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Caroline Lysberg (24) var 
fanget i en bil under vann i 50 
minutter. Nå er hun på god vei 
tilbake, takket være alle sine 
gode hjelpere.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

DYKKERE, luftambulansen, leger, fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, logopeder, pleiere, 
nevropsykologer, sosionomer – lista over 
dem som har vært med på å berge henne er 
lang. Naturligvis betyr helsepersonellet mye, 
men den nærmeste familien står i en sær-
stilling. Ikke bare for Caroline Lysberg, men 
også for fysioterapeutene og de andre som 
jobber med henne.

Camilla Sørgjerd har vært Carolines fy-
sioterapeut ved Lian hele veien. Fremgangen 
har vært oppsiktsvekkende. Det skjer noe 
hele tiden. Og de pårørende er uvurderlige 
støttespillere. 

– De kjenner pasienten på en helt annen 
måte, har kunnskap som vi ikke har, men 
har nytte av å få. I starten kan det være van-
skelig for pasientene å gi oss informasjon, 
og da er de pårørende en spesielt verdifull 
ressurs. Også i treningen betyr de pårørende 
mye, sier hun. 

En sensasjon
Caroline er egentlig en sensasjon. Hun var 
klinisk død, men nå kan hun å gå. Hun spøk- 
er, er temperamentsfull, stiller spørsmål. Og 
har et utrettelig pågangsmot. Uka før Fysio-
terapeuten var på besøk gikk hun også selv i 
korridoren, uten rullator, men med Sørgjerd 
tett på. 

Faren hennes, Jan Ove Lysberg, forteller 
at Sørgjerd har blitt en veldig viktig person 
for Caroline. 

– De fant tonen med én gang, og fysio-
terapien har vært alfa og omega for frem-
gangen. Vi setter pris på at Caroline har hatt 
samme fysioterapeut hele tiden på Lian. 
Kontinuitet skaper trygghet, noe som også 

er med på å optimalisere mulighetene for 
fremgang, sier han.

Dagen alt stoppet opp
Ulykken skjedde et par uker før jul i 2013. 

Caroline og hennes daværende kjæreste be-
fant seg i en bil, han kjørte. Bilen gled på det 
glatte føret og havnet utfor kaia. Den la seg 
nede i Steinkjerelva, på sju, åtte meters dyp. 

Sjåføren klarte å komme seg ut, men ikke 

De aller beste

Fys.med. Lian – Avdeling for ervervet hjerneskade
•	 Driver spesialisert rehabilitering for pasienter med kognitiv dysfunksjon/sammensatte 

problemer etter ervervet hjerneskade.
•	 Har en egen enhet for senfaserehabilitering. Enheten tilbyr døgnopphold, dagopphold, 

poliklinikk og ambulant virksomhet. Senfaseteamet består av sykepleier, hjelpepleier, 
lege, nevropsykolog, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut. Miljøterapeut og logoped 
tilknyttes enheten etter behov.

•	 Har tett kontakt med pårørende i hele rehabiliteringfasen, gjennom tverrfaglige møter, 
tilbud om å være med i utredning og trening.

•	 I tillegg har avdelingen også mer organiserte tilbud som kurs for pasienter og pårørende 
og gruppetilbud rettet mot spesifikke pårørendegrupper og tema.

•	 Kurser ansatte i pårørendearbeid. Gjennomførte nylig internundervisning, der fokuset 
var pårørende.

GÅR MED RULLATOR Fremskrittene har vært mange. Nå går Caroline med rullator, her med støtte av 
ergoterapeut Sigrid Sørhøy.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Caroline. Det ble slått full alarm. Dykkerne 
skulle senere fortelle at det var det tøffeste 
oppdraget de noen gang hadde hatt. Sikten 
var dårlig. 50 minutter etter at bilen havnet i 
elva, klarte de å redde henne opp.

Hjertet til Caroline hadde stoppet. Hun 
ble fraktet til St. Olavs Hospital. Legene der 
måtte ta tøffe valg. 

