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Kampen for barna
Noe alvorlig har endret seg. En viktig 
barriere er krysset når et krav om med-
menneskelighet overfor barn er blitt et 
betent tema i norsk samfunnsliv. Mens 
tidligere generasjoner av asylsøkende 
barn har møtt humanitet, mens barna 
har vært dem vi har favnet om midt i en 
ellers hard asylpolitikk, møter nå også 
barna dette samfunnets hardhet.

Aldri har debatten om asylsøkende 
barns skjebne vært så lang, aldri har den 
vært så vond for barna, og aldri har så 
mange barn lidd under vår svikt. Mer 
enn 20 EU-land har gitt opphold til 
tusener på tusener av papirløse, både 
barnefamilier og voksne uten barn. I 
Norge har vi kranglet om noen få hundre 
barn i mer enn tre år.

I mer enn tre år har barna måttet 
holde ut at deres skjebne har vært tema 
for en kald og ofte kynisk debatt blant 
de voksne i dette landet. I mer enn tre 
år har de måttet holde ut en svartmaling 
av sine foreldre som kyniske – som for 
dem må være helt uforståelig. De 
kjenner sine foreldres kjærlighet. Det de 
har lært om kynisme, har de lært av oss. 
De har måttet holde ut en endeløs serie 
signaler, løfter og politiske utspill som 
for dem må framstå som et meningsløst 
villnis av ord.

Alle de av oss som har kjempet, har ikke 
kjempet bare for barna, men også fordi 
vi opplever at dette er humanitetens 
viktigste skanse i asylpolitikken. Hvis 
vi virkelig skal svikte her, vet jeg ikke 
om jeg tør tenke på hva neste trinn skal 
være i denne vonde nedstigningen.

Det er et behov for å trekke opp en 
linje og det er behov for å slå en ring, og 
den linjen må trekkes her og den ringen 
må slås rundt disse barna.
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Hei treningssenter. Jeg er allerede svett, sliten og 
har vondt i x antall muskler. Jeg trenger ikke at 
dere spiller Justin Bieber i tillegg!
mina Finstad Berg, på twitter 

«Jeg tror, nei jeg 
vet, at et OL og PL 
i Oslo vil være fantastisk 
for hele norsk idrett.»
Per tøien

Han ser på meg mens høyre håndflate 
hviler på kneet. Deretter retter han 
oppmerksomheten mot skjermen. 
Blikket hviler der mens han spør: 
«Hvordan har du det?»

mens spørsmålet venter på å bli 
besvart, leser han journalen, prøvesvar 
og hva jeg snakket med ham om sist. 
«Har du vondt noen steder?» Blikket 
slipper taket i PC-skjermen og retter 
seg mot meg. Han tar tak i hendene 
mine og klemmer på leddene. «Hva 
med anklene?»

spørsmålene på poliklinikken denne 
dagen er som de pleier. Jeg ser ned på 
huskelappen, men skjønner at det ikke 
er så mye tid til rådighet. Men legen er 
flink. Han gjør det han skal, sjekker 
ledd, sørger for blodprøver, rekvirerer 
røntgen, og gir meg resepter. Situa-
sjonen er kjent. Jeg blir «utredet» – 
som en sak, et nummer eller et case. 
Resten av meg er uinteressant. Rev-
matologen kunne vært hvem som helst, 
en dame, en mann, ung eller gammel. 
Hvordan jeg og leddene hadde det 
denne onsdagen, husker jeg ikke. Det 
eneste jeg vet, er at legen og jeg ikke 
har kontakt eller forbindelse, og vi er 
på hver vår planet. Legene jobber med 
diagnosen, og jeg jobber for livet. 

i diskusjonene rundt fysisk og psykisk 
helse, sykefravær og rehabilitering, er 
det som regel sykmeldingspraksis, til-
rettelegging i arbeidslivet og strengere 
rapporteringsrutiner til Nav som er 
mest framtredende. Denne tilnær-
mingen er mangelfull. Psykiske plager 
kan være reaksjoner på avgjørende 
hendelser i livet. Jeg ble dødsredd da 
jeg fikk kreftdiagnosen, og leddgikten 
gjorde framtida utrygg og usikker. 
Kropp og identitet henger sammen. 

