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Leders	beretning

Årsrapport	2016

Klokkeklovnene	styrket	seg	ytterligere	i	2016.	For	første	gang	ble	det	bevilget	penger	
som	var	øremerket	lønn	daglig	leder.	Pengene	kom	fra	Kavlifondet,	og	etter	en	
omfattende	og	grundig	prosess	endte	Styret	i	Klokkeklovnene	15.	november	med	å	
ansatte	undertegnede	som	daglig	leder	i	en	prosjektstilling.	Det	var	svært	godt	for	
organisasjonen	å	få	på	plass	en	administrativ	funksjon	som	primært	kan	konsentrere	seg	
om	daglig	drift	og	fundraising.

Det	har	vært	mange	og	gode	besøk	i	på	sykehjem	i	Oslo,	Lørenskog,	Ullensaker,	og	
Skedsmo	gjennom	året.	Hele	56	ulike	sykehjemsbesøk hadde	vi	i	2016,	og	klovnene	
skapte	gode,	magiske	øyeblikk	med	rundt	1.100	beboere.	Det	ble	også	gjennomført	56	
ulike	møter	med	personalet	på	sykehjem,	samt	at	vi	hadde	340	møter	med	andre	
innenfor	demensomsorgen.	

I	2016	ble	det	også	holdt	introduksjonskurs	for	de	ansatte	på	avdelinger	for	beboere	
med	demens.	Dette	er	et	kurs	hvor	man	lærer	av	klovnenes	erfaring	i	forhold	til	å	
komme	i	kontakt	med	og	forholde	seg	til	beboerne.	Det	ble	holdt	ett	slik	kurs	i	Oslo,	ett	i	
Lørenskog	og	hele	4	i	Skedsmo.	Totalt	var	det	78	ansatte	på	sykehjem	som	deltok	på	
introduksjonskursene.	Flere	kommuner	ønsker	disse	kursene	i	2017.

Klokkeklovnene	startet	i	2016	med	å	profesjonalisere	sitt	styre	og	hentet	inn	2	eksterne	
styremedlemmer.	Dette	har	bragt	ny	kompetanse	inn	i	Styret,	hvilket	oppleves	som	en	
styrke.	Denne	profesjonaliseringen	fortsetter	ytterligere	i	2017.	

Som	daglig	leder	er	jeg	på	vegne	av	hele	organisasjonen	stolt	over	alle	våre	
samarbeidspartnere,	støttespillere	og	frivillige	som	hver	dag	bidrar	til	at	vi	kan	
opprettholde	besøk	for	beboere	med	demens	på	sykehjem,	et	meget	meningsfullt	
arbeid.	Takk	til	alle!

Einar	Tønnessen

Daglig	leder



Dette	er	Klokkeklovnene
Det er omtrent 70.000 nordmenn som er rammet av demens.
Folkehelseinstituttet anslår at det i 2040 vil være 200.000
nordmenn som er rammet. Inkluderer vi pårørende er nærmere
én million mennesker direkte rammet. Alle grupper nordmenn,
uavhengig av arv, miljø og helse rammes. Risikoen øker etter
fylte 65 for alle grupper. Svært mange barn har en bestemor
eller bestefar med demens. Det er forvirrende for barna å vite
hvordan de skal kommunisere med sine kjære som er rammet.

Klokkeklovnene jobber hver eneste dag for å gi disse gruppene
en bedre hverdag, enten de er rammet av demens, pårørende
eller helsepersonell. Demens vanskeliggjør kontakt med
omgivelsene. For pårørende og helsepersonell er det vanskelig
å finne aktiviteter som oppleves som gode positive opplevelser.
Fellesunderholdning og andre felles aktiviteter oppleves av
mennesker med demens som støyende, forvirrende og
uangripelige. Eldre mennesker med demens trenger å bli sett i
sin egen opplevelsesverden. Når ord og tale ikke lenger
fungerer som før kan det være godt å møte noen som
kommuniserer på andre måter.



Klokkeklovnene er ikke sirkusklovner. Det er
demenskompetente kommunikatører. Med klovnenes
ukompliserte tilnærming, sin usedvanlige tilstedeværelse, og
med stor respekt for de eldres livsvisdom, snur de sammen
verden på hodet i positiv forstand. En ubestemmelig lyd blir til
en sang, den med demens 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 med demens
skaper sammen det gode øyeblikket, og en svært god
opplevelse i hverdagen.

Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010 har mange sykehjem
og demensrammede rundt i Norge hatt gleden av
Klokkeklovnenes besøk. I starten fokuserte vi utelukkende på de
som var rammet, men det oppstod raskt et behov for å lage
egne kurs og samlinger for helsepersonell. Det arrangeres også
kurs for de pårørende slik at de lettere kan forstå hvordan man
skal kommunisere med sine kjære. Disse kursene har fått meget
god mottagelse. For sykehjem som har hatt besøk av
Klokkeklovnene tidligere, tilbys det fordypnings- og
videreutviklingskurs.

Dette	er	Klokkeklovnene



Dette	er	Klokkeklovnene
Helsepersonellet på demensavdelinger
har en hektisk hverdag med stell og
måltider, i tillegg til å gi nærhet og
omtanke. Etter våre mange besøk på
sykehjem gir de ansatte uttrykk for et
ønske om mer kunnskap om hvordan de
kan skape bedre kontakt med beboerne
sine. De ser med egne øyne at
Klokkeklovnene oppnår en annen
kontakt med beboerne, og at
Klokkeklovnene har en annen tilnærming
og metodikk. Personalet ser en
forbedring i tilværelsen for de eldre og
ønsker mer regelmessige besøk.

Utfordringen for sykehjemmene er at de
ikke har budsjetter for å dekke så mange
besøk de har behov for.



Styret Styrets	årsberetning

STYRETS	ÅRSBERETNING

Styret	i	Klokkeklovnene	ble	valgt	på	Årsmøtet	21.	april.	For	
medlemmene	ble	valgt	Åsa	Hillingseter Løyning,	Børje	
Doverud og	Marianne	Jonger.	Eksterne	styremedlemmer	ble	
Håkon	Iversen	fra	SoCentral,	og	Gaurav K	Phatak fra	Prospera.	
Styreleder	ble	Patrick	van	den	Boom.

Styret	har	i	2016	primært	vært	et	koordinerende	organ	for	
organisasjonen,	samt	brukt	tid	på	å	ansette	daglig	leder.	
Styret	har	også	vært	opptatt	av	å	utvikle	organisasjonen	på	
best	mulig	og	mest	kostnadseffektive	måte.

Styret	ser	frem	til	et	meget	spennende	2017	med	ny	daglig	
leder	og	flere	muligheter	for	organisasjonen.

• Patrick	van	den	Boom
• Styrets	leder

• Børje	Doverud
• Styremedlem

• Åsa	Hillingseter Løyning
• Styremedlem

• Marianne	Jonger
• Styremedlem

• Håkon	Iversen
• Styremedlem

• Gaurav K	Phatak
• Styremedlem



Sykehjemmene
• Åråsveien,	Skedsmo

• Libos,	Skedsmo

• Skedsmotun,	Skedsmo

• Stalsberg,	Skedsmo

• Gjestad	Bo- og	aktivitetssenter,	Ullensaker

• Uranienborghjemmet,	Oslo

• Lambertseter	Sykehjem,	Oslo

• Økern	Sykehjem,	Oslo

• Vålerenga	bo- og	behandlingshjem,	Oslo



Sykehjemmene
• Ammerudhjemmet,	Oslo

• Akerselva	sykehjem,	Oslo

• Nordseterhjemmet,	Oslo

• Grefsenhjemmet,	Oslo

• Sofienberghjemmet,	Oslo

• Furuset	sykehjem,	Oslo

• Madserudhjemmet,	Oslo

• Frognerhjemmet,	Oslo

• Silurveien,	Oslo	(Intensjonsavtale)



Oversikt	besøkstall	2016
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Vurdering	av	framtidsutsikter
Klokkeklovnene vurderer fremtiden som full av muligheter.
Starten av 2017 har innebåret flere økonomiske
støttespillere, gode beboermøter på sykehjem, og flere
givende kurs for ansatte på sykehjem.

Organisasjonen er inne i en endringsprosess i forhold
vedtekter, inntektskilder, samarbeidspartnere og med valg
av nytt styre. Organisasjonen har vært så heldig å få en
meget dyktig praktikant i 3 måneder som hjelper oss med å
forsterke oss på kommunikasjon, identitet og planer.

Nettverket vårt vokser og vi vurderer det som at nettverk
er nøkkelen til videre suksess for å kunne dele gode
øyeblikk sammen med beboere med demens på sykehjem.





Takk	til	våre	økonomiske	støttespillere

• Lions Røa
• Lions Lørenskog
• Lions Lørenskog	Vest
• Lions Lørenskog	Øst
• Lions Lørenskog/Fjellhamar
• Lions Grefsen
• Lions Rælingen/Petrine
• Lions Årvoll
• Lions Eidsvoll


