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Medisinsk forskning har i mange tiår 
vært viktig for de som har medfødt 
hjertefeil. Stadig gjøres det fremskritt, 
og forskningens betydning vil bare 
øke i tiårene som kommer. Nye ope-
rasjonsmetoder og nytt utstyr er bare 
to av områdene som har sett en veldig 
utvikling, men det finnes flere spennende 
temaer. Med dette kommer også håpet 
om høyere overlevelse og bedre liv for 
hjertebarna våre.

Jeg var nylig på besøk i Hannover i 
Tyskland sammen med noen andre fra 
foreningen. Bakgrunnen var at vår dyk-
tige spesialrådgiver Marte Jystad sitter 
i den etiske komiteen til to større euro-
peiske forskningsprosjekter, og vi fikk 
delta på en workshop med teoretisk og 
praktisk informasjon om hvordan man 
de siste årene har tatt i bruk hjerteklaf-
fer fra donorer på en helt ny måte. 

Metoden går ut på å vaske klaffene rene 
for donorens celler og deretter gjøre 
dem klare for bruk hos pasienter som 
har dårlige eller mangler aorta- eller 
pulmonalklaffer. Dette har de nå utført 
på over 400 barn og voksne i flere land i 
Europa, og så langt gir resultatene grunn 
til optimisme. Langtidseffekten må man 
riktignok vente med å se når det har 
gått en del år, men metoden har uansett 
to klare fordeler. Mottakeren av klaffer 
slipper å bruke blodfortynnende medisin 

og man slipper bruk av medisin mot av-
støtning. Begge disse medisinene har sine 
klare ulemper, og det vil være en solid 
nyvinning dersom denne nye metoden 
viser seg å ha effekt over lengre tid. Hvis 
prosjektet gir resultater slik man håper, 
vil det også gi gevinst i form av færre 
operasjoner gjennom livet.  

Med nye metoder åpnes det samtidig for 
flere spørsmål av både praktisk, etisk og 
juridisk karakter. I dag har vi allere-
de for få donorer og det er begrenset 
tilgang på donerte klaffer over hele 
Europa. Med et bedre system kan man 
i større grad utnytte klaffene fra hjerter 
som av ulike årsaker ikke er egnet til 
donasjon.

Dette er spørsmål vi kommer til å jobbe 
mer med i Foreningen for hjertesyke 
barn framover, og gjerne i samarbeid 
med Stiftelsen Organdonasjon Norge 
og de medisinske fagmiljøene, som for 
eksempel Rikshospitalet. 

Fremtiden er spennende!

MEDISINSK  
FREMSKRITT

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Med nye metoder åpnes 
det for flere spørsmål av 

både praktisk, etisk og 
juridisk karakter. I dag har 
vi allerede for få donorer 

og det er begrenset 
tilgang på donerte klaffer 

over hele Europa.
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NOTISER

UNGDOM HJELPER 
UNGDOM 

Foreningen for hjertesyke barn har fått midler 
fra Kavlifondet til et stort og viktig ungdom-
sprosjekt. Vi skal etablere et gruppebasert læ-
rings- og mestringstilbud, et lavterskeltilbud, 
som i løpet av 2019 skal komme alle hjertesy-
ke i aldersgruppen 15–22 år til gode. 

Målet med prosjektet er å tilby de unge et 
forebyggende tiltak som ruster dem til å 
håndtere en utfordrende tilværelse, slik at de 
unge med hjertefeil kan utnytte egne ressurser. 
Dette skjer gjennom erfaringsgrupper hvor 
ungdom hjelper ungdom og gjennom dette ut-
vikler seg som mennesker og som unge ledere. 

Foreløpig har vi gjennomført omfattende 
opplæring av fem unge voksne med medfødt 
hjertefeil i alderen 18–30 år. Nå skal vi i gang 
med pilotgrupper i Hordaland og Oslo/Akers-
hus, der disse unge voksne skal lede gruppene 
sammen med en gestaltterapeut/pedagog.
Vi sikrer at de unge selv er sterkt involvert i 

hele prosessen, og at 
de blir en ressurs både 
i utvikling og kommu-
nikasjon av det ferdige 
tilbudet, noe vi tror er 
svært verdifullt for å 
skape et best mulig og 
varig tilbud.

Hanna Charlotte  
Pedersen, prosjektleder

Gave til hjertebarna fra 
Krigsskolekadettene

I desember i fjor solgte kadettene i andre klasse på 
Krigsskolen lodd, og ga overskuddet til Foreningen 
for hjertesyke barn. En sjekk på 85 000 kroner ble 
overbrakt i januar, som etter givernes ønske skal gå til 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen. 

- Tusen takk, dette er helt fantastisk og kommer utrolig godt med, sa general-
sekretær i FFHB, Helene Thon da hun møtte kadettene.
På Krigsskolen på Linderud i Oslo har de hatt en tradisjon de siste 15 årene 
med julelotteri, hvor utvalgte kadetter står for arbeidet med gjennomføringen. 
Overskuddet fra lotteriet går til en valgt humanitær organisasjon. I 2017 var 
det kadettene i andre klasse på skolen som var ansvarlige for lotteriet, og 
deres ønske var at de hjertesyke barna skal være mottakere av overskuddet.
- Vi ønsker blant annet å bidra til at flere hjertesyke barn får oppleve ettårsda-
gen sin, og generelt får et bedre liv, sier Mads Myhrholt, en av de åtte kadette-
ne som var ansvarlig for fjorårets loddsalg.
Støtten fra Krigsskolen går uavkortet til Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen, som arbeider for forskning på hjertesykdom hos barn og 
voksne med medfødt hjertefeil og derigjennom søker å belyse og forbedre den 
totale livssituasjonen for barn, unge og voksne som er født med hjertefeil.

Samlet inn 85 000 kroner til de hjertesyke barna: Kadetter i andre klasse på 
Krigsskolen sammen med generalsekretær i FFHB, Helene Thon. Fra venstre: 
Trine Skoglund, Henrik Netteland, Mads Myhrholt, Eivind Erichsen, Lars Rugsveen, 
Steinar Oma, Einar Rusten Thoresen, Mathias Stähler.

TAKK TIL LIBERO
14. februar, på selveste Valentinsdagen, hadde Libero  
en kampanje på Facebook til støtte for de hjertesyke 
barna. For hver person som trykket «hjerte» på pos-
tingen om Foreningen for hjertesyke barn, ga Libero en 
krone til FFHB. Det ble tilsammen 17000 kroner. Tusen 
takk til Libero og til alle som var med og trykket hjerte.
Libero hadde tilsvarende kampanje for vår søster- 
organisasjon i Sverige, Hjärtbarnsfonden.
Pengene FFHB har fått fra denne kampanjen går 
uavkortet til forskning på medfødt hjertefeil og gis 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen.

Kalendergutten er blitt tenåring: 

– TENKER IKKE  
MYE PÅ HJERTEFEILEN

– Jeg lever et helt vanlig liv og tenker ikke så mye på hjertefeilen, mener 
 Kristian Nilsen. Som toåring var han mars-gutten med lyse lokker i  

FFHBs første kalender – i år er han konfirmant. 

TEKST OG FOTO : TORILL FUNDERUD
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– Ja, det er visst ganske spesielt, men vi tenker 
ikke så mye på det.

Far i huset fikk operert inn en pacemaker allerede 
i 1975, da han var 19 år. Han fikk hjertet under-
søkt da kan skulle inn til sesjon. Da han ble sendt 

I 2007 var pappa Thor Henning Nilsen og toårin-
gen Kristian fotomodeller og ble foreviget av den 
kjente fotografen Morten Krogvold. Slik havnet 
de på veggen i de tusen hjem da Foreningen for 
hjertesyke barn ga ut kalender året etter. Men 
ingen av dem savner å stå i rampelyset. Kristian 
vil egentlig heller stå bak kameraet selv.

– Jeg husker at det måtte gå fort for seg, så Krog-
vold fotograferte oss på relativt kort tid. Jeg holdt 
i Kristian som var ganske liten. Men på bildet som 
ble valgt i kalenderen, er jeg retusjert bort, humrer 
Thor Henning. 

– Bare tuppen av tommelen min synes så vidt!

Kristian selv husker ikke noe fra seansen, men 
hjemme i huset i Sandefjord henger det et minne 
fra dagen, og foreldrene har spart på kalenderen. 
Den siste tiden har han selv fått interesse for film 
og foto. Nå som han har omtrent halvannet år 
igjen på ungdomsskolen, har han så vidt begynt å 
tenke på hvilken yrkesvei han skal gå. Kanskje det 
blir foto eller data?

– Det kan hende jeg går studiespesialisering. 
Mange som ikke vet hva de vil bli, går jo det for 
å holde mulighetene åpne. Men jeg må tenke litt 
mer på det. Det hadde vært gøy å jobbe med noe 
som har med film å gjøre, mener han, som har en 
storesøster, Anne Elisabeth, som studerer i Trond-
heim og har planer om å bli psykolog. 

– I høstferien i fjor gikk jeg et filmkurs, og det 
gjorde jeg igjen nå i vinterferien. Det er noe jeg 
synes er gøy! 

