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ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

2020 har varit ett år med många ut-
maningar, men också med tilltro till vår 
förmåga att skapa andra lösningar än de 
vanliga.

Hela verksamheten i Clownronden har 
präglats av den pandemi som drab-
bade oss. Tidigt kom besöksförbud på 
sjukhusen i Skåne och vi fick ställa om 
verksamheten och söka andra vägar för 
att nå ut till barnen. Istället för sjukhus-
besök har våra clowner arbetat med 
livesändningar, videosamtal och utom-
husbesök. Det har inneburit nya sätt att 
arbeta och det har varit både slitsamt 
och utvecklande.

Under samma period avslutade 
verksamhetsledaren sin anställning i 
Clownronden och vår producent gick 
in i rollen som tf verksamhetsledare. 
Det har varit en turbulent tid för alla i 
Clownronden, det har funnits oro och 
frågor kring vad som ska hända, men 
också en fantastisk förmåga att hjälpas 
åt och hitta lösningar på både nya och 
gamla problem.

Våra medarbetare har under året arbetat 
med nya sätt att sprida hopp och glädje 
och kunna nå ut till barnen på sjukhus-
en i Skåne. Vi längtar självfallet tills 
clownerna kan få komma ut på sjukhus-
en som vanligt igen, men ser också att 
vi kan utveckla vår verksamhet på ett 
sätt som vi aldrig kunde tro.

Elsbeth Eriksson
Ordförande 
Clownronden ideell förening
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Tillbaka på sjukhusen
Siska och Rhålf bakom de 
obligatoriska munskydden på 
Centralsjukhuset Kristianstad. 



Clownronden, sjukhusclowner-
na i Skåne, startade sin verk-
samhet 2001 och består av en 
grupp professionella, specia-
lutbildade sjukhusclowner som 

arbetar med sjuka och funktionsnedsat-
ta barn, ungdomar och äldre på skånska 
sjukhus och vårdinrättningar. 

Utifrån ett salutogent perspektiv möter 
sjukhusclownerna individen med alla 
hens behov. Teorin fokuserar på hälso-
främjande faktorer, till skillnad från ett 
patogent förhållningssätt, som har fokus 
på vad som har orsakat sjukdomen.

Clownrondens målsättning är att sprida 
hopp och glädje till människor som av 
någon anledning har det svårt. Vi arbetar 
med en metod som helt och hållet är im-
provisationsbaserad och utgår från den 
person som clownerna möter. Det finns 
inga manus eller färdiga föreställningar 
som spelas upp. Allt handlar om just den 
individ som clownerna möter vid just 
det tillfället. Clownerna möter männis-
kan på hens egna villkor och lyssnande 
och inkännande är ledord för sjukhusc-
lownerna.

Clownronden har, till skillnad från mån-
ga andra grupper i det fria kulturlivet, 
fastanställda artister jämte timanställda 
som varje vecka gör schemalagda besök 
på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsing-
borg, Kristianstad och Ystad. Detta be-
tyder att det finns en kontinuitet i vårt 
arbete och att clownerna är ett välkom-
met och bekant inslag för vårdteamen på 

avdelningarna och mottagningarna som 
vi besöker. 

Clownrondens enskilt största bidragsgi-
vare är Region Skånes kulturnämnd som 
tilldelar oss ett verksamhetsstöd, som 
söks och redovisas årligen. 

Verksamheten genomförs i samarbete 
med Folkuniversitetet och bidrag till 
verksamheten söks också hos stiftelser 
och fonder. Mycket betydande bidrag 
kommer från privatpersoner, företag, 
organisationer, församlingar samt ord-
nar och loger. 

Clownerna arbetar av flera skäl alltid i 
par. Som professionell sjukhus-
clown måste man kunna klara av svåra 
situationer och då är det bra att vara två. 
Barnet är alltid huvudpersonen i mötet 
och clownerna är alltid på barnens sida. 
Allt som händer under clownbesöket 
utgår ifrån individen och hens unika 
behov. Clownernas största uppgift är 
att se, lyssna och känna in och sedan 
skapa ett möte som kan inge glädje och 
hopp, stimulera fantasin för att fokusera 
på annat än det som kan vara jobbigt. 
Målet är att den vi möter ska få en paus 
från det som är svårt och jobbigt för en 
stund.
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OM 
CLOWNRONDEN

Dizi och Siska tappar hakan när teleskopsfjärilen (som 
de använder för att nå upp till barnen) får oväntat liv. 



