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1. Emily er ikke som andre. Fireåringen har et sjeldent epilepsisyndrom med svært dårlige prognoser for utvikling og levealder. Her sammen med mamma, Åshild Holt Lona og 
søsteren Victoria. 2. Familien Lona har fått bygget på huset. Emilys rom er en drøm for stell, lek og hvile. 3. Hos familien Lona er ikke ikke fokuset på døden, men alt det Emily får til.
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Dette er ingen historie om å 
vente sorg. Den handler om 
livsglede.
AV ALEXANDER SVANBERG
alexander.svanberg@gjengangeren.no
976 17 522

ÅSHILD HOLT Lona traff ektemannen 
Lorns for ni år siden. Sammen har de 
Victoria (6) og Emily (4). Åshild har i til-
legg jentene Nikita (16) og Rebecca (18). 
Hos familien på seks er det jul slik de 
fleste småbarnshjem forbereder den. 
Kanskje bortsett fra en viktig detalj.

EMILY HAR diagnosen Malignant Mi-
grating Partial Epilepsy in Infancy. Syn-
dromet er så sjeldent at du med over-
hengende sannsynlighet ikke har hørt 
om det tidligere. Av alt som kan ramme 
dine framtidige barn eller barnebarn, er 
det ikke dette som behøver å frata deg 

nattesøvnen. Det er til og med usikkert 
om fastlegen din vet hva det handler 
om.

Selv ekspertene famler i mørket. 
Noen nettsider hevder at det på ver-
densbasis er registrert 100 tilfeller av 
MPEI. Hos andre er tallet 50. Familien 
Lona vet om ni barn med samme diag-
nose i Norge. Tre av dem er døde.

– EPILEPSISYNDROMET er lite utfor-
sket, og prognosene er dårlige. Mange 
overlever ikke sitt første leveår, og det er 
ikke uvanlig at barnet ikke når skoleal-
der. Men Emily overrasker alle, sier 
Åshild.

De hyppige epilepsianfallene i så tid-
lig alder har hindret normal utvikling. 
Emilys stol er ingen TrippTrapp. Den 
har sikkerhetssele, er ryggvennlig og 
kan trilles. Emily kan ikke gå eller snak-
ke. Synet er dårlig og å innta frokost be-
tyr å få næring fra en flaske.  

Men familien Lona er ikke opptatt av 
betegnelsen multihandikappet. De er 
opptatt av mulighetene. Den blide jenta 
som sitter ved sofaen i stuen klapper i 
hendene når hun hører musikk, hun tri-
ves i barnehagen og hun ler hjertelig når 
pappa tuller med henne. Den siste tiden 
har Emily klart å reise seg opp på albue-
ne sine. 

– FOLK stiller oss mange spørsmål om 
Emily og ofte blir de triste på hennes 
vegne. Men Emily tenker ikke på det 
omverdenen bekymrer seg for. Hun er 
ikke som alle andre, men hun har det 
ikke vondt. Det er det viktigste, sier 
Åshild.

SLIK HAR det ikke alltid vært. Emily 
fikk en tøff start på livet. Fra hun var sju 
til ni måneder gammel var frekvensen 
på epilepsianfallene opp mot hundre 
om dagen. Absolutt alt av tilgjengelig 

medisin, inkludert en tysk spesialsen-
ding med bromid, ble forsøkt uten hell.

– Da anfallene ga seg gråt hun kon-
stant i tre uker. Etter det blomstret hun 
opp, erindrer Åshild.

Emily begynte å smile. Så kom latte-
ren. Til slutt klappet hun i hendene. 
Hvert lille steg ble en stor seier.

– Da Emily fikk diagnosen gikk vi rett i 
kjelleren. Vi gråt i to dager. Vi ble i det 
hele tatt herdet det første leveåret hen-
nes. Åpenhet har vært til stor hjelp, sier 
Åshild, som blogger jevnlig om Emily.

– Døden henger over oss fortsatt, men 
det er ikke hvert minutt lenger, sier 
Åshild.

ÅPENHETEN TREFFER mange. Da 
Lorns for et par uker siden inviterte den 
gamle kameratgjengen til julebord, gjor-
de Emilys historie inntrykk. For en av 
Lorns gamle kamerater, Kjetil Kristof-
fersen, satt det kanskje enda dypere 

Emilys jul
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