
Årsrapport for Klokkeklovnene 2018
NÅR ØYEBLIKKET TELLER



ÅRSRAPPORT 2018

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet
dobles frem mot 2040. Dette er damer og herrer som har levd lange og
innholdsrike liv, men som nå ofte føler seg isolerte, forvirrede, redde og
som sliter med å takle hverdagens kompleksitet. Felles aktiviteter- og
kulturtilbud passer ikke alltid for denne målgruppen. Klokkeklovnene er
en nasjonal ideell organisasjon med spesialtrente skuespillere som møter
mennesker som har demens og som bor på sykehjem. I våre møter
improviserer vi med utgangspunkt i beboernes opplevelsesverden.
Empati, autentisitet og lekenhet er kjernen i vår tilnærming og selv om
våre møter kan inneholde musikk, magi, miming eller snill slapstick, er
alltid fokuset vårt på den enkeltes behov. Vi mener at livet skal gi glede
helt til det er slutt. Og livet inneholder jo humor, musikk, drømmer, poesi
og nærvær med andre mennesker! Med klovnenes ukompliserte
tilnærming, sin usedvanlige tilstedeværelse, og med stor respekt for de
eldres livsvisdom, snur de sammen verden på hodet i positiv forstand.

Det har vært en stor glede å lede foreningen KLOKKEKLOVNENE gjennom 2018. Vi
startet året med en betydelig større trygghet enn tidligere i forhold til økonomi og
antall oppdrag, og endte året nok en gang med ny rekord i antall økonomiske
støttespillere og innkjøp fra det offentlige. Det er også svært gledelig at vi satt ny
rekord i antall besøk på sykehjem og antall beboerbesøk. Det har vært mange
gledelige øyeblikk og gjensyn mellom klovner, beboere, ansatte og gode venner
gjennom året.

På Årsmøtet i juni ble Styret i Klokkeklovnene betydelig forsterket med ekstern
kompetanse innen sosialt entreprenørskap, forretningsutvikling og forskning fra
demensomsorgen. Styret har gjennom høsten 2018 jobbet systematisk med
Strategi 2020 som i korthet handler om fremtidig kontrollert vekst, samt utvikling
av en forretningsmodell som bringer Klokkeklovnene fra å være støttedrevet
(goodwill), til å bli mer salgsdrevet (selge tjenester). Dette arbeidet har gitt gode
resultater som innebærer at enda større grad av inntektene våre nå kommer fra
salg av tjenester.

Vi har ved flere anledninger hatt besøk av fagpresse, lokalpresse og riksmedia på
våre Klokkeklovnbesøk, og det er hyggelig å lese de positive oppslagene som
kommer i kjølevannet av disse besøkene. Vi er spesielt stolte av et flott faglig
oppslag i fagtidsskriftet Sykepleien! Hyggelig er det også at forskeren vi hadde med
oss i 2017 har takket ja til et betydelig større forskningsprosjekt i 2019 i forhold til å
dokumentere «Klokkeklovn-effekten».

Som daglig leder ser jeg lyst på 2019 og årene fremover. Styret har lagt svært
ambisiøse, men oppnåelige, planer for de neste 3 årene, så her er det bare å brette
opp ermene og på med klovnenesen!

En ubestemmelig lyd blir til en sang,
den demente kommer i førersetet, og
det som oppfattes som «feil» blir i
denne verden endret til «suksess».
Frykt, uro og forvirring hos den
demente blir forandret til lettelse,
glede og trygghet. Klokkeklovnene og
den demente skaper sammen det
gode øyeblikket, og en svært god
opplevelse i hverdagen.

EINAR TØNNESSEN
Daglig leder



KLOKKEKLOVNENE

Alle våre klovner er profesjonelle skuespillere. I tillegg er de spesialtrent i å forstå, håndtere og
møte beboere med demens. De opptrer alltid i par. Gjennom året 2018 trente vi opp nye klovner
og vi er nå 20 aktive klovner. Ytterligere 3 klovner er under utdanning.