5



Siska och Lailja kikar in genom fönster på barninfektion 
på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Till höger: Siska 
testar sprutet i vattenkanonen under utomhusbesöket. 

ÅRET SOM GICK 
– NÄRHET PÅ 

DISTANS
6



Clownrondens verksamhet 2020 
påverkades i hög utsträckning 
av coronapandemin. Under 
årets första månader kunde 
sjukhusclownerna besöka 

sjukhusen som vanligt, men den 12 
mars infördes ett generellt besöksförbud 
i samtliga vårdverksamheter i Region 
Skåne. Då fick Clownronden ställa in 
och ställa om sin verksamhet.

Tidigt under pandemin genomfördes 
en digital satsning för att fortsatt kunna 
sprida glädje och hopp på sjukhusen i 
Lund, Malmö, Helsingborg, Kristian-
stad och Ystad.

Ett format som vi arbetade med under 
vår och sommar var livesändningar på 
Facebook. Ett clownhus byggdes upp i 
våra kontorslokaler och våra följare fick 
möjlihet att interagera med sjukhus-
clownerna via kommentarsfunktionen.  
Information om livesändningarna sattes 
även upp de avdelningar och mottag-
ningar på sjukhusen som vi normalt 
besöker.  

Under våren planerade och genom-
förde Clownronden ett digitalt möte 
för nätverket Sveriges sjukhusclowner. 
Pandemin påverkade samtliga grupper 
i varierande omfattning, och det var 

angeläget att få dela erfarenheter och 
idéer med varandra. 

Under tidig höst initierades även 
direkta videosamtal mellan barn, 
vårdnadshavare och sjukhusclownerna. 
Två clowner har funnits tillgängliga två 
till tre dagar i veckan för ett interaktivt 
möte på Facetime eller Whatsapp. 
Vi lade även vikt vid att utöka vår 
produktion av filmer och bilder till våra 
sociala medier-kanaler för att bibehålla 
kontakten med barnen och våra följare. 

När vi inte längre kunde vara inom-
hus på sjukhusen fick vi hitta andra 
lösningar för nå ut med vår verksamhet. 
I maj började vi med utomhusbesök på 
Skånes universitetssjukhus i Lund. I ett 
nära samarbete med lekterapin på SUS 
skapades förutsättningar för smittsäkra 
besök utomhus. Under hösten inled-
des motsvarande verksamhet även på 
Skånes universtetssjukhus i Malmö 
eftersom besöksförbudet låg kvar året ut 
på regionens två största sjukhus.

Under våren genomförde vi även utom-
husbesök på äldreboenden i Malmö och 
Lund. Med sång, dans och trolleri var 
clownernas besök ett mycket välkom-
met avbrott i den ofrivilliga isolering 
som de äldre drabbades av när det 
infördes ett nationellt besöksförbud på 
äldreboenden.

Längtan efter att återgå i normal verk-
samhet har varit stor och under hösten 
kunde vi återigen besöka sjukhusen i 
Helsingborg, Kristianstad och Ystad. 
För att minimera risken för smittsprid-
ning arbetade sjukhusclownerna i fasta 
parkonstellationer, som besökte ett och 
samma sjukhus hela tiden. 
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SJUKHUS    BESÖKSDAGAR  PUBLIKANTAL  VARAV BARN
    
MALMÖ    38 (136)             1 773 (6 071)  566 (2 337)
Skånes universitetssjukhus Malmö  

LUND     35 (90)             1 985 (5 165)  717 (2 627)  
Skånes universitetssjukhus Lund

HELSINGBORG   37 (80)             1 034 (3 189)  378 (1 158) 
Helsingborgs lasarett

KRISTIANSTAD   34 (83)              1 671 (3 518)  749 (1 307) 
Centralsjukhuset Kristianstad

YSTAD    21 (21)             862 (947)   149 (262) 
Lasarettet i Ystad 

TOTALT    165 (410)   7 289 (18 890)  2 559 ( 7 691)
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BESÖKS-
STATISTIK
Clownrondens besöksstatistik på de skånska sjukhusen 
påverkades kraftigt av det generella besöksförbud som in-
fördes på grund av coronapandemin. Från mitten av mars 
och fram till början av oktober kunde vi inte genomföra 
ordinarie besök på sjukhusen. I början av oktober var 
det möjligt för oss att återgå i verksamhet i Helsing-
borg, Kristianstad och Ystad med två besök i veckan på 
respektive sjukhus. Men det var fortsatt inte möjligt att 
besöka Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. 
Ett tillstånd som varade året ut. I Malmö och Lund har vi 
istället genomfört sammanlagt 18 utomhusbesök.

