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Gjennom smil, latter, sang og dans lokker 
Klokkeklovnene frem glede, liv og røre.
 Dette blir det vakre menneskemøter av.
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Nysgjerrigheten 
vekkes til live

K L O K K E K L OV N E N E  O G  D E M E N S :

MENINGSFULL 
JOBB: Klokkeklovn 
Angela Bogo beskriver 
fine og vakre øyeblikk 
i møte med de eldre, 
hvor smil og latter 
sitter løst. Her er hun 
sammen med beboer 
Bente Finsrud.
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I dag er Angela Halvorsen 
Bogo (61) fra Hvalstad 
rød på nesen. Hun er 
utdannet skuespiller og 

en av rundt 20 såkalte Klok-
keklovner, som jobber med 
demente. I dag er hun og 
klovnekollega Haflidi Arnar 
Haflidason (36) fra Nesod-
den på besøk på Vålerenga-
hjemmet i Oslo.

Ofte blir klovnene møtt 
med spontan glede og latter 
når de dukker opp på ulike 
sykehjem. De opplever at 
nysgjerrigheten hos de eldre 
vekkes til live, og det blir 
både sang, dans, liv og røre. 
Det kan være utfordrende å 
oppnå kontakt med mennes-
ker med demens, men ofte 
evner klovnene å få til det-
te. Det henger nok sammen 
med at de som jobber som 
Klokkeklovner, ikke bare er 
scenekunstnere, de er også 
særs sensitive personer med 
masse tålmodighet og et 
stort hjerte for eldre men-
nesker.

– Det varmer å se at det vi 
gjør, virkelig betyr masse for 
dem vi møter. Ved å være 
åpne, lyttende og til stede 
opplever vi at gleden og 
kjærligheten alltid er tilgjen-
gelig, forteller Angela. 

Hun synes møtene med 
de demente er både utfor-
drende og varierte, men også 
vakre, kreative og fylt med 
fine og varme øyeblikk.

– Disse møtene er rett og 
slett ganske magiske! sier 
Angela.

LIVSGNIST
Klovnene jobber alltid 
sammen to og to, og de er 
trent i å bruke ulike teknik-
ker for å spille hverandre 
gode.

– Klokkeklovnene prøver 
alltid å finne en måte å få de 
eldre til å føle seg myndiggjort 
på, og vi ser det som en stor 
ære å få møte dem, forteller 
Patrick van den Boom (50), 
gründer og kunstnerisk leder.

Opplæringen av klovnene 
strekker seg over ett til to 
år og inkluderer trening i 
hvordan tilnærme seg men-
nesker, hvordan samarbeide 
med helsepersonell, samt 
kunnskap om demens.

– Vi har som mål å 
fremme glede og forbedre 
livskvaliteten til mennesker 
som lever med en demens-
sykdom, og et godt samar-
beid med helsepersonellet er 
avgjørende. 

Om morgenen starter 

arbeidsdagen med et møte 
hvor helsepersonell gir klov-
nene en rapport på hvordan 
det er med beboerne på 
avdelingen som skal besøkes 
den dagen, og om det er noe 
de bør vite om den enkelte. 
Det kan være info om noen 
som ikke ser eller hører, 
smittehensyn som må tas, 
en som har bursdag, en som 
helst bør møtes på eget rom, 
noen som ikke skal besøkes 
den dagen eller noen som 
kanskje trenger litt ekstra 
tid og oppmerksomhet på 
grunn av ensomhet eller 
annet.

– For oss er det viktig at 
helsepersonellet er til stede i 
rommet når vi er på besøk, 
slik at vi sammen kan bygge 
trygge og gode kvalitets-
øyeblikk for de eldre, sier 
Patrick. – Om vi får lov, 
besøker vi ofte seniorene 
på deres egne rom. Det 
oppleves som en stor ære å 
få lov til å banke på døren 
og komme inn, og på denne 
måten kan vi virkelig lage 
skreddersydde møter til hver 
enkelt.

INSPIRERENDE
Ifølge Patrick forteller 
helsepersonell ofte at de ser 

nye sider av beboerne når 
klovnene er på besøk. De 
kan også være overrasket 
over den gode kontakten 
Klokkeklovnene får med den 
enkelte beboer, eller over at 
noen blir så engasjerte, og 
bli inspirert av måten å møte 
de eldre på.

– Vårt fokus er å se det 
friske ved menneskene vi 
møter. Vi har god tid, og tid 
nok til å vente. Vi kommer 
med helt åpne sinn og har 
ingen forventninger til 
hva som kommer til å skje 
under hvert besøk. Vi vet at 
vi jobber med en gruppe 
som ofte har en kompleks 
sykdom, men samtidig er 
dette noe vi ikke ofte ser 
i øyeblikket når vi møter 
det friske med sang eller 
dans, som får både dem og 
oss i godt humør, forteller 
Patrick. – Når helseperso-
nell i tillegg kan fortelle 
at de eldre har spurt: «Når 
kommer de rare med røde 
neser igjen?», så vet vi at 
besøkene våre virkelig 
betyr noe.

Klovnenes mål er at de 
eldre skal opplever å bli 
sett og møtt med kjærlig-
het. De jobber nær sagt 
med hjertet på nesen.•

Dette er Klokkeklovnene:
•  En ideell organisasjon/forening med administra-

sjon i Oslo med 21 profesjonelle klovner som alle 

er trente i å møte mennesker med demens.

•  Alt de gjør, er improvisert i møte med bebo-

erne. Empati, lekenhet og respekt er kjernen i 

Klokkeklovnenes tilnærming.

•  Hensikten med denne formen for kunstnerisk 

arbeid innenfor helsesektoren er å løfte pasiente-

nes humør og sinnsstemning gjennom positivitet 

og humor, og slik skape et miljø hvor glede og 

helbredelse kan skje.

•  Clown in care/klovn i helse er et konsept som er 

cirka 40 år gammelt i Europa. I dag har de fleste 

europeiske land klovner som arbeider innenfor 

helse både med barn, eldre og psykisk utviklings-

hemmede.
•  Se mer på Klokkeklovnene.no

Kilde: Patrick van den Boom, gründer  

og kunstnerisk leder

MED HJERTE FOR DE ELDRE: Klokkeklovnene tar seg 
god tid og får ofte en helt unik kontakt med beboerne på 
sykehjemmene. Her med beboer Knut Denny Johnsen.


