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 ■ Karen Skålvoll (44) 
fikk i 2011 diagnosen 
Alfa-1 av legene i 
Tyskland, etter at hun 
hele livet har blitt 
fortalt at hun hadde 
astma. 

 ■ Den 24. mai i 2012 
får hun lindrende 
behandling for den 
medfødte genfeilen 
for første gang. Det 
var som om noen 
skrudde på lyset, 
ifølge henne. 

 ■ Karen bruker nå 
all sin tid på trening, 
og nekter å gi seg på 
tross av smertene hun 
lever med. Hun har 
trent hele livet, men 
nå trener hun for å 
leve. Hun har snudd 
livet fra å være en 
dødssyk pasient, til å 
bli en sponset atlet. 

Vende-
punktet

For seks år siden ba legene 
Karen (44) om å gjøre seg 
klar. Hun skulle dø innen 
året var omme. Men Karen 
ga aldri opp. Så lenge det  
er luft i henne, fortsetter 
hun. 

AinA FlAdset
aina.fladset@ba.no

BERGEN: – Jeg er ikke redd for å dø.
– Men jeg er redd for å ikke rekke alt 

jeg har lyst til å gjøre før den tid kom-
mer, sier Karen Skålvoll.

Klokken er 1010, en mandag i Ber-
gen. Karen er klar for en av de mange 
treningsøktene hun har i løpet av en 
uke.

Det kan bli seks. Kanskje syv. Hvis 
kroppen tillater det. Øynene er blå. 
Sokkene knallgrønne. Smilet varmt.

– Trolig er jeg nok den eneste i ver-
den som er konkurrerende styrkeløf-
ter med oksygentank.

For fem år siden ble Karen Skålvoll 
diagnostisert med alfa-1. En arvelig 
genfeil som medfører mangel på et 
enzym, som kan føre til økt binde-
vevsdannelse i lever eller lunger.

Det finnes ingen kur. Bare lindring.
– Jeg trener for å leve. Så lenge det 

er luft i meg, skal jeg fortsette med 
det.

«Da må du bare løpe mer da»
Omtrent hele livet har Karen Skålvoll 
hatt problemer med å puste.

Astma, sa legene. Og lot det være 
med det.

– Da må du bare løpe mer da, fortal-
te fastlegen meg da det ikke ble bedre. 

For å trene lungekapasiteten min. Jeg 
løp jo hele tiden allerede, veide 47 kilo 
og var i god form.

– Pusten ble likevel ikke bedre. Men 
jeg løp videre jeg. Ga meg ikke, fortel-
ler Karen.

Karen kommer opprinnelig fra 
Bjerkvik i Nordland, men har bodd 
store deler av sitt voksne liv i Bergen. 
Det er det som er «hjemme».

– Verdens vakreste by, sier Karen 
med et smil.

Vi møter henne i en leilighet i Ber-
gen sentrum som hun og mannen har 
leid i en ukes tid.

Nå bor de i Tyskland, og Karen er i 
Bergen for å delta i et stevne i vektløf-

OKSYGEN:  
I 2011 fant legene 

i Tyskland ut at 
Karen Skålvoll 

(44) har en 
medfødt genfeil 

kalt Alfa-1. Hun er 
avhengig av til-

førsel av oksygen 
på grunn av de 

kroniske lunge-
sykdommene,                     

men det stopper 
henne ikke fra 
å trene seks til 

syv dager i uken. 
Oksygentanken 

tar hun like godt 
på ryggen når 

hun løfter vekter. 
 FOTO: ARNE 

RISTESUND

Karen nekter å gi seg, før hun trekker siste pust
" 

Jeg svarte legen at det 
skulle vi bli to om. Jeg 
ville ikke dø. 

 KAREN SKÅLVOLL (44)
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ting. Ikke minst møte sønnen i Olsvik.
Hun har alltid vært fysisk aktiv, og 

trening har vært en stor del av livet 
hennes.

Men i 2009, da Karen nettopp had-
de kapret drømmejobben i Oslo, skul-
le absolutt alt rase sammen.

– Astmaen hadde blitt verre og ver-
re. Det endte med at jeg ble akutt inn-
lagt på sykehuset med lungekollaps. 
Jeg var døden nær, forteller Karen.

Fikk dødsdom av legene 
Det tok ikke lang tid før rommet på 
Kongsberg sykehus ble «hennes». Ka-
ren var mer der enn hjemme.

– Jeg var der så mye at omtrent in-

gen andre fikk anledning til å bruke 
det. Det sto klart. Hver eneste dag 
hadde jeg alvorlige astma-anfall.

Legene sto fortsatt på sitt, når det 
kom til diagnosen, ifølge Karen.

– Det er astma. Det var det eneste de 
kunne fortelle meg. Men jeg har alltid 
på en måte visst at det var noe annet 
som feiler meg. Det kunne ikke bare 
være astma.

Fra 2009 startet en nedadgående 
spiral. Hun ble dårligere og dårligere.

– I januar 2010 fikk jeg dødsdom-
men.  «Du kommer til å dø av astmaen 
din, og du vil sannsynligvis ikke leve 
ut året», sa legen til meg.