– Noe fikk den vakthavende legen til ikke 
å koble henne fra. Hun lå i kunstig koma i 
fire uker. Vi var bare opptatt av å få henne 
hjem i live. Alt annet var en bonus, forteller 
Lysberg.

Besluttsom og målbevisst
Da Caroline kom til Fys. med. Lian – Av-
deling for ervervet hjerneskade 15. januar 
2014, klarte hun ingen ting på egen hånd. 
Språket var dårlig, hun hadde mistet synet 
og var svært spastisk. Idrettsjenta, hun som 
hadde spilt håndball og fotball aktivt i opp-

veksten, satt i rullestol. Samtidig var hun på 
mange måter den samme. Humøret og den 
enorme innsatsviljen var der ennå. 

Vennene og familien kaller henne Carro. 
Nå har hun trent med ergoterapeut Sigrid 
Sørhøy, og de to er ute og går i høstværet. 
Besluttsomheten lyser ut av øynene hennes. 
Namsos-jenta har ett stort mål for øyet nå: Å 
kunne bo i egen leilighet. Være mest mulig 
selvhjulpen. 

– Jeg har lyst til å gjøre som andre. Jeg 
vil ikke ha det som dette hele livet, sier hun.

Ergoterapeuten forteller om fremskrit-
tene:

– Jeg ser stor forskjell på det kognitive. 
Synet har også bedret seg betraktelig. Caro-
line har blitt mye mer selvhjulpen, sier hun.

– De sier at synet blir bedre av seg selv 
med tida uansett. Men treninga hjelper vel 
også? Spør Caroline. Sørhøy bekrefter. Ja, 
slik er det.

Men egentlig har Caroline en litt dårlig 
dag i dag. Hun er så motivert for å trene, og 
liker de faste rutinene. Men akkurat i dag ble 
det noen endringer.

– For henne betyr en treningstime mye, 
og når det skjer endringer i tidsplanen kan 
hun bli litt opprørt. Hun har alltid vært 

Noe fikk den vakthavende legen til ikke 
å koble henne fra.

STOR RESSURS For fysioterapeut Camilla Sørgjerd er Carolines far, Jan Ove Lysberg, en stor ressurs. – Jeg opplever ofte at de pårørende kommer med nyttige 
innspill, sier Sørgjerd.



40     FYSIOTERAPEUTEN  1/16

REPORTASJE

sånn. Besluttsom. Carro har en enorm inn-
satsvilje. Slik har det vært fra hun var lita 
jente. Hun er for øvrig veldig klar i hodet. 
Der er hun som før. Når vi spiller geni, for 
eksempel, har hun full kontroll.

Med på tverrfaglige møter
Helt fra starten av har moren og faren hen-
nes vært med på møtene med det tverr-
faglige teamet. De har samtalt med leger, 
fysioterapeuter, pleiere, nevropsykologer, 
sosionomer, logopeder og ergoterapeuter. 
Som har kunnet gå fra møtet en god del 
klokere enn da de kom. Også den mer ufor-
melle kontakten med helsepersonellet er be-
tydningsfull.

– Man kan høre om samarbeid mellom 
pårørende og hjelpeapparat som skjærer seg, 
og dårlig fungerende ansvarsgrupper. Hva er 

det som gjør at det fungerer så godt for dere?  
– Jeg tror at jo mer du roper og vil over-

styre helsepersonellets prioriteringer, jo dår-
ligere hjelp får du. Jo mer ydmyk du er, jo 
bedre blir hjelpen. Vi har lyttet til dem og 
fulgt opplegget, forklarer Lysberg.

I starten, da Caroline skulle flytte hjem til 
Namsos fra Lian, sa han til de kommunean-
satte som skulle jobbe med Caroline: «Nå tar 
vi 14-dagers prøvetid, og gir hverandre tid 
og rom til å prøve og feile litt. Så legger vi 
løpet etterhvert.»

– Det er viktig at vi pårørende lytter til 
helsearbeiderne. De er tross alt mer eksper-
ter enn vi er. Jeg tror vi skal stå litt med lua 
i hånda. Stedet vi kommer fra har nok også 
betydning. Namsos er en liten plass, og alle 
i byen vet hvem Caroline er. Vi har merket 
stor støtte, slår han fast.

