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Nyheter fra Norge

A ngelica er på Riks-
hospitalet i Oslo 
sammen med mamma 
Ida og pappa André. 

Angelica er der fordi hun har 
blodkreft. Hun skal ta medisiner 
og få cellegiftkur. Det kan gjøre 
litt vondt, og hun kan bli kvalm 
og sliten.

På sykehuset blir det mye 
venting. Da leser hun, ser på TV og 
Ipad eller går på sykehusskolen.

– Det er nesten som å gå på 
vanlig skole, forteller hun.

Vondt å gå ned i spagaten
For to og et halvt år siden ble 
Angelica syk. Hun husker at det 
gjorde vondt da hun danset 
ballett og skulle gå ned i spaga-
ten. På natten ble bena hennes 
stive som pinner. 

– Jeg klarte ikke å gå. Vi dro til 

legevakten. Jeg ble ikke redd, 
sier hun.

Behandling
Angelica har reist mange ganger 
til sykehuset for å få behandling. 
Behandlingen har vært så sterk 
at mye av håret har falt av hodet 
hennes. Resten av håret er blitt 
klippet bort. Angelica grudde 
seg til det.

– Jeg hadde hår helt ned til 
rumpa før, sier hun. 

Men når håret vokser ut igjen, 
gidder hun ikke spare til det blir 
langt.

–  Det er mye lettere med kort 
hår når jeg svømmer, sier hun.

Venninnegruppe 
Angelica var redd for at de 
andre på skolen skulle erte 
henne fordi hun ikke hadde hår, 

men det gjorde de ikke. På 
skolen hjemme i Drøbak fi kk de 
andre elevene i klassen vite at 
Angelica hadde fått kreft. Rektor 
kom på besøk på sykehuset. 

Skolen laget en venninnegrup-
pe som Angelica kan være 
sammen med når hun er på 
skolen. 

– Vi sitter inne i friminuttene 
og tegner, prater og spiller litt 
spill. De vet om sykdommen, så 
de spør ikke så mye, sier hun. 

Vil bli dyrepasser
Angelica har lyst til å bli dyrepas-
ser når hun blir stor. Hjemme har 
hun masse kattedyrbamser og en 
katt som heter Rafael. I høst ble 
Angelica syk etter å ha vært frisk 
en stund. Da virket det som om 
Rafael la merke til det før resten 
av familien. Han ville være på 

rommet hennes hele tiden.
Når hun blir frisk, har hun lyst 

til å reise til fornøyelsesparken 
Disneyland i California og 
Gardaland i Italia. 

– Det gleder jeg meg til, sier 
Angelica.

Fint å holde kontakt
Tove Nyenget er sykepleier. Hun 
har jobbet mye med barn som 
har fått kreft. Hun sier at det er 
viktig at de andre barna på 
skolen får vite om det. Da blir 
det mindre skummelt. 

– Barn som får kreft, er ofte 
borte fra skolen. Da er det fi nt å 
holde kontakten og fortsette å 
invitere til bursdager. Og kanskje 
kan klassen eller vennene 
komme på besøk på sykehuset, 
sier hun.

Angelica pleier å ta med bamsene 
Den ene og Den andre til sykehuset. 

De begynner å bli gamle, så denne 
gangen er det løven Tinka som er med. 
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Angelica (9) venter på å bli frisk
Angelica har kreft i blodet og må være mye på sykehus. Hun gleder seg til å bli frisk. Da kan hun reise til 
Disneyland.  
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