I Sandefjord ligger Norges største videregående 
skole, og på skolene i Tønsberg og Larvik som 
ikke er langt unna, er det enda flere muligheter. I 
tillegg til hjertefeilen har Kristian det faren kaller 
følgeproblematikk; astma og dysleksi. Det er 
også noe som kan være med på å påvirke veien 
videre.

– Jeg leser litt langsommere enn de andre i 
klassen og har noen skrivefeil. I tillegg får jeg 
ikke alltid med meg alt jeg leser. Men ellers går 
det greit på skolen og jeg føler at jeg har ganske 
mange yrkesmuligheter uansett.

TO GENERASJONER
I denne familien bor faktisk det to med medfødt 
hjertefeil. En i hver generasjon. Oddsen for at 
både far og sønn er født med hjertefeil som ikke 
er arvelig, skal være omtrent én til 250 000.

GAMER: Kristian er som 
de fleste ungdommer, 
glad i å spille på pc og 
Playstation. Han har 
gått kodekurs og er 
interessert i film. 

SAMMENSVEISET: Far og sønn 
har et nært forhold. For elleve år 
siden ble de fotografert til FFHBs 
første kalender. Dette er ett av 
bildene som ble tatt samtidig. 

KALENDERGUTT: Kris-
tian husker ikke noe av 
fotoseansen hos Morten 
Krogvold for elleve år 
siden. Nå er han blitt 14 
år og er snart kon-
firmant. 

videre til undersøkelser på Riksen, fant legene ut 
at han trengte en pacemaker. 

– Jeg ble operert på det gamle Rikshospitalet av 
Ole Storstein som skal ha vært legen til kong 
Olav, minnes Thor Henning. 

– Jeg har alltid vært klar over feilen. Da jeg ble 
født lurte legene faktisk på om jeg kanskje ville 
vokse av meg feilen min, men bilyden forsvant 
aldri. I hverdagen merker jeg egentlig ikke noe 
til den. Jeg har vært aktiv og spilte fotball og løp 
orientering fram til jeg fikk pacemaker. Da vi fikk 

FJELLTUR: På fjellet som 
9-åring. 

– Når jeg er sammen med andre ungdommer 
med hjertefeil, er vi egentlig bare ungdommer 

som er sammen. Akkurat som med andre venner. 
Vi snakker ikke om hjertefeilene våre, bare om 

vanlige ting.
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vite at Kristian hadde hjertefeil, var det litt sånn: 
javel, en til! Vi ble ikke satt helt ut av det og det 
har jo også gått bra. Med oss begge. 

TO HULL I HJERTET
Kristian er født med to hull i hjertet (VSD og 
ASD), som er den vanligste formen for hjertefeil. 
VSD er hull mellom hjertekamrene og ASD er hull 
mellom forkamrene i hjertet. VSD-en har tettet seg 
selv. I tillegg hadde han en innsnevret hovedpulså-
re (koarktasjon av aorta). 

– Disse feilene gjorde det tyngre for hjertet å pum-
pe blodet ut i kroppen, og mye av blodet tok bare 
«snarveien» gjennom lungene før det gikk tilbake 
til hjertet. Det oppsto komplikasjoner etter den 
første operasjonen, og Kristian måtte re-opereres. 
Veggen i hjertet revnet ved siden av sømmen, og 
legene satte inn en Goretex-lapp for å gi bedre 
feste, forteller faren. 

Kristian ble operert på Rikshospitalet etter at hjer-
tefeilen ble oppdaget på tredagerskontrollen. Først 
trodde ikke legene han ville trenge operasjon, 
men etter noen dager var han i ferd med å utvikle 
hjertesvikt og dermed bar det inn til Oslo. 

– Vi kjørte taxi til hovedstaden – men ble sendt 
hjemover og til sykehuset i Tønsberg i ambulan-
se. Kanskje litt bakvendt, sett i ettertid. Legene 
feiltolket nok alvoret i situasjonen, men alt gikk 
heldigvis godt, sier Thor Henning. 

EN STERK DRIVKRAFT SOM LEDER FOR FFHB I 
VESTFOLD
I dag er Thor Henning leder av både idrettsrådet i 
kommunen og fylkeslaget til FFHB i Vestfold. 

– Det har jeg vært i elleve år. Du vet, hvis man stil-
ler spørsmål eller engasjerer seg, er det kort vei til 
sånne verv. I styret har vi god kompetanse på ulike 
felt, sier han som selv er ingeniør. 

– FFHB gir oss et fellesskap og vi er med på mange 
aktiviteter. Det er fint å treffe andre i samme situa-
sjon, mener Thor Henning, og Kristian er enig. 

Sammen med mor i familien, Bjørg Børresen, er 
de aktive i FFHB, og Kristian er gjerne på leir og 
andre samlinger flere ganger i året. Lokalt er det 
populært med bowling og svømming i varmtvanns-
basseng. 

– Når jeg er sammen med andre ungdommer med 
hjertefeil, er vi egentlig bare ungdommer som 
er sammen. Akkurat som med andre venner. Vi 
snakker ikke om hjertefeilene våre, bare om vanlige 
ting. 

– Det er kanskje de voksne som utveksler mer 
erfaringer om det, mener faren. 

– Mange har nytte av å høre hvordan andre har 
løst utfordringer, at andre har fått hjelp fra NAV 
og slike ting. Andres erfaringer er alltid nyttige, 
supplerer han.

Hjertefeilen er ikke noe Kristian er hemmet av i 
hverdagen eller snakker ofte om. 

– Jeg tuller av og til på skolen med at jeg ikke kan 
gjøre det eller det på grunn av astmaen og hjer-
tefeilen. Så de andre vet at jeg har hjertefeil, men 
de er heller ikke noe opptatt av det. Det er jo ikke 
noe som vi merker til vanlig. Men jeg er ikke ute 
når det er kaldt. Og så blir jeg lett syk hvis det er 
regnvær, så jeg jeg tåler ikke å bli våt og kald.

Derfor har han gjerne både sko og genser eller 
t-skjorte å skifte til hvis han blir våt av svette 
eller regn – for å forebygge. Tidligere spilte han 
fotball og badminton, men var uheldig og brakk 
håndleddet og måtte ta en pause. Samtidig gikk 
de andre opp en årsklasse i badminton, og han 
syntes han ble hengende for langt etter. Fotballen 
måtte han slutte med da treningene etterhvert 
foregikk ute på høsten og vinteren, og det var 
ingen god kombinasjon med trening, astma og 
hjertefeil i kaldt og fuktig vær.

– I dag trener jeg litt styrke hjemme, og om 
sommeren spiller jeg fotball for moro skyld med 
kamerater. Jeg kjenner godt til hjertefeilen min 
og vet at jeg snart kan gå til legeundersøkelser 
alene og at jeg må ta mer og mer av ansvaret for 
helsa mi selv. Det tror jeg skal gå bra!

OGSÅ HJERTEFEIL:  
Pappa Thor Henning er 
født med hjertefeil og 
har pacemaker. Oddsen 
for at far og sønn har 
hjertefeil som ikke er 
arvelig, er én til 250 000. 

NYOPERERT: Bare noen 
dager gammel var Kris-
tian i ferd med å utvikle 
hjertesvikt og ble oper-
ert på Rikshospitalet. 

– Dessverre sier regjeringsplattformen 
svært lite om ungdomshelse. Egentlig er 
det enda mindre politisk vilje til å ta tak 
i dette etter at regjeringens ungdomshel-
sestrategi kom i 2016, enn det var før, 
sier generalsekretær Synne Lerhol i Unge 
funksjonshemmede. Organisasjonen har 
med andre ord fortsatt en del kamper å ta. 

Den travle generalsekretæren er på vei til 
møte i Helsedepartementet, men tar seg 
tid til en liten prat med Hjertebarnet før 
hun må av gårde. Ungdomsmedisin er et 
tema både Unge funksjonshemmede og 
Foreningen for hjertesyke barn har stort 
engasjement for.  

Synne Lerhol har vært generalsekretær i 
paraplyorganisasjonen Unge funksjons-
hemmede i to år og leder et sekretariat 
med sju andre ansatte. Sammen forvalter 
de interessene til 35 medlemsorganisasjo-
ner, der Foreningen for hjertesyke barn er 
en av dem. En viktig interesse har alle til 
felles: å sikre deltakelse og samfunnsmes-
sig likestilling for ungdom med funksjons-
nedsettelser og kroniske sykdommer. 

UNGE BRUKERE AV  
HELSETJENESTENE
Mange unge og unge voksne i Norge 
lever med kroniske sykdommer, mentale 
utfordringer og funksjonsnedsettelser. 
Typisk er at disse har større behov for 
helsetjenester enn andre. Samtidig faller 
ungdom som gruppe ofte mellom to 
stoler i helsesystemene. Mange opplever 
å møte et helsevesen som er lite tilpasset 
deres behov og livssituasjon. 

KRAV OM AT HELSEVESENET 
tar ungdom på alvor

Unge funksjonshemmede jobber for full likestilling og deltakelse for unge mennesker 
med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom – i skole, på jobb, i helsevesenet og ikke 

minst underveis til et selvstendig liv. Likeverdige og gode helsetilbud for ungdom i hele 
landet har lenge stått på organisasjonens politiske dagsorden. 

