
Den tunge veien 
for å bli trodd

I barne- og tidlige ungdomsår har jeg alltid vært en person som 
har masse energi, og jeg har aldri vært syk. Fra jeg var gammel nok, 
har jeg drevet med idrett. Orientering, langrenn, fotball, håndball, 
ridning og volleyball. Jeg var den jenta som var overalt til enhver 
tid og kunne ikke gå glipp av noe. Med treninger og konkurranser 
både i ukedager og helg.  

Dette tok uheldigvis slutt en aprildag for snart 9 år siden.  Jeg var 
på ett orienteringsstemne på Løten, det var pinseaften og vi skulle 
grille. Jeg spiste kylling, den var godt stekt og alt var greit helt til 
natta kom. Da kom kaldsvettingen, magesmerter, diaré og oppkast. 
Det varte hele natta og fortsatte dagen etter. 

Etter en uke med smerter oppkast, diaré og feber dro vi til fastlegen. 
Det ble ikke tatt noen prøver og jeg ble sendt hjem igjen med beskjed 
om at -’’ Det går over etter hvert. Det er bare psyken din!’’ Etter ett år 
med mange legebesøk måtte til før noe ble gjort. Jeg hadde fortsatt 
de samme plagene, men så møtte jeg en turnuslege. Han ble for-
ferdet over å få høre at jeg hadde gått med disse plagene i så lang 
tid uten utredning. Han sendte meg på sykehuset med en gang, og 
etter 5-6mnd hadde jeg fått diagnosen Morbus Crohn.

Feilbehandling er dessverre noe jeg har opplevd fra starten av. Jeg 
ble satt på medisin uten å bli bedre, og etter noen måneder ble det 
oppdaget at jeg var satt på feil medisin. Det ble mange sykehus-
innleggelser og jeg ga beskjed om vedvarende plager, men ingen 
ting ble gjort. Sommeren 2009 var da jeg virkelig skulle bli satt på 
prøve med tanke på feilbehandling og sykdom. Det startet første 
dag i sommerferien. Det var 21 grader ute, men jeg frøys. Jeg var 
iskald og hadde magesmerter. Jeg fikk time på legekontoret og 
farmor ble med. Der møtte jeg min fastlege som mente en feber på 

over 40 og magesmertene bare var ett tegn på at hodet tulla med 
meg…jeg fikk beskjed om å gå hjem og hvile, så ville det nok gå 
over. Da satte farmor ned foten og forlangte å få meg innlagt, enten 
det var for hodet eller magen! Jeg endte på intensiven og ble operert 
for blindtarmbetennelse 2 dager senere. Men det er ikke over der. 
Jeg husker ingen ting fra den uken jeg lå på sykehuset etter operas-
jonen, annet enn å bli dusjet dagen før jeg ble sendt hjem. Kanskje 
ikke så rart når jeg i ettertid har sett at jeg hadde en CRP på over 
800,  men hjemsendt ble jeg. Det gikk kun 10 timer før jeg hadde 
over 42 i feber og måtte hastes på sykehuset igjen. Flaks for meg at 
vi bor kun 10 minutter fra sykehuset hvis man kjører veldig fort.

På legevisitten dagen etter opplevde jeg det man ikke trodde kunne 
skje, kirurgen kom og tok ned i såret mitt uten å sprite hendene og han 
hadde heller ikke på hansker! Jeg ble sendt hjem og skulle tilbake 
på kontroll dagen etter. På poliklinikken møtte jeg en trivelig, kjekk 
dansk kirurg. Han løftet på bandasjen min og fikk se ett algegrønt 
krater på magen. Han ringte og booket en operasjonsstue med en gang.

CAMILLA LYNGEN, STYRELEDER UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Jeg heter Camilla Lyngen, er 20 år og kommer fra ei lita bygd i Nord-Trøndelag som heter 
Åsen. I dag er jeg styreleder for Unge funksjonshemmede, en paraplyorganisasjon for 33 
medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 25.000 medlemmer. I Unge funks-
jonshemmede jobber vi blant annet får etablere ungdomshelse som et eget felt for å sikre 
et bedre tilrettelagt helsevesen, slik at ungdommer slipper å oppleve det jeg har opplevd. 
Vi jobber for å sikre at ungdommer får den behandlingen de trenger. For det tilbudet som 
finnes i dag er ikke godt nok. Dette er min historie. 