Att Clownronden under 2020 inte har kunnat bedri-
va normal verksamhet påverkar statistiken för antalet 
besöksdagar och publikantal negativt. Men under ett 
år som djupt präglats av pandemins begränsningar är 
vi ändå tacksamma över att vi har mött 2 559 barn och 
ungdomar på de skånska sjukhusen.

STATISTIK 2020
(STATISTIK 2019)



Rhålf, Siska, Jack och Sven 
upptäckte till sin stora förtjusning 
att luciakören hördes ända ner på 
gatan. I loftgången utanför barnin-
fektion på Skånes universitetssjuk 
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MEDARBETARE 

STYRELSE

EKONOMISKA 
OBSERVATIONER

SJUKHUSCLOWNER
Alice Barte    
Eva Westerling
Jerker Heijkenskjöld
Karin Ringnér
Kristin Kjernli
Teo Puktörne
Rodrigo Flores Aguilera
Jens Molander

TIMVIKARIER
Ola Citrón
Camilla Högström
Åsa Forsberg
Jan Unestam
Victoria Dedekam

VERKSAMHETSLEDARE
Kajsa Bramsvik (t.o.m. september)

PRODUCENT 
Anna Jägnefält (tf verksamhetsledare 
fr.o.m. slutet av juni)

Elsbeth Eriksson, ordförande
Andreas Carnheimer, sekreterare
Göran Sandell, kassör
Ann Bülow, ledamot
Vinko Mikulic, ledamot
Lena Holmberg, suppleant
Kajsa Bramsvik, suppleant

Det positiva resultatet för 2020 förklaras till stor del av min-
skade personalkostnader, bland annat lägre arbetsgivaravgifter 
på grund av sänkningen våren 2020. I slutet av första kvartalet 
infördes vikariestopp, som kom att råda året ut. 
Under tredje kvartalet avslutade verksamhetsledaren sin tjänst 
och föreningens nuvarande producent/kommunikatör gick in 
som tillförordnad verksamhetsledare. 

Clownrondens eget kapital är en garanti för att vår viktiga verk-
samhet ska kunna bedrivas även om förutsättningar för gåvor 
och bidrag kraftigt försämras under enstaka år. 

Under 2021 kommer Clownronden att stärka den digitala kom-
petensen ytterligare och vidareutveckla formatet med 
videosamtal. Vidare kommer Clownronden att behöva 
kompetensförsörja den administrativa delen av verksamheten.
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Information om livesändningar som gick ut till sjukhusen 
samt i Clownrondens sociala mediekanaler och hemsida. 



Närhet på distans. Det blev le-
dorden för Clownronden när 
vi gjorde en digital satsning 
för att nå barn och ungdomar 
på de skånska sjukhusen – 

trots att vi inte kunde vara fysiskt på 
plats på vårdavdelningarna och mottag-
ningarna. 

En imaginär maskin som sprutade 
ut kakor, en sköldpadda som kom på 
besök, sång, trolleri och dans. När 
sjukhusclownerna sände live på Face-
book från clownhuset kunde vad som 
helst hända och tittarna kunde inter-
agera med clownerna genom att skriva 
i kommentarsfältet. Under en period 
var vi live två gånger om dagen, fyra 
vardagar i veckan. 

I ett led att få till mer personliga möten 
inleddes även ett projekt med direkta 
videosamtal med barn och vårdnadsha-
vare. Genom detta format kan clowner-
na – via en surfplatta eller en mobiltele-
fon – kommunicera direkt med ett barn 
som antingen vårdas på sjukhus eller i 
hemmet sedan en vårdnadshavare på 
förhand bokat in en tid för ett video-
samtal.