U

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Synne Lerhol er
 generalsekretær i Unge 

funksjonshemmede.
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Unge funksjonshemmede har lenge tatt til 
orde for at ungdomshelse må få mer og 
større plass, slik at helsetjenestene, både i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten, 
tilpasses de unges behov og blir mer like-
verdige. Organisasjonen har vært svært 
aktiv på denne arenaen de siste årene, og 
har hatt en plass ved det politiske bordet 
når det er snakk om ungdomspolitikk 
og ungdomshelse. En av deres kampsa-
ker har vært å få opprettet en nasjonal 
ungdomsstrategi. 

– Ungdom er ikke «store barn» eller 
«små voksne», men befinner seg i en egen 
fase midt i mellom. Ikke bare skal de bli 
voksne og selvstendige, men de skal også 
håndtere livet med en kronisk sykdom 
eller funksjonsnedsettelse, påpeker 
Lerhol. 

Unge funksjonshemmede har lenge 
etterlyst klare nasjonale retningslinjer 
for ungdomshelse og transisjon, både i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
Det vil for eksempel si overgangen fra 
barne- til voksenavdeling på sykehus.  

I 2016 ble regjeringens strategi for 
ungdomshelse 2016–2021 vedtatt, som 
et resultat også av Unge funksjonshem-
medes innsats. Sju departementer sto 
bak strategien.

– Det er fint at strategien er på plass, 
men den fungerer mest som en folke-
helsemelding. Strategien er lite spisset 
mot ungdomshelse og ganske ullen på 
tiltakssiden, sier Lerhol, skuffet over at 
ungdomshelsestrategien inneholder få 
konkrete tiltak for unge med funksjons-
nedsettelser og kronisk sykdom. 

KRAV OM RETNINGSLINJER FOR 
TRANSISJON
I forlengelsen av at strategien ble vedtatt 
og lansert, har Unge funksjonshemmede 

fortsatt samarbeidet med fagmiljøene, 
blant annet med Nasjonal kompetan-
setjeneste for læring og mestring innen 
helse (NK LMH). De har også vært i 
dialog med enkeltpolitikere og Helsede-
partementet for å sette ungdomshelse på 
den politiske agendaen. Deres pågående 
innsats bidro blant annet til at en ve-
sentlig formulering om ungdomsmedisin 
ble inkludert i departementets oppdrags-
dokument for helseforetakene i alle 
regionene for 2018. Her står det nå: 

«Helse (region) skal påse at helseforeta-
kene utvikler rutiner for god overføring 
fra barne- til voksenorientert helsetje-
neste ut fra best tilgjengelig kunnskap. 
Rutinene skal omfatte overføring internt 
i sykehuset og mellom sykehuset og 
primærhelsetjenesten. Rutinene utar-
beides i samarbeid med ungdomsrådet i 
helseforetakene.»

SPORADISK KUNNSKAP OM  
TRANSISJON
Akershus universitetssykehus (Ahus) 
hadde i flere år ungdomsmedisin som 
strategisk satsningsområde. Syke-
huset jobbet i en lengre periode med 
systematisk å skaffe seg kunnskap og 
kompetanse om, samt gode rutiner for, 
ungdomsmedisin. I 2016 søkte de om 
å få status som kompetansesenter for 
ungdomsmedisin, men fikk avslag av 
departementet, delvis med begrunnelsen 
om at strategien for ungdomshelse skulle 
kompensere for dette. Transisjonspro-
grammene på Ahus er opprettholdt, men 
arbeidet med forskning og kompetan-
seutvikling på dette området er betyde-
lig svekket. I tillegg er initiativet med 
nettverket Unges helse lagt ned, og Norsk 
forening for unges helse under Barnelege-
foreningens aktiviteter er opphørt.

– Dette er bekymringsfullt for oss som 
er opptatt av ungdomsmedisin og av at 

kompetanse er avgjørende for kvalitet i 
tilbud og tilrettelegging, sier fagsjef Pia 
Bråss i Foreningen for hjertesyke barn. 
Hun legger til hvor viktig det er at flere 
organisasjoner holder ungdomsfanen 
høyt, slik Unge funksjonshemmede gjør. 

De fleste barne- og ungdomsavdelinger på 
sykehusene rundt om i landet har tanker 
om hvordan ungdom bør følges opp og 
hva en transisjon kan innebære. De fær-
reste har imidlertid et etablert program for 
dette, eller en prosedyre, med Haukeland 
universitetssykehus, St. Olavs Hospital 
og Ahus som unntak. På Rikshospitalet i 
Oslo har de nylig etablert en prosedyre for 
transisjon (les mer på side 24–27). 

At helseforetakene nå har et pålegg og 
krav om å etablere rutiner for overfø-
ring av ungdom, er et viktig steg i riktig 
retning. Lerhol i Unge funksjonshemme-
de understreker at helseforetakene må 
lage retningslinjer basert på best tilgjen-
gelige kunnskap. Det betyr at foretakene 
må involvere ungdomsrådene i arbeidet, 
samarbeide med fagmiljøene som har 
kompetanse på ungdomshelse og sette 
seg inn i internasjonalt anerkjent kunn-
skap om overganger. 

– Utfordringen er at helseforetakene nå 
setter i gang med dette arbeidet uten 
egentlig å ha kompetanse på det. Kunn-
skapen om ungdomshelse er fragmentert 
og ofte avhengig av ildsjeler. Derfor er 
det også viktig at helseforetakene sam-
arbeider, slik at det ikke blir geografiske 
forskjeller, sier Lerhol og legger til at 
en viktig sak for dem er å sikre likhet i 
ungdomstilbudet.

I tillegg til kravet om overgangsruti-
ner i helseforetakene, mener Lerhol 
at det også burde utvikles nasjonale 
retningslinjer for overganger fra barn 
til voksen og nasjonale kriterier for 

ungdomsvennlige helsetjenester. Lerhol 
etterlyser et kompetansenettverk for 
ungdomsmedisin, hvor blant annet slike 
rutiner kan utvikles. Hun forteller at det 
internasjonalt (blant annet i Australia og 
i Storbritannia) finnes godt dokumenter-
te retningslinjer for transisjon. 

– Disse kunne vært samlet, «oversatt» til 
norsk kontekst og deretter sendt ut på 
høring i fagmiljøene og blant organisa-
sjonene – før de deretter blir implemen-
tert på helseforetakene rundt omkring, 
mener Lerhol. 

VIKTIG AT UNGDOMSRÅD  
INVOLVERES
I dag er det godt og vel 25 av 30 syke-
hus i Norge som har et ungdomsråd, 
på Oslo Universitetssykehus allerede i 
2012. Lerhol synes det er bra at ung-
domsråd på sykehusene er på plass de 
fleste steder, men ser at det også her er 
store forskjeller, avhengig av ressurser 
og hvilke saker rådene brukes til. 

– Ungdomsrådene skal ha reell påvirk-
ningskraft på helsetjenestene. Nå som 
ungdomsrådene begynner å komme på 
plass, gjenstår arbeidet med å integrere 
ungdomsrådene i beslutninger i helse-
foretakene, sier hun og ønsker seg større 
involvering av ungdomsrådene. 

Lerhol trekker frem at ungdomskom-
petanse er mer anerkjent i Nav enn i 
helsevesenet, og at det i bunn og grunn 
handler om manglende bevissthet om 
ungdomshelse som et eget felt, først og 
fremst hos ledelsen.

JOBBER FOR BREDDEN
Unge funksjonshemmede er en para-
plyorganisasjon for 35 organisasjo-
ner og grupperinger av ungdom med 
funksjonshemning og kronisk sykdom. 
Medlemsorganisasjonene representerer et 
stort mangfold av unge med ulike funk-
sjonshemninger og kroniske sykdom-
mer, og teller til sammen over 25 000 
medlemmer.

Organisasjonens formål er å sikre delta-
kelse og samfunnsmessig likestilling for 
barn og unge med funksjonshemninger 
og kronisk sykdom. Unge funksjonshem-
mede jobber mot diskriminering og for 
universell utforming på alle samfunns-
områder.

Hovedområdene de jobber med er poli-
tikk, kunnskap og opplysning, og støtte 
til medlemsorganisasjonene. 

– Mange av våre medlemsorganisasjo-
ner er små og har ikke selv muligheten 
til å påvirke. De kan bruke sin stemme 
gjennom oss, oppfordrer generalsekretær 
Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede. 

– Derfor jobber vi på mange områder og 
med mange viktige saker, vi representerer 
bredden, sier Lerhol og oppfordrer alle 
medlemsorganisasjonene til å være enga-
sjerte og til å ta kontakt med dem. 

– Vi må ha god kunnskap om diagno-
sespesifikke problemstillinger.

Organisasjonen jobber også aktivt med 
kunnskap, de holder kurs og foredrag, 
lager kampanjer, debatter, kronikker og 
deltar i offentlige debatter. 

Unge funksjonshemmede ble etablert i 
1980 og var de første årene underlagt 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO). I dag er de en selvstendig organi-
sasjon, kun med unge mennesker i valgte 
organer.

«SEX SOM FUNKER» – RAPPORT OM UNGES  
ERFARINGER MED SEKSUALITET OG  
FUNKSJONSEVNE
Unge funksjonshemmede kom i 
vinter med rapporten «Sex som 
funker – Unges erfaringer med 
seksualitet og funksjonsevne 
(2018)». Her kommer det fram 
at ungdom med positive følelser 
for egen kropp og god kunnskap 
om seksualitet, ofte har bedre 
psykisk og fysisk helse. 