Første gåtur utenfor 
sykehuset etter  
operasjonene.
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Jeg ble liggende på sykehuset i 3 uker med åpent sår på magen, 
utallige småoperasjoner for å rense sår og antibiotikakurer måtte til 
før jeg ble sendt hjem. 

En uke etter at såret var grodd og jeg ble friskmeldt, fikk jeg sterke 
magesmerter. Jeg hadde aldri hatt så vondt før i hele mitt liv. Vi dro 
på legevakta midt på natta, der jeg ble spurt om alt det vanlige. 
Legen på vakt sa jeg måtte legge meg på benken for en endetarms-
prøve, jeg sa klart ifra om at det var noe jeg ikke hadde mulighet til 
med de smertene jeg hadde. Da fikk jeg beskjed om å dra hjem, så 
ble det sikkert bedre. Heldigvis, nok en gang var det en turnuslege 
der som allerede hadde kontaktet ambulansen, jeg ble hasta på 
sykehuset og ble operert for ileus bare noen timer etter. 

Det har blitt mange sykehusinnleggelser og 4 store operasjoner 
opp igjennom årene som syk. Og det å bli flyttet fra barneavdeling 
til voksenavdeling som 15-åring var ikke kult. Å gå fra enerom og 
fantastiske sykepleiere som virkelig tok seg tid til deg, til å komme 
på tomannsrom med eldre pasienter og sykepleiere som har hendene 
fulle og kun gjør det som de må, var vanskelig og tungt. For man 
burde jo ikke måtte ta hensyn til andre folk når man er så syk at man 
ligger på sykehus og bare skal tenke på seg selv og å bli frisk. Men 
jeg er ganske sta og en gang søkte jeg opp lovverket og viste det til 
sykepleierne der det sto at jeg hadde krav på å ha med en foreldre 
eller ha enerom til jeg ble 16 år.

Jeg har hatt mange dårlige opplevelser med leger. Det å føle at 
ingen tror at du er så syk som du er, eller at du har de smertene du 
har. Det er tøft! Det å ikke bli hørt på når du sier ifra om bivirkninger 
på medisiner eller at de ikke har effekt. Og når man stiller krav og 
spørsmål i forhold til behandling, får man beskjed om at man må 
være deprimert eller at man ikke har innsett og godtatt at man er 
syk. Det er noe av det verste jeg har opplever.

Da jeg var 16 år kom min daværende gastrolege inn på rommet 
mitt og sendte ut sykepleieren som var der. Da fikk jeg den største 
preken om hvor psyk jeg var i hodet, at jeg ikke hadde noe på ett 
sykehus å gjøre, men at jeg skulle vært inne på BUP. Dagen etter 
kom hans kone, som er psykiater fra BUP, og hentet meg for å ha 
meg med på omvisning for de skulle legge meg inn i 6 uker. Jeg 
nekta. Og det endte med at jeg skulle gå i psykologtimer som ikke 
ga noe nytte i det hele tatt.

Også under operasjonene mine har jeg hatt mange komplikasjoner 
og plager etterpå. De første 2 operasjonene mine var for så vidt greie i 
forhold til epidural, men gang nr. 3 merket jeg at noe var galt. Pumpa 
viste også høyt trykk, men det var bare meg det var noe galt med. Jeg 
hadde sikkert bare vondt i ryggen siden jeg hadde vært sengeliggende 
så mye. Gang nr. 4 sa jeg ifra allerede i det den ble satt inn at noe var 
galt, men fikk igjen beskjed om at det bare var smertene og morfinen 
som snakket for meg. Den gangen glemte de også å koble narkosen 
på meg. Det å våkne etter å ha fått sovemiddel og være helt lammet, 
uten mulighet til å gi tegn på det er helt forferdelig. Heldigvis for min 
del oppdaget de det før de begynte å skjære. Ved siste 

operasjon var epiduralen lagt feil, og jeg fikk 
en hevelse fra midten av ryggen og helt 
ned til korsryggen som førte til at jeg 
ikke greide å røre beina mine og hadde 
store smerter. Likevel kunne de ikke 
ta den ut da jeg sa ifra dagen etter 
operasjonen. Heldigvis var det en 
hevelse som gikk ned, og jeg kan gå 
den dag i dag!