– Det var helt forferdelig. Hele livet 

mitt knelte. Jeg svarte legen at det 
skulle vi bli to om. Jeg ville ikke dø.

24.05.2012
Karen klarte ingenting. Å komme seg 
opp av sengen kunne være nok, akku-
rat den dagen. Hunden måtte hun gi 
fra seg. Og det å komme seg ut ble om-
trent en umulighet. Parfyme, støv og 
forurensing satte pusten på prøve.

Kreftene i seg selv strakk ikke til.
– Jeg traff mannen min Torbjørn et-

ter at alt dette skjedde. Han jobber i 
Tyskland, og jeg ble med ham dit. Det 
skulle bli en avgjørelse som endret alt. 
Absolutt alt, sier Karen.

Hun var fortsatt svært syk da hun 

pakket sammen livet i Norge, og flyt-
tet til den lille byen Freisen. I Tysk-
land ville den nye fastlegen ta prøver, 
og det tok ikke lang tid før han kom-
mer frem til en helt annen konklusjon 
enn de norske legene.

– Du har alfa-1, sa han. Jeg husker 
fortsatt dagen som ble et stort vende-
punkt for meg. Jeg skulle få en be-
handling som kanskje fungerte. Dato-
en er som fryst fast i minnet mitt. Den 
24. mai 2012 får jeg medisinen Prolas-
tin på sykehuset for første gang.

Det var som om noen skrudde på ly-
set. Smertene var borte. Det samme 
var de kraftige astma-anfallene.
Saken fortsetter på neste side:

Karen nekter å gi seg, før hun trekker siste pust
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Vendepunktet i liVet

de fleste opplever noe som endrer livet. et vende-
punkt som forandrer deg som menneske, på godt 
eller vondt. det kan være et av de største øyeblik-
kene i livet, når man står på kvinneklinikken og 

holder den lille i armene. Vendepunktet kan være 
den tøffe skilsmissen, lotto-gevinsten eller jobben 
som gir deg nye muligheter i livet. i denne serien 
skal vi møte mennesker med en ting til felles: de har 

opplevd et vendepunkt som har snudd opp ned på 
livet. kjenner du noen som har en historie å dele 
med oss? Send oss et tips på vendepunktet@ba.no, 
eller ring 800 33 044.

fakta

 ■ Alfa-1 er en arvelig sykdom som medfører man-
gel på enzymet alfa-1 antitrypsin.

 ■ Sykdommen kan føre til økt bindevevsdannelse 
i lever og/eller lunger, noe som medfører utvikling 
av kronisk leversykdom eller kronisk lungesykdom. 

Som kols og emfysem. 
 ■ Tilstanden er underdiagnostisert og kan for en-

kelte medføre mange år med uforklarlige sympto-
mer og mange legebesøk uten avklaring.

 ■ Det finnes ingen behandling.

 ■ Blant dem som utvikler sykdom, kan tilstanden 
medføre noe redusert levetid.

 ■ I Norge er det beregnet at rundt 4 000 personer 
har lungesykdom på grunn av A1AT-mangel. 
 KIlDe: NorSK HelSeINformATIKK og lHl

I TYKT OG TYNT: Ektemannen Torbjørn Skålvoll er ofte med på Karens reiser. 
De trener også mye sammen.

45: Da Karen Skålvoll fikk dødsdommen i 40-årsgave, ville hun ikke høre på legene. 
Hun nektet å gi seg, og satte seg heller et mål om å bli 45 år. 

LINDRING: Karen Skålvoll husker ikke hvordan det er å puste normalt, eller å ikke 
kjenne smerte. En gang i uken må hun få lindrende behandling intravenøst.  

– Det startet med at vi telte timer. 
Deretter dager. Nå teller vi år, uten 
at disse forferdelige anfallene skjer, 
sier ektemannen Torbjørn Skålvoll.

Legemiddelet er laget av plasma 
fra mennesker, som hentes fra blo-
det som givere donerer.

Karen har fått flere følgesykdom-
mer på grunn av genfeilen. Hun har 
blant annet kols, og emfysem. 

– Lungene mine har masse hull, 
og er svake. Jeg tåler ikke sterk luft-
forurensing eller parfyme.

– Når jeg flyr kan bare det at noen 
har litt for mye av sistnevnte på seg, 
føre til at jeg går i bakken. Fanget 
inne i boksen. Men jeg nekter å slut-
te å reise. Jeg nekter å ikke ha et liv.  

«Worlds strongest disabled»
Karen satte seg ett mål den gangen. 
Hun skulle bli 45 år. 

– Det målet når jeg i år. Mot alle 
odds, sier hun med et stort smil. 

Hun skulle også begynne å trene 
igjen. Så mye hun klarte. 

– Det gir meg livsglede, og det 
hjelper meg med å holde lungene i 
gang. Jo mer jeg bruker dem, jo mer 
klarer jeg også. 

Karen og Torbjørn tar BA med til 
Haukelandshallen. Stedet hun da-
gen før deltok i et stevne, som med-
lem av Bjørgvin Styrkeløft Klubb. 
Hun løftet 90 kilo i knebøy, 52,5 i 
benk og 100 i markløft.