Namsos kommune står på
Ofte skjer et funksjonsfall når pasienten 
kommer hjem igjen etter oppholdet ved 
Lian. Men med Caroline har det motsatte 
skjedd. Tre ansatte kom ned til Lian fra 
Namsos kommune før hun skulle overføres 
til hjemkommunen etter det første opphol-
det. 

– De hospiterte her i tre dager. Man kan 
kommunisere på en helt annen måte når 
man møter folk face to face, enn når man 
snakker i telefonen eller skriver brev. Vi 
setter stor pris på samarbeidet vi har med 
Namsos kommune rundt Caroline, slår Sør-
gjerd fast.

Jan Ove ønsker også å berømme helsetje-
nesten i hjemkommunen. 

– De gjør en flott jobb. Vi har adoptert 
samarbeidsmøtene vi har hatt her på Lian 

TØFF OG MÅLBEVISST Hun har måttet lære seg alt på nytt, og er nå på god vei. Caroline Lysberg klarer stadig mer. På Lian står mye på programmet, og innsat-
sen gir effekt.
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– og tatt det med oss til Namsos. Også 
hjemme har vi nå møter med lege, fysiote-
rapeut, ergoterapeut og de ansatte på Lonet 
avlastningsbolig, der hun bor. Det fungerer 
svært bra. Ergoterapeuten, for eksempel, lig-
ger alltid et hestehode foran med å bestille 
hjelpemidler. Og i jula i fjor, da Caroline 
skulle feire hjemme hos oss, kom de med 
trappestol, dostol og dusjstol. De kom til og 
med hjem til oss på morgenen 1. juledag for 
å dusje henne!

På Lonet har hun hjelpere rundt seg hele 
døgnet. 

– Men det blir for lite trening når jeg er i 
Namsos, sier hun selv.

– Når jeg er på Lian, trener jeg flere gan-
ger om dagen. Hjemme i Namsos har jeg 
fysioterapi bare to ganger i uka. Jeg skulle 
gjerne trent mer hjemme også!

Uansett, treningen hjemme gir resulta-
ter. Så bra har det gått, at de ansatte på Lian 
måte klype seg litt i armen da Caroline kom 
til Lian nå i høst. Da gikk hun selv, med rul-
lator. 

Vil gå på Copacabana
Grunnen til at Caroline er på Lian nå, på 
sitt fjerde opphold, er Baklofen-pumpen 
hun nylig har fått operert inn. Nå får hun 
det spasmedempende medikamentet inn i 
blodet konstant, noe som gjør et stort mål; 

å kunne gå selv, mer oppnåelig.
Øynene til Caroline stråler når hun ten-

ker på noe som for henne er realistisk: Bra-
sil. Sommer-OL 2016. Tanken på Brasil gjør 
henne enda mer motivert når de atter en 
gang terper på gangen, jobber med knebe-
vegelsen, forflytningen. Alle detaljene. 

Foreningen «Håndballens venner» har 
startet en innsamlingsaksjon der målet er 
å få inn penger så Caroline kan bli med til 
OL i Brasil til neste sommer. Hun skal følge 
det norske damelandslaget i håndball. Være 

Bedre støtte til 
pårørende
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet sendte 1. oktober ut på 
høring et lovforslag om å styrke 
pårørendestøtten i den kom-
munale helse- og omsorgstje-
nesten.

MÅLET er å samle og tydeliggjøre kom-
munenes ansvar overfor personer med 
særlig tyngende omsorgsoppgaver, 
ifølge www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsminister Bent 
Høie slår fast at pårørende er en viktig 
ressurs, både for sine nærmeste og for 
helse- og omsorgstjenesten. 

Lovforslaget tydeliggjør kommu-
nens plikt til å tilby støtte til pårørende 
i form av blant annet avlastning, vei-
ledning og omsorgsstønad. Kommu-
nen skal vurdere de pårørendes behov, 
og utforme et helhetlig tilbud som både 
ivaretar den syke og den pårørende. På 
den måten styrkes rettsstillingen til de 
pårørende, mener departementet. 