14 ungdommer er dybdeinter-
vjuet i rapporten, og forteller om 
sine erfaringer med seksualitet 
og funksjonsevne. Rapporten 
viser at informasjonstilbudet 
om seksualitet til ungdom 
med funksjonsnedsettelser og 
kronisk sykdom er for dårlig. 
Både helsepersonell, lærere og 
ungdom vegrer seg for å snakke 
om seksualitet og funksjonsev-
ne. Det er ingen tydelige føringer 
i helse- og skolesektoren for 
hvem som har ansvaret.

Rapporten viser også at mange møter fordommer og myter om funksjonsnedsettel-
ser. Disse fordommene kan få konsekvenser for selvbildet, og begrense tilgangen til 
informasjon om seksualitet.

I tillegg har rapporten også mange tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne 
og seksualitet, for lærere, helsepersonell og andre.

Mer informasjon: www.ungefunksjonshemmede.no

Til venstre: Cecilie Haga er fagpolitisk  
rådgiver i Unge funksjonshemmede.

Til høyre: Tora Hope er kommunika- 
sjonsrådgiver i Unge funksjonshemmede.

– Ungdom er ikke «store 
barn« eller «små voksne«, 
men befinner seg i en egen 
fase midt i mellom. Ikke 
bare skal de bli voksne og 
selvstendige, men de skal 
også håndtere livet med 
en kronisk sykdom eller 
funksjonsnedsettelse, 
påpeker Lerhol.
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– I Ungdomsrådet har jeg møtt nye folk, og vi har 
det så koselig. Vi har mange forskjellige sykdom-
mer og jeg lærer så mye nytt om ting jeg ikke 
tenkte på før. For eksempel at døråpnere på syke-
huset som ikke virker, er et stort problem når du 
sitter i rullestol. Plutselig ser jeg andres behov, og 
så kan jeg hjelpe mange flere, sier Mette engasjert. 

Mette har medfødt hjertefeil og har hele livet vært 
medlem i Foreningen for hjertesyke barn. Hun 

har deltatt på mange slags aktiviteter og turer 
i regi av foreningen og hatt stor glede av dette. 
Høsten 2016 fikk hun en henvendelse fra Forenin-
gen for hjertesyke barn i Oslo og Akershus, med 
forespørsel om hun kunne tenke seg å stille til 
Ungdomsrådet på OUS. Hvorfor ikke, tenkte Met-
te, som liker å være med.

BLI KJENT OG LÆRE NOE NYTT
I januar i fjor hadde rådet for perioden 2017 og 
2018 oppstart, med en bli-kjent-helg på hotell. 
Mette forteller at noen av rådets deltakere, som 
er i aldersgruppen fra 16 og 26 år, har vært med 
lenge, andre (som henne) er helt nye. Helgen var 
veldig nyttig, syntes Mette, og de ble godt kjent 
med hverandre. I tillegg fikk de kursing og litt 
opplæring om det å være bruker i et ungdomsråd.

– Vi måtte fortelle litt om oss selv, om egne tanker, 
erfaringer fra sykehus, om hva vi er opptatt av, 
hva vi synes kan gjøres bedre for ungdom på syke-
huset, om hva vi tenker er «drømmesykehuset», 
hvordan vi vil at legene skal være/ikke være, hva 
vi har lyst til å jobbe med i rådet osv. 

LEVER GODT MED HJERTEFEIL
Mette er født med hjertefeilen tricuspidalatresi. 
Hun har bare ett fungerende hjertekammer, men 
flere operasjoner i tidlig barndom gjør at hjertet 
hennes likevel klarer å pumpe blod rundt i krop-

pen. Under den andre operasjonen, da Mette var 
halvannet år gammel, ble det elektriske anlegget i 
hjertet skadet og hun fikk såkalt AV-blokk. Siden 
har hun hatt pacemaker. 

Mette forteller at hun kan kjenne pacemakeren, 
men at den ikke plager henne. Den gir impulser til 
hjertet hele tiden. Noen ganger gjør den et dunk 
og slår litt ekstra. Da kan hun se at huden over 
pacemakeren beveger seg. Rent praktisk er det 

ved sikkerhetskontroller, for eksempel på flyplas-
ser, hun merker aller best at noe er annerledes. 
På grunn av metallet i pacemakeren, vil alarmen 
utløses, så da må hun vise fram et bevis på at hun 
har pacemaker og får gå utenom sikkerhets- 
skanningen. 

– Da jeg var liten, var vi redde for alt som hadde 
med magneter å gjøre, men vi har testet det ut 
og ser at det går bra. Jeg bruker blant annet 
mobiltelefon, det er ikke noe problem, sier Mette 
smilende og forteller at hun går på dramalinjen på 
Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. 

Mette føler selv at hun har levd et ganske normalt 
liv, og at hun ikke har vært så mye preget av 
hjertefeilen. Bortsett fra at hun må på Rikshospi-
talet et par ganger i året for kontroll av hjertet og 
testing av pacemakeren. Hun har skiftet batteri i 
pacemakeren to ganger, det holder bare i 6–7 år, 
og det gjøres under operasjon. Gjennom oppvek-
sten var hun alltid med på gym, selv om hun ble 
sliten litt før de andre. Hun drev med ballett og 
fotball, og siden ungdomsskolen har hun sunget 
i kor. 

– Jeg har egentlig ganske mye energi, sier hun og 
forteller at hun faktisk også har trosset den eneste 
begrensningen hun fikk av legene. Hun skulle 
holde seg unna kampsport, fikk hun vite, men 

UNGDOMSRÅDET PÅ OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

Jobber for et drømme- 
sykehus for ungdom 

Mette Braastad Brandal (17) sitter i Ungdomsrådet på Oslo Universitetssykehus 
(OUS). Hun er en av ni unge mennesker med ulike sykdommer og brukererfaringer, som 
er valgt inn i sykehusets ungdomsråd. Her diskuterer de mange forskjellige saker som 
har betydning for ungdom på sykehus – og de blir hørt. Mette synes det er både gøy og 

nyttig å være med på dette påvirkningsarbeidet. 

Ungdomsrådet på Oslo Universitetssykehus: Sandra Scott Nicolaysen, 20 år (leder), Hanne Sofie Bonnevie Hamre, 25 år (nestleder), Ingrid 
Tronesvold Hodø, 21 år, Mathilde Natlandsmyr, 21 år, Mette Braastad Brandal, 17 år, Jostein Wiig Dagestad, 17 år, Ferdinand Kasper Linja 
Tollefsen, 16 år, Nikita Amber Abbas, 16 år og Stine Bjerklund Dybvig, 26 år (brukerutvalgets representant). Foto: Anders Bayer. 

GØY MED UNGDOMS-
RÅD: Mette trives med 
arbeidet i Ungdoms- 
rådet på OUS.  
– Veldig gøy hvis vi kan 
få igjennom saker, sier 
hun og forteller at hun 
får både opplæring og 
møtegodtgjørelse.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Alt henger som kjent sammen 
med alt, og vi må ta inn over 

oss at å leve med kronisk 
sykdom er en belastning 

for et ungt menneske, sier 
Betty Van Roy. Hun er 
leder for Avdeling for 
barn og unges psykiske 
helse (BUPH) på 

Barne- og ungdom-
sklinikken (BUK) 

på Akershus Uni-
versitetssykehus 

(Ahus), 

– Vi er opptatt av å være synlige internt, 
og tilgjengelige. Vårt mandat er å være 
advokater for det psykososiale for barn 
og unge her på sykehuset, sier Van Roy. 
Hun presiserer at terskelen for BUPs 
tilbud på sykehuset er lav. Ungdom 
utgjør en ganske stor andel av pasientene 
på BUP. Van Roy vet av erfaring at det i 
ungdomsårene dukker opp mange ulike 
og kanskje nye problemstillinger – og at 
det trigges av sykdom. Et psykososialt 
tilbud er viktig, og på Ahus er dette en 
integrert del av sykehusets tjenester for 
barn og unge.

Barnelegeforeningen har lenge ivret for 
at alle barne- og ungdomsavdelinger på 
sykehusene skal ha egen (integrert) BUP, 
og denne funksjonen ivaretas nå på de 
fleste barne- og ungdomsavdelinger. På 
Ahus var de tidlig ute med denne interne 
psykiske helsetjenesten, som fungerer 
som et supplement til det somatiske til-
budet for barn og unge på sykehuset. 

– For å bruke våre ressurser best mulig 
trenger vi legene på BUK som både port-
voktere og døråpnere. Det er viktig at de 
selv kan møte og forstå vanlige reaksjo-
ner, men også at de fanger opp ungdom 
som kan ha behov for vår bistand og 
henviser dem videre til oss, sier Betty 
Van Roy. Hun har vært på BUK siden 
Barne- og ungdomsklinikken på det nye 
sykehuset ble opprettet i 2008. De har 
seks årsverk på avdelingen, to barne- og 
ungdomspsykiatere, to psykologer og to 

PSYKOSOSIALT TILBUD PÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN PÅ AHUS:

«Identitet er så mye mer enn bare sykdom-
men. Det er viktig for ungdom at vi viser 
interesse for hele dem og for livet deres.»