Att verka som sjukhusclown utan att 
träffa barn och ungdomar i person var 
både utmanande och utvecklande för 
våra medarbetare. En livesändning 
kunde pågå i 20–30 minuter och det 
krävdes en hel del förarbete för att 
kunna vara i karaktär under en så lång 
tid. Under normala omständigheter får 

sjukhusclownerna även inspiration och 
möjlighet att improvisera i det direk-
ta mötet med barnen på sjukhusen. 
Samtidigt ledde det digitala formatet 
till att clownerna kunde utveckla sina 
karaktärer och fantasin kunde flöda fritt 
med hjälp av mängder av rekvisita i det 
uppbyggda clownhuset.

Även om det digitala formatet ald-
rig kan ersätta ett riktigt besök på ett 
sjukhus är det något som i framtiden 
kan vara ett viktigt komplement i vår 
verksamhet. Exempelvis är videosamtal 
något vi vill vidareutveckla för att an-
vända för att nå ut till barn som vårdas i 
hemmet eller barn som har en förälder 
som får avancerad vård hemma (ASIH).

Information om videosamtal som 
gick ut till sjukhusen samt i 

Clownrondens sociala medie-
kanaler och hemsida.

CLOWNRONDEN
DIGITALT
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Stor inflyttningsfest i clownhuset 
med Siska, Rhålf, Jack, Laijla och 

Sven som sändes live på 
Clownrondens Facebook-sida. 



BESÖK PÅ 
ÄLDREBOENDEN

Med det nationella besöksförbudet 
på äldreboenden blev de äldre 
ofrivilligt isolerade. För att bryta 
ensamhet och tristess gav Clown-
ronden tio utomhuskonserter på 

äldreboenden i Malmö och Lund.

I slutet av mars 2020 fattade regeringen 
beslut om ett totalt besöksförbud på Sveriges 
äldreboenden för att skydda de äldre från att 
bli smittade av coronaviruset. En åtgärd som 
ledde till att de äldre blev isolerade när det 
inte längre fanns någon möjlighet att träffa 
nära och kära.
För att sprida glädje och bryta de äldres trist-
ess och ofrivilliga isolering gav Clownronden 
en rad av konserter på äldreboenden i Lund 
och Malmö under våren och sommaren.
– Att jobba som clown på äldreboenden med 
mina kollegor under pandemiåret 2020 var 
berikande och fantastiskt fint, säger Rodrigo 
Flores Aguilera, som är clownen Sven.
Totalt besöktes tio äldreboenden i de båda 
kommunerna. En satsning som möjliggjordes 
genom ett projektbidrag från Stiftelsen 
Solstickan. 

Att besöka äldreboenden är dock inget nytt för 
Clownronden - det är något som clownerna 
har gjort under tidigare verksamhetsår.
– Ett äldreboende var jag och clownen Laijla 
(Kristin Kjernli) på för flera år sedan. Då 
var en kvinna och hennes man, som då var 
98 år gammal, med på alla våra möten. Han 
dansade och skojade alltid med oss, men när 
vi nu var tillbaka satt hon själv och såg lite 
ensam ut. Under vårt uppträdande tittade 
jag mig omkring och försökte hitta honom 
bland alla som satt där, men då tänkte jag 
att han måste ha gått bort. Han skulle ha 
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Personalen
och de 

boende var 
alltid med 

oss och 
reagerade 

glatt på våra 
låtar.

Text: Anna Jägnefält och Rodrio Flores Aguilera



Sven och Jack tar ton till latinska rytmer på 
Tygelsjögården i Malmö under en  verm

 försommardag i juni. 

varit över 100 år nu, säger Rodrigo 
Flores Aguilera. Clownerna Sven och 
Jack (Jerker Heijkenskjöld) och deras 
kollegor gjorde flera uppträdanden på 
äldreboenden under våren. En del av 
showen var att fixa med instrumenten 
och ljudanläggningen innan konserten 
skulle starta. När allt väl drog igång 
bjöd man på en anpassad repertoar, 
som innehöll både äldre och nya låtar.
– Personalen och de boende var alltid 
med oss också och reagerade glatt på 
våra låtar. Många dansade till musiken. 
Exempelvis när det var latinamerikan-
ska rytmer.