Kilde: www.regjeringen.no
SUPPORTER På rommet hennes på Lian henger en skjorte hun har fått fra det norske damelandslaget i 
håndball. Foreningen «Håndballens venner» står bak.

Jeg har tenkt å gå på Copacabana, 
uten hjelpemidler!

http://www.regjeringen.no
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Helene Hanssen, førstelektor 
i sosialt arbeid ved UiS og Rita 
Sommerseth, pensjonert dosent 
i psykisk helsearbeid, UiS, har 
skrevet artikkelen «Den familiære 
relasjonens betydning for pårøren-
des behov i møte med helsetjenes-
ten» (2014).  

ARTIKKELEN er basert på en studie der 
hensikten var å få kunnskap om hvilke be-
hov pårørende opplever å ha ovenfor hel-
setjenesten og hvordan de har blitt møtt. 

Det er to delstudier; én kvalitativ stu-
die med fokusgruppeintervju, der totalt 13 
personer deltok, og en spørreskjemaun-
dersøkelse, med 110 deltakere.

Det kom frem at det var viktig for de 

pårørende å føle seg synlige og respekterte 
i møtet med helsepersonell. Det var også 
viktig å være direkte involvert, få informa-
sjon og bli hørt, i spørsmål som angikk 
den man var pårørende til – og en selv 
som pårørende. 

Det handlet videre om å bli sett på som 
en samarbeidspart eller medspiller for hel-

setjenesten, i motsetning til å føle seg som 
en brysom person eller som en motpart.

Ifølge forskerne så de pårørendes behov 
og erfaringer ut til å ha liten sammenheng 
med helseutfordring eller diagnose. De 
fant imidlertid klare forskjeller ut fra hvil-
ken familiær relasjon det var mellom på-
rørende og den man var pårørende til. n

supporter.
– Foreningen ønsket å lage blest om en gladsak, og bestemte seg 

for at gladsaken skulle være å få meg til Brasil, smiler hovedpersonen 
selv.

– Og jeg skal dit. Da har jeg tenkt å gå på Copacabana, uten hjel-
pemidler! 

Legene har lært mye
– Caroline var død. Hun startet sitt andre liv, og har måttet lære seg 
alt på nytt. Og se hvor hun er nå, med hjelp av alle disse flotte folkene 
her, sier faren. 

Familien har alltid vært tett på henne etter ulykken, selv om det 
er 200 kilometer fra Namsos til Trondheim. 

– I starten bodde vi i pårørendehuset, og kunne stelle oss nes-
ten som hjemme. Det var flott å kunne ha mulighet til å være med 
Caroline hele tiden. Kona mi Tone har vel totalt sett fulgt henne 99 
prosent av tiden hun har vært her, forteller han.

Vi spør faren:
– Hvor langt tror du hun vil nå?
– Jeg tror hun vil bli selvhjulpen. Og hun vil klare å gå på egen 

hånd. Så sterk som hun er, så kommer hun til å klare det. Det er jeg 
sikker på. Det er bare snakk om trening og tid. 

Legen som tok avgjørelsen om å holde Caroline i kunstig koma 
den skjebnesvangre desemberdagen i 2013 ringte Jan Ove ca et år et-
ter ulykken. Han ville møte Caroline, se med egne øyne hvordan det 
gikk. De møttes i september 2015. Da han tok hånden hennes, sa han 
noe sånt som: «Jeg skulle egentlig ikke hilst på deg, jeg». 

Hjertet hennes slo jo ikke, og hun hadde vært under vann i 50 mi-
nutter. Legene var i en situasjon der det sto mellom skal og skal ikke. 
Noe gjorde at de bestemte seg for å prøve, mot alle odds. n

KONTINUITET Camilla Sørgjerd har vært Carolines fysioterapeut ved Lian 
hele veien. Fremgangen har vært oppsiktsvekkende.

Ikke brysom motpart, men medspiller

Illustrasjonsfoto