Ungdom er umiddelbare og de lever her og nå. Først og fremst ønsker de å være som 
alle andre. Det å ha en sykdom kan komme i konflikt med behovet for å bli selvstendig 
og å mestre livet. På Akershus Universitetssykehus har de en egen avdeling på barne- 
og ungdomsklinikken, hvor barn og unge som sliter psykisk kan få samtaler og hjelp.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

drev med taekwondo fra hun var ti år til hun var 
femten. Det gikk også veldig bra. 

GJENNOMSLAG FOR VIKTIGE SAKER
I Ungdomsrådet får Mette bruk for sine erfaringer 
fra sykehus og med kronisk sykdom. Hun har tro 
på at de kan være med på å påvirke slik at ting 
endres, og hun motiveres av nettopp det. 

– Det er veldig gøy hvis vi får igjennom saker som 
gjør det bedre for ungdom på sykehuset, slik at de 
skal like seg bedre!

Mette forteller at Ungdomsrådet ideelt sett ønsker 
seg egne ungdomsavdelinger på sykehuset. 

– I dag går vi rett fra Ole Brumm og barneavde-
ling over til voksenavdeling. Jeg tror det hadde 
vært bra med en egen avdeling tilpasset ungdom 
fra 15 til 25 år og deres behov på sykehuset, som 
kunne gjort hele overgangen mykere. Dette er en 
vanskelig tid for mange av de unge. 

EGEN BLOGG
I Ungdomsrådet på OUS møtes de 4–6 ganger i 
året, da alltid med en agenda, og det skrives refe-
rat. På hvert møte diskuteres ulike temaer, som for 
eksempel: hvordan få et velfungerende internett på 

sykehuset og hvordan få legene til å snakke mer 
forståelig og til å snakke til den det gjelder, ikke 
bare foreldrene? Noen ganger har de besøk av 
andre folk som vil høre om deres perspektiv. 

Innimellom er deltakerne i rådet på andre møter 
på sykehuset eller utenfor sykehuset, som repre-
sentanter for Ungdomsrådet. Mette og en annen 
fra rådet var blant annet på et møte på Rikshospi-
talet i fjor høst, for å snakke med barneleger om 
hvordan hjelpe barn til å bli mindre redde for 
prosedyrer.

Ungdomsrådet på OUS har egen Facebook-side, 
og de har egen blogg – som handler om å være 
ung og syk. De bytter på å skrive i bloggen, 
med ulike temaer hver gang, for eksempel 
om psykisk helse, om å være syk og sitte 
i rullestol, om å være usynlig syk (som 
blant annet Mette kan kjenne seg igjen 
i) og andre aktuelle emner. 

– Alle kan kjenne seg igjen i noen 
temaer, forteller Mette og legger til 
at det er noe av vitsen. Bloggen 
ble startet i januar, de vurderer 
om den skal forlenges og 
fortsette.

HVA GJØR UNGDOMSRÅDET 
PÅ OSLO UNIVERSITETS- 
SYKEHUS
Ungdomsrådet skal sette ord på hvordan det er å 
være ung pasient og gi råd om hvordan sykehuset 
kan møte behovene til denne pasientgruppen. 
Ungdomsrådet ble opprettet i 2012 og er et fast 
råd ved Oslo universitetssykehus (OUS).
– Vi trenger ikke bare hjelp med å mestre 
sykdommen, men alle de andre tingene som skal 
fungere på tross av en diagnose eller problem-
stilling! 

DETTE ER UNGDOMSRÅDET VED OUS OPP-
TATT AV:

• Ungdom og unge voksne skal tas med på råd
• Ungdom opp til 18 år skal få egne tilbud på 

barneavdelingene på sykehuset
• Overføring fra barneavdelinger til vokse-

navdelinger og kommunehelsetjenester 
skjer på en trygg måte

• Helsepersonell får bedre forståelse for unge
• Det skal tilbys trådløst internett i alle pasi-

entsoner på sykehuset

Kilde: Ungdomsrådet på Oslo Universitetssyke-
hus’  Facebook-side

Bloggen ligger under «Ekspertsykehuset».
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familieterapeuter er ansatt, og de samar-
beider med sykehusets musikkterapeuter 
og øvrig personale.

BELASTNING Å LEVE MED KRONISK 
SYKDOM 
BUPs oppgaver omfatter vurdering og 
behandling på sykehuset av barn og 
unge (0–18 år) med psykiske vansker, og 
av deres foreldre. De får rundt 300 nye 
henvisninger hvert år, fra alle typer soma-
tiske diagnosegrupper. Gjennomsnittlig 
ventetid etter henvisning er 19 dager. Det 
kan dreie seg om ulike typer problemstil-
linger, krisereaksjoner, komplekse psy-
kosomatiske tilstander, angst, depresjon 
eller belastningsreaksjoner på grunn av 
langvarig eller alvorlig sykdom. Ikke alle 
har alvorlige eller langvarige psykiske 
vansker, men det er god forebygging å 
fange opp disse ungdommene før det 
eventuelt utvikler seg til mer alvorlige 
problemer.  

 – Det er nødvendig å anerkjenne hva 
operasjoner og sykdom faktisk kan bety 
for livet til de unge. 

I tillegg til tverrfaglig vurdering og 
helhetlig kartlegging, tilbyr BUP på 
sykehuset også samtaler og behandling. 
De har mange ressurser å spille på, og 
de samarbeider nært med både legene, 
sykepleierne og sosionomene på BUK. De 
samarbeider også med BUP-ene utenfor 
sykehuset, blant annet dersom probleme-
ne krever en mer omfattende behandling 
enn det de har kapasitet til på sykehuset, 
og de har ganske mye kontakt med skole-
ne der barna og de unge hører til. 

– For å mestre tilværelsen og å få ned 
eventuelt skolefravær, er det så viktig 
med god tilrettelegging på skolen, under-
streker Van Roy. Hun forteller at de er 
med på samarbeidsmøter med skoler og 
har mye dialog med helsesøstre. 

– Vi er ikke med på alt, og jobber ut ifra 
en litt gradert modell, men dette er så 
betydningsfullt at vi prioriterer det.

IDENTITET MER ENN SYKDOM  
Betty Van Roy har en kjepphest, og det 
er at hun aldri snakker med ungdommen 
som om de er sykdommen sin. 

– Identitet er så mye mer enn bare syk-
dommen. Det er så viktig for ungdom at 
vi viser interesse for hele dem og for livet 
deres. De er ikke bare et astmabarn eller 
et hjertebarn.

Til gjengjeld snakker hun mye med de 
unge om det å ha en sykdom. Hva det 
innebærer for nettopp dem og hvordan 
de har det med livet sitt. Den erfarne 
barne- og ungdomspsykiateren ser noen 
paradokser ved det å være ung og syk – 
det passer på en måte ikke helt sammen. 

– Typiske kjennetegn for ungdom er at 
de er her og nå og i det umiddelbare. De 
har ressurser, er kreative og i opposisjon, 
og det er viktig for dem å være så lik 
vennene sine som mulig. Å ha en kronisk 
sykdom krever derimot at de må tenke 
mer langsiktig, at de må være litt mer A4, 
at de kanskje ikke orker å være med på 
alt, at de må høre på legen (autoriteten) 
osv. I dette ligger det en ambivalens og en 
dobbelthet, som er krevende og som gir 
noen dilemmaer, men som vi må møte, 
understreker Van Roy.

Overordnet for det hele er en nødvendig 
løsrivelse, de unge skal bli selvstendige, 
og de skal lære seg å avfinne seg med den 
de er.  

RESPEKT OG NYSGJERRIGHET 
Ungdom blir ofte puttet i bokser og mer-
ket med stereotypier. Typisk er forestil-
lingen om at de er selvopptatte og at de 
ikke bryr seg. Betty Van Roys erfaring er 
at de unge er veldig mye mer enn dette, 
og at de også er like forskjellige som alle 
andre. Om hun likevel skal generalisere, 
er det et fellestrekk hos mange ungdom-
mer at de i sin tekning og væremåte 
lett blir litt «enten-eller». I møtet med 
sykdom kan dette gi store utslag.

Noen av ungdommene Van Roy møter 
kan gi uttrykk for et stort behov for å 
ta avstand fra sykdommen, og det kan 
komme til overflaten i mye protest. De 
gir kanskje fullstendig blaffen i langtids-
konsekvenser og kan reagere med å bli 
ekstreme i sin utprøving av ting – for 
å se om det går an. Kanskje lar de for 
eksempel være å ta medisiner. Andre er 
livredde, og tør nesten ikke å være med 
på noe av frykt for hva som kan gå galt.

– Jeg har ikke tro på å være den opphøy-
ede eksperten i møtet med de unge. De er 
ekspertene på seg selv og sitt liv. Og de 
må selv få oppdage fordelene og ulem-
pene ved å forholde seg på ulike måter. 
Men jeg kan utforske det de må håndtere 
sammen med dem, og være opptatt av 

hva sykdommen gjør med livet deres, sier 
Van Roy, som har hatt mange samtaler 
med ungdom. Hun har også forsket 
på ungdom og tok sin doktorgrad på 
ungdom i aldersgruppen 8–19 år og den 
psykiske helsens innvirkning på livene 
deres.