Ibland var tekniken i otakt med 
sjukhusclownerna. Vid ett tillfälle när 
Sven och Jack skulle uppträda på ett 
äldreboende i Limhamn upptäcktes 
det i sista stund att högtalaren inte 
fungerade. Trots att man hade testat 
innan och satt i nya batterier gick inte 
ljudanläggningen igång. Personalen 
hade dessutom endast kunnat ta ut tre 
boende på terrassen där uppträdandet 
skulle ske – så behovet av en högtalare 
var stort för att nå ut till de som inte 
kunde komma ut. 
– Till slut fick vi låtsas att mikrofoner 
och högtalare fungerade och spelade 
ändå. Plötsligt märkte vi att flera ur 
personalen som höll sig lite längre bort 
dansade och sjöng tillsammans med 
oss. De jublade! Vi fick mängder av ap-
plåder och kände att konserten hade ly-
ckats nå inte bara de tre äldre som satt 
längst fram utan hela personalen. Trots 
att vi spelade helt utan ljudanläggning, 
säger Rodrigo Flores Aguilera.
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När Clownronden inte län-
gre kunde genomföra sina 
ordinarie besök i Malmö och 
Lund fick sjukhusclownerna 
byta scen, rekvisita och ar-

betssätt. Under utomhusbesöken kunde 
en rymdraket ritad med gatukritor bli 
ett helt naturligt inslag i repertoaren.
– Clownbesöken har varit extra viktiga 
för att bryta vardagen när vissa barn 
inte ens fått lämna sina rum, säger ped-
agogen Bodil Lindeborg. 

Clownronden fick tänka om när 
sjukhusclownerna inte längre kunde 
genomföra besök inomhus på Skånes 
universitetssjukhus i Malmö och Lund. 
I samarbete med lekterapin på respek-
tive sjukhus arrangerades istället utom-
husbesök på utvalda platser utanför 
barnavdelningarna.
Det blev ett sätt för sjukhusclownerna 
att arbeta med närhet på distans – 
besök som var så nära den vanliga verk-
samheten Clownronden kunde komma 
under rådande restriktioner.
– Efter en lång tid utan någon egent-
lig kulturell verksamhet på sjukhuset  
under pandemin så var clownernas 
utomhusbesök ett mycket uppskattat 
inslag, både för barnen och personalen, 
säger Bodil Lindeborg, pedagog på 

barn- och ungdomsmedicin vid Skånes 
universitetssjukhus i Lund.

Ett rep kastas upp mot ett fönster på 
tredje våning, men det faller ner igen. 
Barnen i fönstret skriker: “Kom upp, 
kom upp! Vi är här.”
Clownen Rhålf tar tag i repet, tar sats 
och gör ett nytt försök, men det är lön-
löst. Clownen Siska tar då fram gatukri-
tor och börjar frenetiskt rita på marken 
nedanför fönstret.
“Vad gör ni?” undrar barnen.
“Vänta lite bara. Vi kommer strax”, 
säger Siska.
En rymdraket växer fram på marken 
och snart är det dags för start. Barnen 
hjälper till att räkna ner medan Siska 
och Rhålf tar plats i raketen. Hur ska 
det sluta egentligen?

Under utomhusbesöken fick clownerna 
arbeta på ett nytt sätt. Stora gester fick 
användas och man fick ha rekvisita 
som syntes på håll. Besöken var också 
annorlunda på så sätt att sjukhusclown-
erna nu kommunicerade med flera barn 
samtidigt som dessutom befann sig i 
olika fönster och på olika våningsplan.
– Det var såklart en utmaning att se och 
registrera vad som händer i en sådan 
splittrad situation, men det blev också 

så fina möten där barnen såg varandra 
och kom med olika idéer och lösningar 
till oss clowner, säger Karin Ringnér, 
som är sjukhusclownen Siska.

Bodil Lindeborg framhåller att besöken 
var extra viktiga under pandemin.
– Det var fint att se hur clownerna hit-
tade på nya sätt för att kunna kommu-
nicera med barnen som ju ofta befann 
sig på stort avstånd från clownerna. 
Clownbesöken har varit extra viktiga 
för att bryta vardagen när vissa barn 
inte ens fått lämna sina rum. De som är 
pigga behöver stimulans och något att 
göra. Vi har haft ett bra samarbete med 
clownerna kring deras besök och det 
har varit fint att få mer inblick i hur de 
jobbar, säger hon.

CLOWNRONDEN GÖR 
BESÖK UTOMHUS
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Det var fint 
att se hur 

clownerna hittade 
nya sätt att 

kommunicera med 
barnen. 