Når kroppen blir skadet, blir identi-
teten rammet. Hvem er jeg, og hva nå? 
Livets spor sitter i kroppen, og når vi 
blir syke, aktiveres de. Kroppen 
husker. Det tror jeg er en av årsakene 
til at mellom seks og tolv prosent av 
Norges befolkning har depresjon til 
enhver tid, og førti prosent av sykmel-
dingene og uførekostnadene skyldes 
problemer med psykisk helse. Helse er 
ikke bare fysiske skader og kroniske 
lidelser. Det er sårbare og ufullkomne 
mennesker som sitter på det samme 
legekontoret denne onsdagen. Å ikke 
bli møtt på denne delen av helsen er 
svært krevende og kan være ødeleg-
gende. 

i løpet av de siste femten årene har jeg 
aldri møtt en helsearbeider som ikke 
gjør det vedkommende skal. Men jeg har 

møtt mange som sitter på post uten 
egentlig å forstå eller kunne forholde seg 
til smerten, sårbarheten og reaksjonene 
som lammer et helt liv 
og kanskje en hel 
familie. Det er ikke slik 
at jeg kommer til legen 
med kroppen min. Jeg 
kommer med en kropp 
som jeg bor i, og som til 
tider – spesielt under 
sykdom – rommer en 
rimelig usortert psyke. 
Mange helsearbeidere 
trekker seg unna når 
følelsene kommer til 
overflaten. Dessverre blir dette noen 
ganger omtalt som å være profesjonell. 
Men i realiteten innebærer det en ny 
krenkelse og et nytt overgrep. 

Krenkede barn blir ofte utrygge og 
usikre voksne. Når de blir syke går ofte 
livet i vranglås. Når det oppleves som 

om det ikke er kontakt 
eller forbindelse 
mellom ekspertene 
eller diagnosen og livet 
selv, reduseres mulig-
heten for å ta imot 
behandling. Behand-
lingsløpet kompli-
seres, usikkerhet og 
utrygghet øker og 
behandlingstida og 
sykemeldingen må for-
lenges. Derfor trenger 

morgendagens helsearbeidere en ny 
kompetanse: De må kjenne seg selv, 
kunne gi empati og kunne regulere egne 
følelser. 

HeLSe: legene jobber med diagnosen. Jeg jobber for livet. 

Har du vondt noen steder? 

«Når kroppen blir 
skadet, blir iden-
titeten rammet. 
Hvem er jeg, og 
hva nå?» 

KronIKK
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morgendagens helsearbeidere må lære seg å lindre psykisk smerte og møte psykiske reaksjoner fra pasientene med empati, skriver kronikkforfatteren.   IllustrasJonsFoto: BerIt roalD/ntB scanPIX 
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DeltA i DebAtteN, sKriv til oss

Når noen påberoper seg gode inten-
sjoner, og formuleringen «barns 
beste» samtidig trekkes fram, er det 
all grunn til å være på vakt. Og når 
disse gode intensjonene kobles 
sammen med samfunnets fokus på det 
som bør bekymre oss, bør den kritiske 
sansen skjerpes enda noen hakk. 

barnehagefeltet er for tida fylt av 
aktører med gode intensjoner; nå sist 
aktualisert ved programmet 
«Lederen i meg», som skal lære bar-
nehagebarn å bli ledere i egne liv. 
Barna skal altså «finne lederen i seg», 
gjennom blant annet å sette seg egne 
mål og ta ansvar for sine egne valg. 
De voksne peker ut barn som dagens 
ledere, som får ansvar for rydding og 
for å være gode forbilder. Barna 
introduseres for begreper som pro-
aktiv, bekymringssirkel, vinn-vinn, 
synergi og integritet. Arbeidsmoral 
trenes gjennom at barna skal jobbe 
før de leker. Leken er, med andre ord 
transformert fra en væremåte til en 
belønning. Barnehagenes eier for-
teller til Aftenposten om utrolige 
resultater i amerikanske skoler, der 
programmet er implementert. 

vi har sett det før. Mange barnehager 
bruker ulike pedagogiske pro-
grammer, som i hovedsak er utviklet 
langt utenfor norske barnehager, og 
som i stor grad ignorerer norsk bar-
nehagefaglig kompetanse. Program-
menes fellesnevner er deres fokus på 
systematikk og tidlig intervensjon 
som en forebyggingsstrategi. Én 
underliggende premiss ser ut til å 
være uproblematiserte forestillinger 
om hva som er et normalt barn, 
nemlig et barn som 
kan rydde opp etter 
seg, som kan dele, 
som kan ordlegge 
seg korrekt og som 
kan følge voksnes 
instruksjoner. Med 
andre ord, et barn 
som er enkelt å ha 
med å gjøre. Alt 
sammen tilsynela-
tende uten at 
verken media, myndigheter eller pro-
gramskaperne ser ut til å plages av 
assosiasjoner til Aldous Huxleys 
«Brave New World». 

slike programmer er svaret på en 
annen bølge i barnehagefeltet; kart-
leggingsbølgen. Både kartleggings-
verktøyene, som brukes for å stille 
diagnoser i forhold til hva barn pre-
sumptivt mangler, eller kan komme til 
å mangle i framtida, og programmer 
som foreskriver medisinen for å bøte 
på de samme potensielle manglene 
forteller om det samme: Barna er ikke 
bra nok. Det holder ikke lenger å være 
barn, å leke og surre, eksperimentere 
og slåss. Barna skal være nyttige og 

barndommen skal lønne seg i form av 
samfunnsgevinst og høyere score på 
framtidige PISA-tester. 