Jeg har også blitt utredet for stomi 
nå i høst siden jeg har prøvd alle  
medisiner og dietter. Det ble ett blankt 
nei til stomi på grunnlag av ett brev en 
lege skrev for 6 år siden. Et brev skrevet 
uten at denne legen undersøkte meg. 
Jeg fikk også grei beskjed om å bare skjerpe 
meg og slutte å klage over magen min, for jeg 
har det visstnok veldig bra i forhold til mange andre. 

Igjennom årene har jeg vært til mange leger og psykologer. Det å 
bli psykeliggjort på denne måten, og måtte sitte å forsvare seg og 
kjempe for å få hjelp er helt forferdelig. Man har nok med å være syk 
og komme seg gjennom dagen med alle do-turene, smertene og 
den dårlige formen.

Jeg har ikke bare negative opplevelser med helsevesenet. Jeg har 
møtt fantastiske sykepleiere og leger. Gastrolegen min i dag gjør 
det han kan for å hjelpe meg. Jeg møtte også en lege på intensiven 
da jeg var på mitt verste som virkelig lyttet til det jeg sa og trodde 
meg. Det var en lettelse og dessuten fantastisk godt. Jeg har også 
vært til en psykolog som er kjent for å jobbe med kronisk syke 
og folk med spiseforstyrrelser som kunne fortelle meg at han 
ikke kunne hjelpe meg før magen er bedre. Disse menneskene 
er de som er i mitt hode hver gang jeg møter leger, sykepleiere 
og psykologer som ikke tror. Det er de som holder meg oppe når 
jeg selv begynner å tro det sitter i hodet. Det er de som får 
meg til å fortsette å kjempe for å bli friskere og få den 
hjelpen jeg har krav på.

Jeg er veldig opptatt av at andre ikke skal  
oppleve det samme som meg. Derfor har jeg 
vært aktiv i organisasjonslivet i mange år, og 
høsten 2014 ble jeg valgt som leder i Unge 
funksjons-hemmede. Nå kan jeg virkelig jobbe 
for å få ett bedre tilbud til kronisk syke og funk-
sjons-hemmede. Vervet gir meg så mye tilbake 
og jeg gleder meg over å kunne bidra.

Det bør ikke være slik ett helsevesen for ungdom skal  
fungere. Man fortjener å bli hørt på lik linje med alle  
andre, og bli tatt på alvor. Men det er faktisk slik i dag at mange 
ungdom ikke føler de blir hørt og trodd på. Vi blir ikke møtt som  
ungdom, men som barn eller voksne. Dette bør det gjøres noe 

2 timer etter  
operasjon  
januar 2013.

Selv om man er syk, så må 

man prøve å være positiv’.
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med, og i Unge funksjons-hemmede jobber vi for nettopp det. Vi job-
ber med å avdekke hva som må til for at ungdommer sin stemme skal 
bli hørt og hvordan man kan sikre god brukermedvirkning. Gjennom 
det arbeidet vi gjør, ønsker vi å bidra med kunnskap til hvordan vi kan 
etablere et ungdomstilpasset helsevesen, et helsevesen der ungdom 
får riktig behandling og blir hørt. Det er viktig å sikre gode strukturer for 
at ungdommer som er innlagt ved sykehus blir hørt, men det trengs 
også helt ned på primærtenestenivå, i  skole- og helsesystemet. Derfor 
har vi jobbet for å få på plass en nasjonal ungdomshelsestrategi, som 
skal sikre at norske ungdommer møter et helsevesen uansett hvor de 
er i landet, med nødvendig ungdomskompetanse, godt tilrettelagt for 
ungdommer.

Man fortjener å 
bli hørt på lik linje 
med alle andre, og 

bli tatt på alvor.

Å øke bruken av medvirkningsstrukturer for ungdom er viktig for å 
bedre helsetilbudet. Per i dag er det altfor lite fokus på brukarmed-
virkning for ungdom i norsk helsevesen. Brukerutvalg i helseforetakene 
består ofte av godt voksne og eldre brukere, mens mange ungdommer 
som har langvarige eller kroniske helseplager opplever å ikke bli 
hørt eller tatt på alvor når det kommer til spørsmål rundt egen helse 
og helsetilbud. 

