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Nyheter fra Norge Visste du?

Junior Junior

Sanna gjør seg klar til turning. Hun har turnet i syv år. – Jeg er 

ganske heldig som får gå på turn. Der kan jeg lære meg araber 

eller flikk-flakk, sier hun. 

Hvis jeg sier: Hvem er 
Sanna, hva svarer du 
da?

– Jeg har søte øyne, 
sånn grønn-svarte. Jeg er ganske 
klok og er skikkelig kjapp i hodet, 
spesielt i matte.

Sanna ligger hjemme i sengen  
i Fredrikstad og lager to halve 
hjerter med hendene sine. Så 
setter hun dem sammen til et helt 
hjerte.

– Sånn følte jeg meg da 
 videoen var ferdig. Stolt og glad 
inni meg, sier hun.

Skrev liste
Videoen hun snakker om, er blitt 
sett over 2000 ganger på 
 Youtube. Også statsministeren har 
sett den. 

Alt startet da noen sa til Sanna 
at hun hadde en sykdom. Da ble 

hun så sint at hun satte seg ned 
ved kjøkkenbordet og skrev en 
liste med ting hun kan, som hun 
mener er bevis på at hun ikke er 
syk. 

– Så laget jeg en video sammen 
med bestevenninnen min, Julie, 
sier hun.

I videoen forklarer hun hva 
Downs syndrom er.  I 
 begynnelsen spiller hun syk. 

– Jeg lot som jeg var kvalm og 
lå på gulvet og så litt død ut. For 
hvis man er syk, så ser man jo 
dårlig ut.

Men det er ikke Sanna.

Blir forbannet
I videoen viser venninnene frem 
tegninger de har laget, mens de 
forklarer.

– Når man har Downs syndrom, 
har man bare ett ekstra 

 kromosom. Og det er heller  
ikke smittsomt, forteller de.

Møtte Erna
I oktober ble det åpnet en 
nettside som heter Oppsiden, 
hvor det står mye om hva Downs 
syndrom er.  Da holdt Erna 
Solberg en tale. Under åpningen 
ble også videoen til Sanna vist 
frem.

– Hun syntes den var ganske 
morsom. Spesielt når jeg lot som 
jeg var syk, sier Sanna og ler.

Tror du Erna vet at Downs 
syndrom ikke er en sykdom?
– Ja, helt sikkert! 

Kan klare alt
Det beste Sanna vet, er å turne, 
se på TV, slappe av og dusje. Når 
hun blir voksen, drømmer hun 

om å 
jobbe med 
naturen.

– Naturen 
er ganske 
stor og viktig, 
så jeg vil 
studere den. For 
eksempel fjellkjeder eller elver, 
sier Sanna.  

Hun mener at hvis man tenker 
at man klarer alt, så får man til 
mange ting.

– Jeg kan jo ikke alt, men jeg 
kan mye. For eksempel stå på 
hendene, gangetabellen og 
push-ups!

Når folk ser  videoen til Sanna, vil hun  at de skal like eller kommentere den.  – Det er mange som har sett videoen.  Ikke fem  millioner, men mange, sier hun. 

Folk med Downs syndrom 
har ett ekstra  kromosom i 

par nummer 21. 

– Jeg kan jo ikke alt,  
men jeg kan mye!
Sanna har Downs syndrom. Da noen sa at hun hadde en sykdom,  
ble hun så sint at hun laget en video. 
Tekst: Charlotte Oliversen  Foto: Linda Næsfeldt

DOWNS SYNDROM

Videoen til Sanna finner du på Oppsidens YouTube-kanal.

Downs syndrom  
er oppkalt etter den 
engelske legen John 

Langdon Down. 

I kroppen har vi masse celler

Sanna (13)

Sanna sitter på mens lillesøsteren Kamille kjører familiens el-traktor.  I høst var 

Sanna med på å plukke fem tonn poteter! 

Hva er Downs syndrom?

Hva er et  
kromosom?
¤¤ En slags oppskrift på 
hvem vi er. Om vi for 
eksempel har krøller, 
fregner eller kan rulle 
på tungen.

¤¤ I hver celle i kroppen er 
det 23 kromosompar

¤¤ Hos de som har Downs 
syndrom ser det litt 
annerledes ut. De har et 
ekstra kromosom.

¤¤ Det betyr for eksempel 
at man er litt kortere 
enn andre, har små 
hender og spesielle 
øyne.

¤¤ Noen trenger også litt 
lengre tid på å gjøre 
ting.

KILDE: BARNELEGE LAURITZ STOLTENBERG  
OG STORE NORSKE LEKSIKON.

Hæ?
Hva betyr det?

Celle: Hele kroppen vår er 
bygget opp av celler. Hvert 
menneske består av cirka 
37 billioner celler.

Inni hver celle i kroppen er 
det  kromosomer som 

bestemmer hvordan vi blir.

I hver celle er det  
23 kromosom-par.
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– Folk med Downs 
syndrom har ett 
kromosom for mye i 
hver eneste celle i 
kroppen, sier Lauritz 
Stoltenberg. Han er 
barnelege og har 
jobbet med Downs 
syndrom i 30 år. 

Stoltenberg forklarer at 
Downs syndrom ikke er 
en sykdom, men noe 
som kalles for et 
syndrom. Et syndrom er 
noe man har hele livet, 
som ikke blir borte. 
Selv om Downs syn-
drom ikke er en 

sykdom, kan man 
lettere få noen sykdom-
mer fordi man har et 
ekstra kromosom,  
forteller han. Noen 
med Downs syndrom er 
for eksempel født med 
en hjertefeil.
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Sanna

Kjører mini-

traktor

På turning

Forbereder 

seg til  

turning

Kamille (10)

Kamille

Sanna laget videoen på morens mobil . 
Moren filmet Sanna og Julie, og etterpå 
klippet Sanna den sammen.

– Ting jeg kan
Slå hjul
Araber
Danse
Sykle 
Tulle
Ha det gøy med 
venner
Svømme 
Gå på skolen 
Kino
Sitte på iPaden
Lage pannekaker

Denne listen har 
Sanna laget selv
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