Det som legitimerer både kartleg-
gingsiveren og programmene er 
frykten for framtida; at barna i fram-
tida skal komme til «å falle ut av 
videregående skole», og kanskje enda 
verre at de skal havne på skråplanet 
med kriminalitet og vold som auto-
matiske konsekvenser. En hel bekym-
ringsindustri kan dermed, uten nev-
neverdig problematisering verken fra 
politikere eller barnehageeiere, toe 
sine hender og kalkulere kommersiell 
suksess. «Tidlig innsats» ser ut til å 
ha blitt et mantra som gir fri adgang 
til å transformere barnehagefeltet fra 
en lekende arena til en formalisert, 
systematisert og kontrollert lærings-
arena, der læringsinnhold og 
-metoder defineres ut fra de ulike 
kartleggingsverktøyene og program-
mene. Også dette relativt uproblema-
tisert i den offentlige retorikken. 

Kartleggingsprogrammenes iver 
etter å stille diagnoser og program-
menes forenklede foreskriving av 
ymse medisin, gjør det nødvendig å 
peke på noen vesentlige momenter fra 
den pedagogiske barnehagefors-
kningen. Denne forskningen tar 
utgangspunkt i barnehagens levde liv, 
og tenker med det som skjer midt blant 
barna. Mange av disse forskerne for-

teller om barns sje-
nerøse vilje og 
evne til å bidra i 
egne liv. Blant 
annet kan man ut 
fra forskningen 
lese om hvordan 
små barn bidrar til 
b a r n e h a g e n s 
sosiale miljø, om 
hvordan barnas 
etiske forestil-

linger skaper grobunn for å hjelpe og 
å trøste andre, om hvordan barna 
danner vennskap og om hva som kjen-
netegner deres egne læringsstrategier. 
I det svenske prosjektet «Det magiska 
språket» ser barn ut til å ha en ekspe-
rimenterende tilnærming og de ser ut 
til å ha et begjær etter skjønnhet, 
overraskelser og effekter. De vil pro-
dusere ideer og handlinger, uten tanke 
på å skulle reprodusere, eller repetere 
det de voksne allerede mener å vite. 
Pedagogenes oppgave må, ut fra 
dette, være å hekte seg på barns 
eksperimenteringer, slik at barn og 
voksne sammen kan åpne for verdener 
intet kartleggingsverktøy eller peda-
gogisk program har spurt etter.

Barndom ingen mangelsykdom
OPPveKSt:

nInnI sanDVIK
Dosent, Høgskolen i Østfold

DeBatt

Det betyr ikke at de skal ha opplevd det 
samme som pasienten, men de må ha 
vært i kontakt med sine egne følelser, 
som for eksempel redsel, usikkerhet, 
skam og fortvilelse. For å lindre smerte, 
kreves at helsearbeidere har kjent på 
egen smerte. Først da vil de kunne møte 
pasienter i samme situasjon med forstå-
else og gi tilstrekkelig empati. Uten selv-
innsikt, ingen empati − og større avstand 
mellom lege og pasient. Kunnskap er 
utilstrekkelig. Dette krever egenutvik-
ling og selvinnsikt. Det krever tid og 
egeninnsats hos psykolog og psykoana-
lytikere. 

Hvis ikke helsearbeidere har kontakt 
med og kontroll over egne følelser, vil 
skaden til pasienten ligge der fortsatt og 
redusere effekten av en ny resept. Pasi-

entens opplevelse av å bli krenket for-
svinner ikke, den kan derimot øke over 
tid i et sykdomsforløp. Problemene kan 
akkumuleres og tårne seg opp dersom 
ikke hjelpen er der på et tidlig stadium. 

Jeg har selv gått mange år i analyse for å 
redusere de psykiske skadene som mine 
diagnoser har gitt meg. Først når følel-
sene slipper til i det rommet som i dag 
bare rommer klinikere, diagnoser, kropp 
og skjelett, kan livet på ny gi mening. Det 
som kreves, er helsearbeidere med selv-
innsikt, ydmykhet og respekt for det 
sammensatte menneske.

morgendagens helsearbeidere må 
derfor lære seg å lindre psykisk smerte 
og møte psykiske reaksjoner fra pasien-
tene med empati. 

Har du vondt noen steder? 
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«Barna skal være 
nyttige og barn-
dommen skal lønne 
seg i form av 
samfunnsgevinst.»

er det ikke nok å være barn lenger?  
 Foto: WanDa n. norDstrØm