For henne handler møtene med de unge 
om å skape en god relasjon, å være 
troverdig, uhøytidelig og å formidle et ge-
nuint ønske om å bidra – og å møte dem 
med nysgjerrighet og respekt.

– Det er viktig å anerkjenne ungdomme-
nes refleksjoner og forslag – som de eier 
selv, og å møte dem et sted på midten. Da 
er det mye større sannsynlighet for at de 
vil bruke det de kommer fram til senere 
også. Van Roy forteller om tenåringsjenta 
som stadig glemte å ta sine medisiner. 
Så foreslo hun selv som løsning å ha en 
påminnelseslapp i sminkepungen sin. 
Denne åpner hun uansett mange ganger 
om dagen, der vil en påminnelse funke 
for henne. 

– Hvis jeg skulle hatt svaret for henne 
på dette, ville jeg sikkert kommet med et 
annet forslag, som ikke hadde passet for 
henne.

SORG, MEN OGSÅ MESTRING  
Van Roy forteller at det for en del unge 
med sykdom kan være en lang og delvis 
sorgfull prosess, over tid, å forsone seg 
med virkeligheten og at eventuell sykdom 
er en del av dem selv og deres liv. 

– Livets realiteter tas inn, som for ek-
sempel at «jeg kommer alltid til å ha det 
sånn, jeg vil måtte bruke medisiner resten 
av livet, jeg kan ikke bli jagerpilot osv.». 

De reflekterer mye rundt temaer som er viktige 
for dem, som kropp og utseende, det å være 
attraktiv – vil noen ha meg som har stort arr på 
brystkassa? Osv. 

– Enkelte oppdager at de har vært og er veldig 
avhengige av foreldrene sine for å takle ting, og 
at de må tåle akkurat det. Noen synes dette er 
ganske behagelig, andre blir ekstra frustrerte og 
retter sinnet mot foreldrene. 

Betty Van Roy minner om at tenårene og ung-
domstiden kan være vanskelig, også for foreldre-
ne. 

– Vi må huske på at de skal slippe ungdommene 
ut i «den farlige verden», og at risikoen for noen 
av disse kan være mye større enn for andre.

Men ikke alle ungdommene ser på sykdommen 
som noe utelukkende negativt. Mange reflekterer 
også over at det har gitt fordeler og gevinster. 

– De oppdager eget mestringspotensial, og får en 
dypere forståelse av livet, forteller Van Roy som 
mener de aller fleste ungdommer i bunn og grunn 
er fornuftige og reflekterte. 

FØRST UTE MED 18-ÅRSGRENSE 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) på Ahus var 
først ute i landet med å heve aldersgrensen til 18 
år på både innleggelser og poliklinikk (fra 2008). 
Ahus har også fokusert spesielt på ungdomsme-
disin, og hadde dette som strategisk satsnings-
område fra 2012 til 2016. Sykehusets fysiske 
rammer ble sett på, overgangsforløp for ungdom 
ble utarbeidet, brukermedvirkning for ungdom 
ble satt i system og ungdomsråd ble etablert. 
Sykehuset jobbet i denne perioden også systema-
tisk med kompetanseutvikling, med forståelsen av 
ungdomsrettigheter, og de prøvde ut samtalegrup-
per for ungdom.

Sykehuset søkte i 2016 om å bli en nasjonal kom-
petansetjeneste for ungdomsmedisin. De hadde et 
ønske om å ta et nasjonalt ansvar for kompetan-
seutviklingen på dette området, men fikk avslag 
av Helsedepartementet. Prosjektet ungdomsmedi-
sin ble avviklet i 2016, men Van Roy forteller at 
ungdomsmedisin fortsatt er et viktig fagområde 
og en forpliktelse for Ahus. En rekke av tiltakene 
er tatt med videre i ordinær drift, blant annet 
transisjonsprogrammene. Hun understreker hvor 
viktig og nødvendig det er med gode overgangs-
løp for ungdom på sykehusene. 

– De unge må starte tidlig nok med å lære om 
sykdommen, slik at de kan ta gode beslutninger 
om egne liv. De kan ikke anvende kunnskap de 
ikke har, sier hun og advarer mot å la foreldrene 
sitte på all informasjon om sykdommen.

– De unge må starte tidlig nok med å lære om 
sykdommen, slik at de kan ta gode beslutninger om 
egne liv. De kan ikke anvende kunnskap de ikke har, 
sier hun og advarer mot å la foreldrene sitte på all 

informasjon om sykdommen.

Regjeringen har satt seg et tydelig 
mål – frivillige skal bruke mer tid på 
aktivitet og mindre på byråkrati. 

Dette kom klart til uttrykk under 
årets Topplederkonferanse, arran-
gert av Frivillighet Norge, para-
plyorganisasjonen for alle frivillige 
organisasjoner i Norge. Regjeringen 
var godt representert. Vår nye 
kultur- og frivillighetsminister Trine 
Skei Grande åpnet konferansen og 
statsminister Erna Solberg holdt 
avslutningsinnlegget. Begge hadde 
klare oppfordringer til frivilligheten 
om innspill og dialog. 

Temaet for årets konferanse var 
«frivilligheten i et digitalt samfunn», 
et spennende og viktig tema hvor 
regjeringens to representanter invi-
terte de frivillige organisasjonene inn 
i diskusjonene og prosessene rundt 
den pågående teknologiske utvik-
lingen. Det er viktig at frivilligheten 
ikke blir hengende etter. Samtidig 
fremmet frivillighetsministeren det 
positive som ligger i en økt digitali-
sering. Blant annet med mulighetene 
til å gjøre den frivilliges hverdag 
enklere og mer effektiv.

Statsminister Erna Solberg fulgte 
opp med å invitere frivilligheten til å 
bidra i den teknologiske utviklingen 
med en tydelig stemme. Hun trakk 
spesielt frem det pågående arbeidet 
med en ny Frivillighetsmelding hvor 
blant annet statens bidrag til foren-
kling vil være et sentralt punkt. Det 
er en ekspertgruppe i arbeid som ser 
på hvordan 57 statlige tilskudds-
ordninger for frivilligheten kan bli 
enklere, åpnere og mer koordinert. 
Statsministeren oppfordret frivil-
ligheten til å komme med innspill 
slik at vi sammen kan sikre en 
forenklet hverdag på dette området, 
eksempelvis med nytenkning rundt 
gode kriterier for generelt tilskudd, 
gjenbruk av informasjon gjennom 
Frivillighetsregisteret og effekti-
visering. Her er det behov for en 
samkjøring av språkbruk og felles 
definisjoner, og en kritisk gjennom-
gang av kravene til rapportering og 
revisjon. Kan det være mulig å få på 
plass en felles søknadsportal for alle 

statlige tilskuddsordninger, tilsvaren-
de det privatpersoner og bedrifter 
har med Altinn for registreringer og 
rapporteringer?

Frivilligheten har grunn til å 
være optimistisk. Regjeringen 
har i Jeløya-plattformen satt flere 
forpliktende og konkrete mål: 
Momskompensasjonsordningen skal 
forbedres. Det skal gjennomføres en 
forenklingsreform for frivilligheten 
og de statlige støtteordninger skal 
bli bredere og mer ubyråkratiske. 

Per i dag er et viktig forslag til 
justeringer i regelverket for mom-
skompensasjonsordningen ute på 
høring, hvor målet er å gjøre ordnin-
gen mer treffsikker. For Foreningen 
for hjertesyke barn er målet klart 
– rettighetsfestet full refusjon av alle 
våre dokumenterte momsutgifter, 
slik næringslivet får. Utviklingen har 
de siste årene gått i feil retning, hvor 
blant annet avkortningsprosenten 
over tid har økt. For Foreningen for 
hjertesyke barn er det også viktig at 
det justerte regelverket åpner for at 
organisasjonen sentralt kan fortsette 
å søke på en dokumentert modell 
(refusjon basert på de dokumenter-
te momskostnadene), men at våre 
fylkeslag kan søke på en forenklet 
modell som er mindre komplisert 
og mindre ressurskrevende. Dagens 
regelverk krever at alle ledd i samme 
organisasjon må søke på samme 
modell.

Vi venter i spenning både på den 
nye Frivillighetsmeldingen som skal 
på plass i løpet av 2018

Helene Thon 
Generalsekretær FFHB

Z

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARNS 
STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!
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Selve roboten er plassert i klasserommet, eller der 
de andre elevene befinner seg. Den har «øyne», 
som gjør at Sigrid Onsøien Mellingsæter ser de 
andre, selv om de ikke ser henne. 

– Jeg snakker med de andre gjennom iPad-en, 
forklarer Sigrid. Hun bestemmer selv om hun vil 
kommunisere, eller bare være stille og følge med 
på det som skjer i klasserommet. 

– Den fungerer mest sosialt, legger hun veslevok-
sent til. For selve læringsutbyttet varierer. Noen 
ganger hører hun ikke hva læreren sier, eller hun 
ser ikke hva som foregår på tavla. Men roboten 
kan være med i klasserommet, tas med på turer 
og delta i andre aktiviteter. Når Sigrid er pålogget, 
lyser robotens «øyne» og den «ser» for henne. Da 
føler Sigrid at hun er litt med, og at hun vet hva 
som skjer. Roboten kan nikke og den kan gi signal 
når Sigrid vil si noe. Hun forteller at klassen for 
en stund siden var på utflukt i fjæra, og at roboten 
var med – det var morsomt.