Text: Anna Jägnefält och Karin Ringnér
Intervju: Karin Ringnér



Clown-
besöken har varit 
extra viktiga för 

att bryta vardagen 
när vissa barn  

inte ens fått lämna 
sina rum.
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De 
färgglada 

sjukhusclownerna 
bryter av mot 
den vitklädda 

personalen.

Jack och Sven håller trygga avstånd bakom 
mask och munskydd på Lasarettet i Ystad. 

TILLBAKA PÅ 
SJUKHUSEN
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Över en natt fick Clownronden 
ställa in och ställa om sin verk-
samhet när pandemin tvingade 
fram ett besöksförbud på de 
skånska sjukhusen.

Inget har varit som vanligt för barn, 
ungdomar och vårdpersonal när 
sjukhusclownernas efterlängtade besök 
uteblivit.
– Det har varit ett tomrum, säger Cecil-
ia Forsvall, specialpedagog på sjukhus-
skolan på Helsingborgs lasarett.

När det generella besöksförbudet in-
fördes den 12 mars 2020 på de skånska 
sjukhusen innebar det att anhöriga 
inte längre fick besöka patienter som 
vårdades på mottagningar eller vår-
davdelningar. Besöksförbudet innebar 
även att Clownronden inte heller kunde 
komma till sjukhusen för att utföra sitt 
uppdrag – att lindra oro och stress och 
sprida hopp och glädje till dem som 
befinner sig i en svår situation.
– Det är klart att det har märkts, säger 
Anna Stenberg, undersköterska på bar-
navdelningen på Helsingborgs lasarett.
– Det är inte samma stämning. Ni kom 
ju in och tjoade, stimmade och spelade 
musik på avdelningen. Man blir ju 
himla glad när man ser er och jag har 
saknat er, säger hon.
Under hösten kunde sjukhusclown-
erna återgå till vanliga besök i Ystad, 
Kristianstad och Helsingborg, men på 
Skånes universitetssjukhus i Lund och 
Malmö har Clownronden endast kun-
nat genomföra utomhusbesök under 
pandemiåret 2020. 
– Jag märker ju att det är en stor skill-
nad när ni kommer. Barnen behöver 
verkligen en paus från sjukhusvärlden 
även om det bara är för några minuter, 
säger specialistjuksköterskan Martin 
Krantz. De färgglada sjukhusclownerna 
bryter av mot den vitklädda personalen, 
säger han.
– Sjukhuspersonalen kan ibland vara 
så himla seriös och sjukvården är så 
många gånger på liv och död, men det 
seriösa och allvarliga behöver brytas 
upp och blandas med annat, säger 
Martin Krantz.

Sjukhusclownerna är viktiga för barnen 
under tiden på sjukhusen, menar Helen 
Rosenqvist, läkare på barnkliniken i 
Helsingborg.
– Ni spelar en stor roll. Ni är ett kom-
plement till andra möjligheter när det 
kommer till att stimulera och aktivera. 
Barnen ser fram emot när ni kommer 
och ni kommer med något som inte har 
med sjukvård att göra, säger hon.
Många ur personalen som Clown-
ronden har pratat med upplever att det 
har varit ett mindre söktryck på exem-
pelvis barnakuten i Helsingborg under 
pandemin. För de barn och ungdomar 
som sökt vård eller har varit inlagda har 
sjukhustillvaron inte varit som vanligt.
– Det har varit ett jobbigt år med allt 
hur man ska förhålla sig till covid-19. 
Det är många restriktioner. Nu ska vi 
ha munskydd när vi är inne och tar 
ett stick eller prover. Det är synd om 
barnen när vi kommer in som rymd-
människor, säger Anna Stenberg.
Exempelvis har inte lekterapin kunnat 
ta emot barn på samma sätt som innan 