Styret har avholdt åtte styremøter i løpet av 2018.

I 2018 har Klokkeklovnene fortsatt den sterke økningen
i antall sykehjemsbesøk. Tilbakemeldingene fra
sykehjemmene vi besøker er utelukkende positive. I et
studie publisert av Høgskulen i Volda i 2018
konkluderes det med at «det mye som tyder på at
Klokkeklovnene har et unikt potensiale i arbeidet med å
øke livskvaliteten til mennesker som lever på norske
sykehjem». Vi ønsker å fortsette denne utviklingen i
årene som kommer.

Styret har vært opptatt av å videreutvikle foreningen
for å sikre at den på en økonomisk bærekraftig måte og
med høy kunstnerisk kvalitet kan skape gode
opplevelser for stadig flere personer med demens. Som
årsregnskapet viser, økte både anskaffede midler og
forbruk av midler betydelig fra 2017 til 2018.
Kostnadene til Klokkeklovnenes formål er nå oppe i
over 2 millioner kroner. Styret er godt fornøyd med det
arbeidet som ble lagt ned gjennom året. Inntektene til
gjennomføring av klovnebesøk fortsetter å øke, vi når
ut til stadig flere kommuner og sykehjem, og klovnene
får svært gode tilbakemeldinger på sine besøk.

Styret ser viktigheten av å fortsette å bygge
Klokkeklovnene som merkevare og anerkjenner at det
er Klokkeklovnenes profesjonalitet og kreativitet som
er organisasjonens styrke.

HÅKON IVERSEN
Styrets leder

ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen i 2018 har bestått av en
heltidsansatt daglig leder. Daglig leder har primært
jobbet med å skaffe midler, avtale oppdrag,
profesjonalisere organisasjonen, samt bistå
kunstnerisk leder og Styret. Stillingen kunstnerisk
leder ble i 2018 delt i to, og begge har vært
engasjert i en deltidsstilling. I 2019 økes dette
engasjementet ytterligere med ambisjon om
ansettelse i nær fremtid. I tillegg har vi hatt
tilknyttet en Frivillig som har bistått med
kommunikasjon, web, og ulike marketingoppgaver.

STYRET

På årsmøtet i april ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av Håkon Iversen (SoCentral), Eline
Synneva Lorentzen Ingstad (UiO, Stratel AS), Anita Vatland (Pårørendealliansen), Åsa Hillingseter
Løyning (medlem), Gro Larsen (ekstern), og Patrick van den Boom (medlem). Håkon Iversen
fortsatte i styreledervervet. Arbeidet med å profesjonalisere styret fortsatte i 2018 blant annet
gjennom et styrekurs.



SYKEHJEMMENE

I 2018 hadde vi gleden av å fortsette på flere sykehjem hvor vi har vært tidligere, samt stifte nye
bekjentskaper og erfaringer på nye sykehjem. Gjennom året besøkte vi hele 21 sykehjem. Noen
ganger hadde vi kun et møte hvor vi ble enige om å samarbeide i fremtiden, mens andre steder
hadde vi kurs for ansatte og mange gode beboerbesøk. Sykehjemmene i 2018 var:

Kvalitet i fokus!

I 2018 fullførte 4 scenekunstnere vårt interne
spesialiseringskurs, og er nå blitt Klokkeklovner.

Vi er stolte og glade for å kunne ha med oss fire nye og
flotte scenekunstnere på laget. Sammen kan vi nå vårt
mål om å fremme glede og forbedre livskvaliteten til
mennesker som lever med en demenssykdom.

Velkommen Haflidi Arnar, Line Starheimsæter, Henrik
Roshauw Tidemann og Andreas Medbøe Thoresen!

Vi gjennomført 8 prøvedager i 2018 hvor vi som
arbeider som klovner for klokkeklovnene har møttes
for å videreutvikle oss og vedlikeholde vår
spesialkompetanse på å møte og kommunisere med
mennesker som har demens.