For å kunne skape ett bedre helsetilbud til ungdom er det viktig at 
ungdom blir lyttet til og får komme med innspill. Gode helsetjenester 
for ungdom involverer ungdom i utformingen. Vi ønsker derfor egne 
ungdomsråd i helseforetak og sykehus rundt om i landet. Ungdoms- 
rådene som allerede eksisterer har flere felles saker som bedre rutiner 
for overganger til voksenavdelinger, bedre kommunikasjon mellom 
helsepersonell og ungdom, og fasiliteter for ungdom på sykehus, 
som ungdomsrom. Ungdom er en egen gruppe. Å sørge for god 
overgang til voksenavdelinger er viktig. Derfor bør alle sykehus sikre 
god brukermedvirkning for ungdom. 

Ungdomsråd er ett eksempel på god medvirkning som  bidrar til 
å sette fokus på ungdommer ved sykehus. Ungdomsrådene har 
forbedret tilbudet til ungdommene, og i seg selv skapt økt opp-
merksomhet rundt ungdomsmedvirkning. Det er noen faktorer 
som skiller seg ut og bidrar til at ungdomsrådene fungerer godt. 
For det første må sykehusene investere i ungdom. De må sette av 
midler til en ungdomskoordinator som følger opp ungdomsrådene. 
Et ungdomsråd treng en koordinator i større grad enn en sekretær, 
som brukerråd for voksne ofte har. Det er viktig at noen bistår ung-
dommene med det praktiske som å kalle inn til møter, ta viktige 
saker videre, og skrive referat. Koordinatoren bør ha interesse for, og 
gjerne erfaring med å arbeide med ungdom. Et anna sentralt 
element for å få reell brukermedvirkning er forankring i organisasjonen. 

Ungdomsrådene må være forankra i ledelsen, og ha en klart definert 
struktur for tilbakemelding.

Vi har også sett gode eksempel på ungdomsmedvirkning i utforminga 
av bedre helsetjenester til ungdom. I arbeidet med retningslinjene 
for ungdom med kreft har ungdommer som har hatt kreft vært 
med på å utforme retningslinjer som vil skape en betre sykehus-
hverdag for andre. På Beitostølen Helsesportssenter bidro Norsk 
Blindeforbunds Ungdom til at senteret fikk et nytt og bedre tilbud, 
og ungdom med nedsett syn kunne delta i fysisk aktivitet innen 
gode rammer. For å skape gode tilbud til ungdom må man spørre 
ungdom hvordan tilbudene bør være.

Unge Funksjonshemmede mener blant annet:
• Helsedirektoratet bør i samarbeid med brukerorganisasjonene  
 utarbeide nasjonale retningslinjer for ungdomsmedvirkning i  
 spesialisthelsetjenesten. Retningslinjene må sikre at rutiner for  
 medvirkning blir etablert og faglig god kvalitet i medvirkningsarbeidet.
• Sykehusene må sikre brukermedvirkning for ungdom gjennom  
 ungdomsråd eller andre strukturer på system- eller tjenestenivå.
• Ungdomsrådene må ha en definert plass i organisasjonsstrukturen,  
 ha ei tydelig forankring i ledelsen og fagmiljøet, ha et tydelig  
 mandat og det må være et system for respons og tilbake- 
 meldinger på vedtak og arbeid i rådet.
• Ungdomsmedvirkning i utforming av helsetilbud må ha ei  
 forankring i diagnoseorganisasjoner for ungdom, og så langt det  
 behøves bygge på representativitet.
• For å myndiggjøre unge brukerrepresentanter må de få tilbud  
 om ekstra grundig opplæring.
• Medvirkningsstrukturer for ungdom skal i all hovedsak være satt  
 sammen av ungdom, og være tilpassa behova og livssituasjonen  
 til unge pasienter.

FRA RAPPORTEN «UNGDOM OG MEDVIRKNING  
– brukermedvirkning for ungdom i helsevesenet»  
   av Unge funksjonshemmede:
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