pandemin. Barnen har fått gå dit en och 
en, men bara om man är symptomfri.
– Barnen får hålla sig inne på rum-
met och blir väldigt rastlösa. Bara 
en förälder får vara med där och när 
föräldrarna löser av varandra måste de 
testas varje gång, säger Anna Stenberg.
Sjukhusskolan har endast fått ha en elev 
inne i taget och även då har man fått 
ha på sig skyddsutrustning och hålla 
avstånd till varandra.
– Det är svårt när det är barn som 
man inte känner så väl när man har 
på sig munskydd och visir. Vi har en 
begränsad kontakt nu och träffar bara 
de nödvändiga. Det känns jobbigt att 
inte kunna komma varandra nära och 
barnen är mycket isolerade på sina rum, 
säger Cecilia Forsvall, som är special-
pedagog på sjukhusskolan.
Sjukhusclownernas besök på skolan, 
som drivs av kommunen i anslutning 
till barn- och ungdomsavdelningen, har 
varit saknade.
– I vanliga fall vet vi att tisdagar och 
torsdagar kommer clownerna. Det pig-
gar upp och ni tillför jättemycket – det 
har varit en stor förlust och ett tomrum. 
Många barn har frågat efter er, säger 
Cecilia Forsvall.
Clownronden och sjukhusskolan har 
en gemensam beröringspunkt, menar 
Cecilia Forsvall.
– Vi som inte är sjukvårdspersonal är 
där för att locka fram det friska i bar-
nen, det positiva. Vi bildar vår egen lilla 
grupp och det blir en stor skillnad när 
vårt samarbete avstannar, säger hon.
Det har varit en utmaning för person-
alen att vara en medmänniska när man 
måste hålla distansen.
– Små barn ser inte våra ansiktsuttryck 
och när föräldrar är ledsna kan vi inte 
ha den närhet som vi brukar. När en 
ledsen förälder behöver en kram kan 
vi inte ge det utan kan bara sitta på 
avstånd bakom vår mask och försöka 
trösta. Vi är inte gjorda för den här dis-
tansen, säger Paula Smetana Ekström, 
barnsjuksköterska på barnavdelningen.

Text: Anna Jägnefält
Intervju: Kristin Kjernli

Siska vilar sig en stund i solen på Takis. 
(Trädgård och lekplats för patienter på barn- 
och ungdomsmedicin-avdelning/-mottagning 
på Centralsjukhuset Kristianstad.)
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Dizi och Lailja i Zoom-intervju. 

Hur mår ni i dag?
Laijla: Tipptopp!
Dizi: Jag har aldrig mått bättre. 
Jag är jättemätt. Jag har ätit 
semla. Jättemånga semlor.

Laijla: Det var inte i dag. Du såg en film 
på dig när du åt semla.

Vad har ni gjort i dag?
Laijla: Vi har varit på lasarettet i 
Helsingborg.
Dizi: Vi satt på de här stolarna, men 
samtidigt var vi på sjukhuset i Helsing-
borg. Det var jättekonstigt. Vi har en 
hemlig kompis där uppe som har en 
grej, en padda
Laijla: Det kan vara en groda också.
Dizi: Hon fick upp oss på den här padd-
an och gick runt med oss. Då kom det 
upp lite andra människor – barn och 
vuxna. De hejade och vinkade. Vi har 
suttit på de här stolarna hela tiden – och 
ändå varit i Helsingborg.

Har ni hört talas om något som heter 
corona?
Dizi: Det är ett instrument, har jag hört. 
Nej, vi är inte helt blåsta. Det är något 
man inte gärna ska ha.
Laijla: Det är som en dålig present som 
ingen vill ha. Man kan bli jättedålig.
Dizi: Det är osynligt, men farligt.
Laijla: Det är många som inte vill ha 
det, men som har det utan att veta om 
det. Man ska tvätta händerna hela tiden 
och skydda sig.
Dizi: När vi var i Helsingborg hade de 
skydd för ansiktet hela tiden.

På en skala – hur mycket har ni saknat 
barnen?
Laijla: Kanske tusen miljoner, sjuhun-
drafemton. Jag kan nog inte räkna så 
långt.
Dizi: Jag kan inte se så långt, så mycket 
har jag saknat barnen.
Laijla: Jag kan inte heller se så långt för 
jag ser så dåligt. Men det är jättemånga 
siffror. Eller vad är en skala?
Dizi: Det kan vara att man skalar apel-
siner eller bananer.
Laijla: Jag har i alla fall saknat barnen 
jättemycket mer än att skala bananer.
Dizi: Vi saknar dem j ä t t e m y c k e t!

