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REPORTASJE

TETTE BÅND: Da Helene begynte på 
barneskolen, merket mamma Torill at 
datteren ikke klarte å henge med de andre 
og ble fort sliten. Båndene mellom mor og 
datter er svært tette.

Sammen  
om håpet
Torill mistet sin ektemann,
som hadde en alvorlig
muskelsykdom. Da datteren 
Helene var ni år, fikk hun
samme diagnose  
som sin pappa.

Tekst: Hans Petter Treider  
Foto: Ane Cathrine Buck og privat
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I GODE 
DAGER: 
Forelsket og 
nygifte i 1981. 
Like etter startet 
motbakker som 
ville knekt de 
fleste. 

Tolvsrød i Vestfold, våren 
2019: Helene (28) har 
pakket sammen pustemas-

kinen. Helgen hos mamma 
Torill Knutsen-Øy (59) har 
vært fin, været vidunderlig.

Hun kommer seg inn i bi-
len, og setter kursen mot den 
tilrettelagte leiligheten ikke 
langt unna. Torill blir stående 
og speide etter datteren til bi-
len forsvinner rundt svingen.

Helene lider av Dystrophia 
myotonica, en muskelsvinnsyk-
dom som svært få rammes av. 
Den kan angripe hver eneste 
muskel i kroppen. Tilleggsdiag-
nosene er ofte diabetes og hjer-
terytmeforstyrrelser, initiativ-
løshet og et nærmest umettelig 
behov for søvn. Sykdommen 
har også en tendens til å ramme 
hardere i neste slektsledd. He-
lene har arvet den av faren sin, 
som døde for seks år siden.

Torill går ut på terrassen. Et-
ter at hun bygde på og isolerte 
bestefarens hytte, er stedet blitt 
helårsbolig. Utsikten gir ro i 
sjelen. Men ikke sjelden over-
manner sorgen henne – sorgen 
over datterens skjebne.

DYPTFØLT KJÆRLIGHET
Tønsberg, sommeren 1977: Et 
rødt flak av en bil kommer 
i stor fart opp mot en flokk 
ungdommer, og stanser med et 
rykk. Da døren går opp, fyller 
Elton Johns Rocket Man om-
givelsene. Sekundet etter stiger 
en fyr med solbriller ut.

Midt i flokken av skuelystne, 
står en jente som knapt klarer 
å ta blikket vekk fra karen. De 
kommer i snakk, blir venner, og 
etter hvert kjærester. Han heter 
Jan, er 18 år og jobber som 
brødkjører. Hun heter Torill, 
har akkurat flyttet til Tønsberg 
fra Oslo, og er ett år yngre.

Jan viser seg å være både 
morsom og snill, og befriende 
lite selvhøytidelig.

Torill spør hva som har 
skjedd med kjeven hans, den 
virker feilvokst. Jan svarer at 

det skyldes noe i barndom-
men. I hvert fall er det det 
legene sier. Torill klapper ham 
kjærlig på kinnet og slår seg til 
ro med det svaret.

FØRSTE SYMPTOMER
7. mars 1981 gifter de seg. Kort 
tid etter dukker de første, vage 
symptomene opp på at noe 
ikke er som det skal: Jan bidrar 
stadig sjeldnere i de daglige 
gjøremålene. Stadig mer tid 
tilbringes på sofaen. «Moren 
hans kan vel ikke ha bommet 
så totalt i oppdragelsen? Få ut 
finger’n da, mann», tenker To-
rill. Men hun klarer ikke si det 
høyt til ham. Da hun en dag 
nevner det, ser hun fortvilelsen 
i øynene hans. «Jeg skal skjerpe 
meg», sier Jan stille.

Det gjør han også, en stund. 
Før tiltaksløsheten vender 
tilbake.

Halvannet år etter bryllupet 
blir Jan kjeveoperert. Han 
klager også stadig oftere over 
smerter i magen og en tilba-
kevendende diaré. Sykemel-
dingene kommer hyppigere. 
Undersøkelser blir gjort, prø-
ver tatt, men ingen diagnose 
stilt. Ikke å få svar gjør Torill 
fortvilt. Jan også. 

Torill blir gravid, og Dan 
André blir født. Nå er det den 
lille gutten deres alt handler 
om. Jan trives i papparollen, 
og han er god og omsorgsfull.

HÅNDTRYKKET
Da Jan en dag i 1984 skal 
møte en nevrolog, blir diagno-
sen endelig stilt: Håndtrykket, 
med fingrene som ikke kan 
slappe av, er karakteristisk for 
Dystrophia myotonica.