14 TABLETTER DAGLIG
Hverdagen til 12-åringen, som for det meste må 
være hjemme, er ganske krevende, for akkurat nå 
er det mye som ikke fungerer i kroppen hennes. 
Sigrid har proteintappende tarm og står på en helt 
spesiell diett. Hun skal ha i seg maks 10 gram fett 
per dag. Spiser hun ett egg, er nesten hele kvoten 
brukt opp. På grunn av sitt lave immunforsvar, 
går hun på store doser kortison, hvor en kjent 
bivirkning er økt appetitt og sultfølelse. Ingen lett 

Sigrid (12) har medfødt hjertefeil og skal snart ha nytt hjerte. Mens hun venter, 
må hun unngå smitte, som betyr mye tid hjemme og borte fra skolen. Da er 
kommunikasjonsroboten AV1 en god venn å ha i hverdagen, og gjør at Sigrid nesten er 
litt på skolen og sammen med vennene sine likevel. 

balansegang å kombinere disse to tingene. I tillegg 
får hun hormonbehandling for binyresvikt og hun 
står på vanndrivende medisiner. 

– Jeg tror Sigrid tar 14 tabletter om dagen akkurat 
nå, forteller mamma Kristin Onsøien Mellingsæter. 

Hun tar med seg Sigrid til kontroll på St. Olavs 
Hospital hver 14. dag. Her følger de med på tapet 
av proteinstoffer og på immunforsvaret, de tar 
mange ulike blodprøver – og de sjekker hjertet. 
Med jevne mellomrom må det legges inn lunge-
dren på Sigrid. Det dårlige trykket i blodsystemet 
gjør at væske stadig samles opp i den ene lun-
geposen, og må tappes. Da blir hun liggende på 
sykehuset noen dager. Cirka hver tredje måned er 
hun på Rikshospitalet i Oslo. Mye av ventetiden, 
som har vart siden i mai i fjor, går med til kontroll 
og sjekk.

– Kombinasjonen av lavt immunforsvar og stadige 
runder med dren, gjør at det er vanskelig for 
Sigrid å være på skolen, sier Kristin. I tillegg må 
hun unngå andre steder hvor mange mennesker er 
samlet og smitte lett kan forekomme, som busser, 
handlesentre m.m. Da ender det opp med mye 
tid hjemme i huset på Buvika, en snau halvti-
mes kjøring sørvestover fra Trondheim, og på 
sykehuset. Sammen med mamma, som for tiden 
har permisjon fra jobb med pleiepenger, og med 
pappa Harald og de eldre søsknene, Jorid, Eivind 
og Stian (som bor i Namsos).

VANSKELIG HJERTEFEIL
Sigrid er født med de fleste indre organer speil-
vendt. Magesekken er på feil side, leveren ligger 
midt i. Hun har fire hjertekamre, men flere defek-
ter som til sammen utgjør en kompleks hjertefeil: 
Hull mellom hjertekamrene, delvis speilvendte 
kamre som har byttet plass, fullstendig manglende 
blodårer fra det ene hjertekammeret og til lunge-
ne, og alt for mange blodårer rundt hjertet ellers. 

Sigrid har vært syk hele livet sitt, og noen av 
avvikene ble oppdaget allerede på ultralydunder-
søkelsen i svangerskapet. Kristin husker godt hvor 
rystende dette var og hvor mye det preget resten 
av tiden hun gikk gravid. 

– Det aller verste var kanskje i forkant av fød-
selen. At jeg måtte dra fra de andre barna midt i 
adventstida, forteller Kristin. På grunn av Sigrids 
hjertefeil, måtte fødselen skje på Rikshospitalet, 
og Kristin tilbrakte de siste fire ukene før fødselen 
der. Hun medgir at jula etter dette alltid vekker 
litt rare minner hos henne. 

Sigrid ble født i romjula for litt over 12 år siden. 
Første hjerteoperasjon ble utført allerede da hun 
var to dager gammel. Storesøster Jorid og store-
bror Eivind (den gangen 6 og 9 år) fikk besøke 
Kristin og pappa Harald Mellingsæter og deres 
to og en halv dag gamle og nyopererte søster på 
Rikshospitalet på nyttårsaften dette året. Det ble 
en spesiell feiring av årsskiftet. 

Hjelp i hverdagen 
TIL Å HOLDE KONTAKT

M

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Sigrid har god støtte fra 
sine eldre søsken, her 
med Jorid og Eivind - og 
AV1-vennen.

Sigrid har flere gode venner.
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Harald skryter av sykehuset og av de ansatte på 
Thorax-kirurgisk avdeling, som virkelig var ene-
stående med tanke på å legge til rette for familien 
og for søsknene. 

– Jeg tar av meg hatten for den jobben disse men-
neskene gjør. 

MÅ BLI FORSKJELLSBEHANDLING
Kristin synes det har vært vondt alle de gangene 
Sigrid har vært på sykehus og hun selv har måttet 
reise fra de andre barna. Hun tror det rett og slett 
ikke er mulig å unngå forskjellsbehandling i en 
slik situasjon. 

– Den som er syk får nødvendigvis mye oppmerk-
somhet og ting, og ikke minst tid, sier Kristin og 
er litt blank i øynene når dette temaet bringes på 
banen.

Sigrid ble operert på nytt da hun var seks måneder 
gammel, og så da hun var fem år. Sin komplekse 
hjertefeil til tross, var hun ganske pigg da hun var 
liten, og hadde forbausende mye energi. Hun var 
med på både fotball og håndball. Egentlig har hun 
vært veldig «frisk» helt til hun begynte å samle 
vann i lungeposen for litt over et år siden.

– Men jeg ble litt fortere sliten når jeg løp og tren-
te enn de andre, da, forteller 12-åringen som for 
tiden har måttet legge alle disse aktivitetene på is. 

– Alle vennene mine spiller håndball, så jeg vil 
gjerne begynne igjen. Det er kjedelig å bare gå her 
hjemme, sier Sigrid. Kroppsspråket understreker 
det hun forteller. 

KONSTANT BEREDSKAP
Mot slutten av 2016 ble Sigrid gradvis dårligere, 
og det begynte å samle seg væske i lungene. Hun 
ble vurdert og forsøksvis behandlet, men utfor-
dringene lot seg ikke løse. I fjor vår konkluderte 
legene med at de heller ikke kunne utføre flere 
operasjoner på hjertet til Sigrid. I mai ble hun satt 
på venteliste for transplantasjon – som innebærer 
mye venting, og mye tid for seg selv. 

Sigrid og foreldrene har pakket bager og er klare 
til å dra til Rikshospitalet umiddelbart når beskje-
den kommer. Det kan skje hvert øyeblikk eller det 
kan fortsatt gå måneder. Familien er i beredskap. 
Når et hjerte først er tilgjengelig, er det kun snakk 
om timer før det må inn hos den som skal motta 
hjertet.

BLIR ISOLERT
– Det merkes godt at Sigrid har vært mye borte, 
og det er klart at hun blir isolert av å være så mye 
hjemme. De andre glemmer henne litt, livene deres 
går jo videre, sier Kristin og synes situasjonen er 
ganske vond. Sigrid har vært borte fra skolen i 
snart ett år sammenhengende.

Roboten, som Sigrid snart har hatt i et år, hjelper 
litt – den er et bindeledd og gjør at hun holder 
noe kontakt. 

Kristin forteller at det tok litt tid å få rutinene på 
skolen rundt roboten opp å stå, og det har ikke 
vært uproblematisk å få lov til å ha den i klas-
serommet. Både Sigrid og resten av familien har 
skrevet under på taushetserklæringer. Helseperso-
nell har underskrevet taushetserklæring i jobben, 
som også gjelder overfor roboten. Nå fungerer det 
imidlertid bra, og Sigrids klassekamerater er ivrige 
på å ha den med på alt mulig.

HAR HJEMMESKOLE
I august i fjor fikk Sigrid vedtak om krav på hjem-
meskole – 2 ½ time i uka. En lærer kommer hjem 
til Sigrid og bruker tiden på å gå igjennom nye 
ting og lekser. Det er lett å bli hengende etter med 
så mye fravær, selv om Sigrid gjør lekser nesten 
hver dag. Vedtaket om hjemmeskole skal opprett-
holdes, uavhengig av om Sigrid i gode perioder 
kan gå litt på skolen. Ikke minst fordi hun også 
etter transplantasjonen vil måtte være hjemme 
fra skolen i mange måneder, da også på grunn av 
immunforsvaret. 

I periodene hvor Sigrid er innlagt på sykehuset, 
går hun på sykehusskolen, som Kristin skryter 
veldig av. 

– Her har hun en fast lærer, de har mye kunst- og 
håndverksfag og hun lærer alltid veldig mye på 
kort tid.

LIKER SEG PÅ SCENEN
Sigrid er glad i musikk og teater, og kulturskolen 
er en hyggelig avveksling i hverdagen. Hun er 
aktiv med både sang og kornett. 

– Jeg liker å synge, forteller hun og smiler litt 
sjenert.