Vad var sämst 2020?
Laijla: Jag fick inte kramas. Verkligen 
inte kramas. Även om jag ville det jätte-
mycket fick jag inte det. Jag fick inte ta 
på någon. Sen fick jag inte blåsa såpbub-
blor och vi fick inte sjunga heller.
Dizi: Det “sämstiga” var att vi inte fick 
träffa barnen hela tiden. Jag fick bara 
träffa dig, Laijla.

Vad var bäst 2020?
Dizi: Jag har varit med på jättemånga 
filmer. Laijla har också varit med på 
massor av filmer.

Laijla: Men har något verkligen varit 
bra?
Dizi: Ja, det blev jul ändå. Och jag fyllde 
nästan år. Och solen sken!
Laijla: Ja, det har solen faktiskt gjort 
ändå. Och sedan har det snöat lite 
också.
Laijla: Vi har byggt om vårt clownhus! 
Det var bra!
Dizi: Ja! Vi har alla flyttat in. Jag och 
Laijla, Sven, Rhålf, Siska, Bönan och 
Filou bor alla i clownhuset! Man har 
kunnat kolla hur vi har det och var vi 
har varit på det där Facebook.

Vad längtar ni mest efter just nu?
Laijla: En semla – det skulle vara jät-
tegott just nu.
Dizi: Jag kan längta till att det ska bli 
sommar.
Laijla: Och jag längtar efter att träffa 
barn. För jag älskar barn! Jag längtar 
efter att träffa vuxna också. Vi saknar 
alla!
Dizi: Jag längtar efter att frågorna ska 
vara slut.

Nu är frågorna slut!
Dizi: Yes! Äntligen!
Laijla: Hur många rätt hade vi? Alla 
rätt? 
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BIDRAGSGIVARE OCH SPONSORER
VARMT TACK!  

PRIVATA GÅVOR
PROJEKTBIDRAG
Stiftelsen Solstickan

Direktör Albert Påhlssons stiftelse 
Crafoordska stiftelsen
Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs stiftelse
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Curo – Riksföreningen för cancersjuka
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan 
Sibyllas minnesfond
Pia Ståhls stiftelse
Folke Ljungdahls stiftelse
Clara och Fritz Sjöströms stiftelse
Jan Lundahls minnesfond
Pastor Anders Svärds stiftelse
Stiftelsen Lunds barnhem
Carl Jönssons understödsstiftelse II
Johanniterorden – Stiftelsen Johanniteror-
dens i Sverige fond för kristen verksamhet
Johanniterorden – Stiftelsen Ingeborg och 
Clas von Dardels donationsfond
Johanniterorden – Jubileumsfond för barn 
och ungdom
Olle Engkvists stiftelse

STIFTELSER OCH 
FONDER

Länsförsäkringar Skåne
Västra Skepparlövs pastorat
Svedala-Bara Innerwheel
Bosarps kyrkliga arbetsförening
Malmö pastorat
Veberöds församling
Rouhonjuuri Sweden AB
Truly Labs AB
Degeberga Everöds församling
Tomelilla Riksteaterförening
Degeberga kyrkliga syförening
Lions Club Lund
Ystads pastorat
Eslövs pastorat Marieholms 
församling
Kulla pastorat Väsby församling
RååTec AB
Västra Bjäre pastorat
Marsvinsholms intresseförening
Brandfast AB
Tandläkar Kliniken Persson
Källstorps församling
Odd Fellows damklubb i Trelleborg
Barkåkra församling
Barnsjukvården Skånes universitets-
sjukhus
Kristianstads Teaterförening
WSP Sverige AB
Advokatbyrån Sigeman & Co AB

ÖVRIGA 
BIDRAGSGIVARE

SPONSORER
Alfort och Cronholm AB

REGIONALT VERKSAMHETSSTÖD
KULTUR SKÅNE

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

CLOWNRONDEN GENOMFÖRS 
I SAMARBETE MED 
FOLKUNIVERSITETET

Under ett år som har inneburit större utmaningar än vi någonsin hade kunnat 
ana har vi anpassat verksamheten till nya förutsättningar och samtidigt

 utvecklat metoder för framtiden. Utan alla våra bidragsgivare – stora som små – 
hade vårt arbete inte varit möjligt.



Organisationsnummer: 845601-8755
Clownronden innehar 90-konto:
Plusgiro 90 02 70-0
Bankgiro 900-2700
Adress: Norra Vallgatan 20, 211 25 Malmö
Telefon: 040-18 33 19
E-postadress: info@clownronden.se