At sykdommen kan angripe 
neste slektsledd enda hardere, 
tar lang tid før de får vite.  

Kort etter at Jan er diagnos-
tisert, blir han uføretrygdet.

«Jeg tror ikke jeg kan være 
ordentlig mann for deg», sier 
han en dag.

Torill tror først han tuller 

da han tilbyr henne skilsmisse. 
Men tårene som renner ned-
over kinnene hans, vitner om 
noe annet.

«Det er ikke aktuelt», svarer 
Torill.

For å kompensere for mus-
klene som blir angrepet, be-
gynner Jan å trene. Løpeturene 
blir mange og lange. Om han 
ikke kan løpe fra sykdommen, 
kan han holde den i sjakk.

Seks år etter at Dan André ble 
født, kommer Helene til verden. 
Jan fortsetter å vise seg som en 
god far – før alle piler plutselig 
begynner å peke nedover.

En begynnende muskelsvak-
het i foten gjør at Jan må legge 
løpingen på hyllen. Han blir 
liggende på sofaen. Torill tar 
søpla. Torill vasker vinduer. 
Torill handler. Torill følger 
opp med skole og fritidsaktivi-
teter. I tillegg har hun jobben 
som helsesekretær å skjøtte. 
Hun prøver å få ham til å forstå 
at hun ikke makter alt alene.

OASER I HVERDAGEN
For å få et snev av normalitet i 
livet, legger hun inn små oaser 
i hverdagen – en tur i skogen, 
en time med en bok, en tre-

❜ ❜ Jeg har lært at livet er 
sårbart. Lært at det ikke er 
noen selvfølge at den man er 
glad i, vil være der for alltid.
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ningsøkt … Og hun sørger for 
at hverdagen til barna blir så 
normal som mulig.

Hun får sitt første panikk-
anfall i bilen. «Nå må mamma 
kjøre dere hjem», sier hun til 
barna, «og så skal mamma en 
tur på sykehuset for å sjekke 
noe». Det ender hos en psy-
kiater, etterfulgt av terapitimer 
hvor også Jan er med. Deretter 
et tre måneders familieopphold 
på Modum Bad. Om Jans syk-
dom ikke lar seg kurere, skal de 
prøve å berge ekteskapet.

Oppholdet blir den beste 
og verste opplevelsen så langt i 

ekteskapet. De får hjelp til å åpne 
seg for hverandre, til å sette ord på 
vonde tanker og følelser. De gråter, 
de holder rundt hverandre, de prø-
ver å finne tilbake til start. Hva var 
det de hadde falt for hos hveran-
dre? Går det an å komme dit igjen, 
og bygge alt opp på nytt?

Ettersom ukene går, oppstår 
det en ny nærhet mellom dem. 
Og en langt større åpenhet.

«Jeg vil heller høre sannheten 
enn å gå rundt og lure. Om du er 
lat, eller om du ikke orker», sier 
Torill så oppriktig hun kan.

Hjemme igjen forsøker de 
å stable et nytt og bedre liv på 

VEIEN VIDERE: Torill kikker ut over 
den vestfoldske skjærgården. I tillegg 
til de små oasene hun har skapt, har 

hun valgt å ta et år om gangen.



REPORTASJE

GOD FAR: Jan 
stortrivdes i 

rollen som 

småbarnspappa, 

og han bidro så 

lenge han hadde 

krefter til det. 
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bena. Det fungerer! Følelsene 
for hverandre har kommet 
tilbake. Så hadde det altså sin 
hensikt; lappene de måtte skri-
ve og lese høyt for hverandre 
hver dag på Modum – om alt 
de hadde satt pris på hos hver-
andre da de var nyforelsket.

Men så kommer de mørke 
skyene tilbake.

HELENES DIAGNOSE
Helene vil gå i 17. mai-tog, 
men blir fort sliten. Og hun 
sovner momentant etter å ha 
vært i barnebursdag. Torill får 
en ubehagelig følelse i magen.

Ni år gammel blir Helene 
testet. Da barnelegen ringer 
med resultatet, merker Torill 
at det svartner for øynene hen-
nes. Så går hun ut i stuen og 
legger armene rundt Jan:

«Det jeg skal si deg nå, er 
ikke din feil, Jan. Det er ikke 
din feil», sier hun stille mens 
hun kjenner fortvilelsen vokse.

All energien hun har, går 
med til en syk mann, en syk 
datter, og en sønn som det 
ikke feiler noen ting. For Dan 
André må også bli sett. Torill 

applauderer når han starter 
band. Torill heier ham frem 
når han danser break dance. 
Selv er hun i ferd med å gå 
i oppløsning. Hun føler seg 
alene. Hjelpeløs.