– Det var stevne-pers i knebøy og 
benk. Men jeg tok det rolig på mar-
kløftet denne dagen, sier Karen. 

I en lyseblå bok er treningspro-
grammet nøysommelig ført ned. 
Første punkt. «Squat 4x10@50% 45 
kg/50kg».

– I dag starter jeg oppkjøringen til 
«World strongest disabled man». 
Det finner sted i Manchester i høst. 
Ja, man. Vi er bare to damer som 
skal delta. Sånn er det, sier hun lat-
termild. 

Har glemt et liv uten smerte
Karen setter seg ned på gulvet, og 
tar med raske hender på seg de 
knallblå knebeskytterne.  

I det brede beltet fester hun mas-
kinen som filtrerer luften i rommet. 
Surstoff er nødvendig. 

Hun retter på slangen i nesen, og 
legger hendene på den kalde stan-
gen. Karen ser på seg selv i speilet. 
Men kun i et lite sekund. Blikket er 
iskaldt. Smilet forvandles til en 
strek.  Dette er alvor. Det er dette 
det handler om, for Karen. Kam-
pen. 

– Hva legene mine sier? At jeg er 
gal. Klin gæren. Og at de aldri har 
sett «makan». 

Hun hekter stangen av støttene, 
og fryser kroppen. Kontrollert bøy-
er hun knærne mot bakken. Nakken 
er rett. Blikket festet på sitt eget an-
sikt i speilet foran. Hun strekker 
knærne ut igjen. Sakte. 

Lyden av metall som treffer me-
tall slår gjennom rommet i det Ka-

ren setter stangen på plass. Ansiktet 
mykner igjen

– Jeg kan ikke huske hvordan det 
er å puste normalt lenger. Hvordan 
det er å være helt smertefri. Det er 

altfor lenge siden. 
– På tunge dager er det veldig tøft å 

skulle ta på seg treningstøyet, og 
starte økten. Men etter hver føler jeg 
meg bedre. Trening gir meg mer enn 

hva det koster, sier hun. 
Karen forteller at hun ofte får 

spørsmål om hvorfor hun orker å 
trene så mye. Det finnes jo ingen 
kur mot sykdommen.  

– «Ka e vitsen?» Den har jeg hørt 
mange ganger. Svaret er enkelt. Det 
er dette som gir meg livsglede. Som 
gir meg et liv.  

Utnytter oksygen bedre
Olav Kåre Refvem er spesialist på 
lungesykdommer og indremedisin, 
samt medisinskfaglig rådgiver hos 
landsforeningen for hjerte- og lun-
gesyke.  Han tror Norge henger et-
ter andre land når det gjelder alfa-1.    
– For å kunne oppdaget genfeilen 
må man ta blodprøve. Utenom å på-
vise emfysem hos personer med 
pusteproblemer i forbindelse med 
anstrengelser, har man ikke et sett 
med klare symptomer for å oppda-
ge sykdommen, sier Refvem. 

Han forteller at mangelen på en-
zymet gjør lungene mindre mot-
standsdyktige mot ting utenfra.

– Å trene er noe av det beste man 
kan gjøre når man har nedsatt lun-
gefunksjon. Det hjelper ikke på ska-
den i lungevevet, men gjør at kraf-
ten i muskelvevet i kroppen er god. 

Dette påvirker pusten positivt 
fordi musklene utnytter oksygenet 
bedre. 

– Dette gjelder ikke bare alfa-1-pa-
sienter, men også alle andre med 
lungesykdommer, sier han. 

Om det å bli gammel
Karens kalender er fullpakket. I juni 
skal hun løfte igjen for å kvalifisere 
seg til neste års norgesmesterskap i 
utstyrsfri vektløfting.

– Jeg er veldig engasjert i en orga-
nisasjon som heter «I am adaptive», 
som har som mål å få bort begrep 
som handikap, handikappede eller 
funksjonshemmede. Tanken er å 
heller erstatte det med adaptive 
mennesker. Jeg er en del av deres 
atlet-lag, forteller Karen. 

I tillegg skal hun sykle ett ritt på 
fem ulike kontinenter sammen med 
et lag bestående av andre med lun-
gesykdommer. Så var det mester-
skapet i Manchester da, og et nytt 
stevne i mai. Så skal hun delta i I 
form-løpet i Oslo om ikke så lenge. 

– Hvis noen sagt til meg for et par 
år siden at jeg skulle bli en sponset 
atlet, hadde jeg aldri trodd på dem. 

Karen har akseptert at hun trolig 
aldri blir bestemor, eller pensjonist. 
Å bli gammel på et sykehjem er en 
fjern drøm. 

– Jeg sitter på et ekspresstog. De 
fleste andre tar lokaltoget. Det har 
mange stopp, og går mye saktere. 
Slik er ikke mitt liv. Det er langt mer 
intenst. Det er mye jeg skal rekke. 

– Jeg tar dag for dag, og år for år. 
Ingen vet nøyaktig hvor lenge jeg 
har igjen. Men helt frem til det ikke 
er pust igjen i meg, skal jeg drive 
med det jeg liker.