-jeg ser frem til videre vekst og utvikling i årene som
kommer.

PATRICK VAN DEN BOOM
Kunstnerisk leder

• Lørenskog sykehjem
• Lørenskog avdeling Finstad
• Gjestad (Ullensaker)
• Husebyjordet (Skedsmo)
• Skedsmotun (Skedsmo)
• Klukstuen (Hamar)
• Nesbru (Asker)

• Libos (Skedsmo)
• Åråsveien (Skedsmo)
• Stalsberg (Skedsmo)
• Ullerntunet (Oslo)
• Hovseterhjemmet (Oslo)
• Melløsparken (Moss)
• Orkerød (Moss)

• Sagenehjemmet (Oslo)
• Lambertseterhjemmet (Oslo)
• Furusethjemmet (Oslo)
• Sør-Tromsøya (Tromsø)
• Gulset (Skien)
• Zion (Trondheim)
• Blidensol (Stavanger)



Håkon Iversen
Styrets leder

Patrick van den Boom
Styremedlem

Gro Larsen
Styremedlem

Eline Synneva Lorentzen Ingstad
Styremedlem

Anita Vatland
Styremedlem

Åsa Hillingseter Løyning
Styremedlem

ÅRSBERETNING

Klokkeklovnene oppsøker personer med
demens og bruker klokkeklovnen som verktøy i
kommunikasjon med dem. Vi kurser ansatte og
pårørende i kommunikasjon med personer
med demens.

Vår Visjon for fremtiden er at alle med relasjon
til demens skal få oppleve Klokkeklovnøyeblikk



Enda flere beboerbesøk i 2018

ANTALL BESØK PÅ SYKEHJEM ANTALL KURS FOR ANSATTE
ANTALL BEBOERE SOM HAR 

OPPLEVD KLOKKEKLOVN-ØYEBLIKK 

ANTALL ANSATTE KURSET ANTALL AVDELINGER BESØKT ANTALL SYKEHJEM BESØKT

382
(+ 83%)

12
(+100%)

3820
(+87%)

228
(+34%)

21
(+23%)

382
(+73%)

(ENDRING FRA 2017 I PARENTES)



Klokkeklovner i HELE Norge!



Media 2018











Vurdering av framtidsutsikter mot 2020

I desember 2017 vedtok Styret i Klokkeklovnene at vi
gjennom bevisst og systematisk jobbing skal etablere
organisasjonen til å være økonomisk bærekraftig i
overskuelig fremtid og skape lønnsom vekst. Det ble satt
svært ambisiøse mål for utgangen av 2020, som blant
annet innebærer at mange tusen beboere skal få oppleve
Klokkeklovnøyeblikk og at vi skal være tilstede i over 25
kommuner landet rundt.

Vi startet 2019 med flere gode nyheter i forhold til
inntekter, nye sykehjem, nye kommuner og ikke minst
svært hyggelige tilbakemeldinger fra ansatte og beboere
ved sykehjemmene. Det er stor etterspørsel etter
Klokkeklovnenes tjenester, og hovedutfordringen er å
skaffe til veie tilstrekkelig økonomiske midler til at vi kan
etterkomme alle sykehjemmenes ønske om regelmessige
besøk av klokkeklovner.

Fremtiden til Klokkeklovnene vurderes som svært god.



• LC Røa
• LC Lørenskog
• LC Lørenskog Vest
• LC Lørenskog Øst
• LC Lørenskog/Fjellhamar
• LC Grefsen
• LC Rælingen/Petrine
• LC Årvoll
• LC Eidsvoll
• LC Asker/Røyrin
• LC Billingstad/Hvalstad
• LC Moss
• LC Furuset
• LC Ormsund
• LC Maud

Sagenehjemmet

Lambertseterhjemmet

Sofienberghjemmet

TUSEN TAKK TIL VÅRE ØKONOMISKE SAMARBEIDSPARTNERE!



Rekord i anskaffede midler
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