Hun overlever i de små 
oasene – turene, bøkene, rom-
met hun pusser opp og maler i 
lyse farger når alt rundt henne 
ser som mørkest ut. Når hun 
ikke klarer mer, synker hun 
sammen på sofaen og strigrå-
ter. Før hun samler seg, pusser 
vinduer og går ut med søpla.

JANS FARVEL
Tilrettelagt pult. Kortere skole-
dag. Og uterullestol. Ut over det 
er Helene tilsynelatende som 
alle de andre. Men de andre sy-
nes det er kjedelig med Helene, 
hun er for treig, hun blir fort 
sliten, det er ikke noe moro med 
henne. Torill synes det er bru-
talt å være vitne til at datteren 
blir sittende for seg selv.

Torill føler seg også alene  
– alene om jobben, alene med 
alle spørsmålene …

På Frambu kompetansesen-
ter for sjeldne diagnoser føler 

Torill endelig at hun blir sett. 
«Hvordan har du det?» spør de 
henne da ekteparet kommer 
på et 14 dagers langt opphold.

Leger, sosionomer, fysiote-
rapeuter og psykologer bidrar 
med fagkunnskap. Torill suger 
til seg all informasjon. Det føles 
hjerterått å høre om muskel-
svinnsykdommen og dens dys-
tre fremtidsutsikter. Samtidig 
er dette noe hun kan forholde 
seg til. Det er ærlig og usmin-
ket. Her får hun svarene.

Frambu blir som en livbøye 
i en ellers ustabil tilværelse. 
Her får de hjelp, og her yter de 
også hjelp: Torill og Jan holder 
foredrag om det å være syk og 
pårørende. Når Jan ikke lenger 
har krefter igjen, fortsetter Torill 
foredragene alene. Nå begynner 
det for alvor å gå i nedoverbakke 
med ektemannen.

Den siste tiden tilbringer 
Jan på sykehuset. Torill er hos 
ham nærmest døgnet rundt.

Og den siste kvelden er de der 
alle sammen. Det er mørkt bak 
de blåstripete sykehusgardinene. 
Torill merker at kroppen hen-
nes skriker etter søvn og hvile, 

STERK: Torill har 
skrevet boken Alene 
Sammen om sine 
erfaringer som 
dobbeltpårørende for 
ektemannen Jan og 
datteren Helene.

Å være  
pårørende

Torill Knutsen-Øy har skrevet bok om 
sine erfaringer som pårørende. Hun 
holder også foredrag om emnet for 

helse personell og ulike interessegrup-
per. Torill har i tillegg en Facebook- 

side, «Alene Sammen», for pårørende.  
I samarbeid med Rikshospitalet i Oslo 
er hun dessuten med på å utvikle en  

informasjonsmappe til dem med  
muskelsykdommen  

Dystrophia myotonica.

og hun kryper inn i armkroken 
til Jan. Han er varm, og huden 
er myk. Hun borer nesen inn i 
halsgropen hans. Duften er vel-
kjent etter 32 års samliv. Og da, 
akkurat da, trekker Jan pusten 
for siste gang.

Torill snur seg mot barna og 
hvisker: «Nå dør pappa».

De gir ham hver sin store 
bamseklem. Så er det over. 
Det føles uendelig trist, men 
samtidig fint.

ETTER DØDEN
Våren 2019: Torill kikker ut 
over den vestfoldske skjærgår-
den. Når hun står slik, hender 
det hun funderer på hvordan 
hun gang på gang har klart å 
kare seg opp til overflaten: I 
tillegg til de små oasene hun 
har skapt, har hun valgt å ta et 
år om gangen. Valgt å tenke 
at det alltid kan finnes et håp. 
Selv om dagen i dag virker uten 
lyspunkter, kan endringer skje.

Det hender Torill går langt 
ned i kjelleren og kjenner på 
fortvilelsen over datterens 
skjebne. Men så kommer hun 
opp til overflaten igjen, og 
ser fremover. Torill er ganske 
sikker på at hun skal klare å 
stable et nytt liv på bena.

– Jeg har lært at livet er sår-
bart. Lært at det ikke er noen 
selvfølge at den man er glad 
i, vil være der for alltid. Sum-
men av alle opplevelsene, og 
hvordan de har utviklet meg 
som menneske, gjør at jeg kan 
kjenne på en takknemlighet for 
at jeg fikk være gift med Jan. 
Nå tillater jeg meg å kjenne på 
følelsene mine, og være meg 
selv fullt og helt, i langt større 
grad enn før, avslutter Torill. •


