mye oppmerksomhet. Men mange forteller at kjærligheten, gleden og
stoltheten over barnet ikke er annerledes enn om barnet hadde vært uten
utfordringer. Det er et perspektiv som vi ønsker å videreformidle.
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