I 2016 var Sigrid på audition for den årlige og 
store juleforestillingen i Olavshallen i Trondheim, 
hvor de annethvert år tar inn nye barn til to av 
rollene. Hun fikk rollen som Helle, og var det 
første året med for å lære, slik premissene er. Året 
etter, julen 2017, skulle rollen være hennes. Så ble 
Sigrid dårlig og satt på transplantasjonsliste, og 
rollen måtte gis til en annen. Dette var veldig leit 
for Sigrid. Hun fikk være med som en slags sufflør 
i 2017 isteden, og deltok på de fleste øvelsene i 
forkant, men helt det samme ble det ikke. 

Drømmen nå er at rollen som Helle kan bli hen-
nes i 2018. Og at hun kan begynne med håndball 
igjen, være sammen med vennene sine og gå på 
skolen, kanskje hver eneste dag.

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har det siste 
året hatt et pilotforsøk hvor fem barn rundt om i 
landet har testet AV1, Sigrid er en av dem.  

– Vi valgte både gutter og jenter, elever på barne- og ungdomsskole og en 
på videregående til å prøve ut roboten, forteller prosjektleder i FFHB, Mona 
Helen Ødegård. 

I etterkant er foreldrene blitt intervjuet, og det har vist seg at roboten for 
noen fungerer mest sosialt, mens andre også har stort utbytte ved læring. 

– Veldig mye er avhengig av hvordan læreren og medelevene evner å huske 
på roboten og eleven som ikke er til stede. Vi erfarte også at roboten i seg 
selv er en artig ting som motiverer til å holde kontakt. Det er gøy å holde på 
med den, og robotens tilstedeværelse i klasserommet minner elevene på den 
eleven som er hjemme, sier Mona.

No Isolation, firmaet bak AV1, har latt FFHB beholde alle de fem robotene 
fram til april 2018. Deretter avsluttes pilotforsøket. 

– Vi har imidlertid fått AV1 som gave i ett år av to ulike firma. Det betyr at 
Sigrid får beholde sin robot også etter april. 

SØK GJENSIDIGESTIFTELSEN OM ROBOT!
I anledning Gjensidigestiftelsens 10-årsjubileum, har de valgt å gi en  
jubileumsgave til langtidssyke barn og unge i Norge. 100 nye roboter deles 
ut (basert på søknad).

– Vi er glade for at Gjensidigestiftelsen med denne gaven gir flere barn mu-
ligheten til å benytte roboten AV1. Vet du at barnet ditt vil være mye borte 
fra skolen fremover, oppfordrer vi dere til å søke, sier Ødegård.

Informasjon om søknadsprosessen, prosjektet og kriterier  
for tildeling finnes på www.gjensidigestiftelsen.no/av1

Om kommunikasjons-
roboten AV1

HJELP VED 
MYE FRAVÆR 
FRA SKOLEN

Det blir litt tid på sofaen i ventetiden.

Mamma Kristin O. Mellingsæter og pappa Harald Mellingsæter sammen med Sigrid 
hjemme på Buvika. Kristn er representant i FFHBs landsstyre.

Se baksiden
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– Dette er et veldig spennende og inter-
essant prosjekt sett med norske øyne. 
Det er mange barn og unge som trenger 
nye klaffer, og dersom dette prosjek-
tet fortsetter å vise positive resultater, 
bør det absolutt være noe å se på for 
kardiologer og kirurger her hjemme, sier 
styreleder Erik Skarrud i Foreningen for 
hjertesyke barn. 

65 000 aortaklaffer blir hvert eneste år 
erstattet med ny klaff i Europa, både 
på grunn av medfødt og på grunn av 
ervervet hjertesykdom. I dag tilbys enten 
mekanisk klaff eller biologisk klaff, som 
begge har begrensninger. Med mekanisk 
klaff må pasienten ha livslang behand-
ling med blodfortynnende medisin, mens 
den biologiske klaffen har begrenset 
levetid og må byttes, ofte etter få år. I 
særdeleshet for unge mennesker, som 
i tillegg er i vekst, innebærer dette 
utfordringer. 

Det kliniske forskningsprosjektet ARISE 
hadde oppstart i 2015. Her benyttes 
human-klaffer (fra et annet menneske) 
som behandles på en spesiell måte og 
«vaskes» for donors cellemateriale. Den 
decellulariserte klaffen, som også uten 
celler virker som den skal rent mekanisk, 
erstatter den ødelagte klaffen hos en 
utvalgt pasient. I løpet av cirka et halvt 
år vil det innsatte klaffeskjelettet ha blitt 
en del av mottakerens eget biologiske 
vevsmateriale og i tillegg ha regenerative 
evner.

Så langt har cirka 100 pasienter fått ny 
aortaklaff i dette europeiske prosjektet, 
og over 240 har fått tilsvarende pul-
monalklaff (ESPOIR-prosjektet). Åtte 
sentre i Europa er involvert. Foreningen 

for hjertesyke barn er representert i 
forskningsprosjektets etiske komité, ved 
spesialrådgiver Marte Jystad. 

Professor Samir Sarikouch er medisinsk 
leder for forskningsprosjektet ARISE, 
som har sitt hovedsete på Universitetet 
i Hannover i Tyskland. Han ledet også 
forskningsprosjektet med pulmonalklaf-
fer (ESPOIR) som ble avsluttet i 2017. 
Sarikouch kan fortelle at det siden begyn-
nelsen av 2000-tallet har vært implantert 
439 decellulariserte homografts – 262 
pulmonal-klaffer og 177 aorta-klaffer. 
Flere av disse pasientene har gått i mer 

10 år uten behov for reoperasjon, og 
dødeligheten er lav. 

– Resultatene i prosjektene er så langt 
gode, de decellulariserte klaffene ser ut til 
å ha bedre funksjonalitet, og overlevelsen 
blant pasientene er høy. Men bare over tid 
vil vi få vite sikkert om behandlingen vir-
kelig er vellykket. Det hefter dessuten flere 
prinsipielle problemstillinger til dette klaf-
fe-prosjektet, da tilgangen på human-klaf-
fer er svært begrenset, sier Sarikouch. 

De fleste land har regelverk og direktiver 
for organdonasjon og transplantasjon, og 

I februar var Foreningen for hjertesyke barn på en workshop i det europeiske klaffe- 
prosjektet ARISE. Målet med prosjektet er å kunne ta i bruk cellefrie human-klaffer med lang 
levetid i fremtidig behandling av medfødt hjertefeil. Resultatene fra forskningsprosjektet er 
så langt svært gode, men bare tiden vil vise om dette kan bli et reelt alternativ. Det er også en 
vei å gå når det gjelder tilgangen på human-klaffer til dette formålet.

det foreligger også organiserte samar-
beid mellom landene. Når det gjelder 
vevsdonasjon mangler det ofte organi-
sering og ikke minst regelverk. Få land 
har vevsbanker, og reguleringen er svært 
ulik fra land til land. Konsekvensen er at 
tilgangen på vevsmateriale (for eksem-
pel klaffer) er forholdsvis dårlig og en 
begrensende faktor.

– Denne problemstillingen utløser en 
rekke spørsmål om organ- og vevsdo-
nasjon. Kanskje må det trekkes opp nye 
retningslinjer som regulerer at man kan 
donere klaffer og vev, ikke bare hele 
hjerter og organer? Det er mange hjerter 
som ikke kan brukes til organdonasjon, 

men å kunne donere bare klaffene vil gi 
økt mulighet for dem som trenger nye 
klaffer, understreker Skarrud. 

Situasjonen i dag, både i Norge og 
mange andre land i Europa, er at det 
ikke eksisterer noe system for å ta vare 
på klaffer/vev. Det er stort sett tilfeldig 
når klaffer fra hjerter tas vare på og 
benyttes, og mange klaffer (og annet 
vev) går til spille i mangelen på et godt 
system. En aktuell problemstilling for 
Foreningen for hjertesyke barn fremover 
er å vurdere etablering av vevsbank og 
ditto regulering og formell strukturering 
– i samarbeid med Europa og verden for 
øvrig.

I Hannover utførest cirka 
400 hjerteoperasjoner på 
barn i året.

Marte Jystad fra Foreningen for hjer-
tesyke barn og noen flere deltakere fra 
ARISE-prosjektets etiske komité fikk den 
siste dagen av seminaret en omvisning på 
barneklinikken ved Universitetssykehuset 
i Hannover i Tyskland, som behandler 
pasienter fra 0 til 18 år. 

– Sykehuset er en av 21 klinikker i 
Tyskland som gjør hjerteoperasjoner på 
barn. I Hannover utføres cirka 400 slike 
inngrep årlig, på alle typer hjertefeil. I 
tillegg utføres like mange kateterinngrep 
(hvorav cirka en tredel er behandlende), 
forteller overlege og leder for avdelingen, 
Alexander Horte, under omvisningen. 
Han utfører cirka 1/3 av operasjonene 
selv. Horte legger til at de i snitt også 
gjennomfører en transplantasjon i uka på 
barn, men bare fire hjertetransplantasjo-
ner i året.

Barneklinikken har 18 sengeplasser og 
noen oppholdsrom for barna og pårø-
rende, blant annet et «farvel-rom». For 
øvrig er fasiliteter for foreldre som skal 
være sammen med barna på sykehuset 
ganske dårlig. Noen bor på hotell, andre 
innlosjeres privat og via frivillighet. 

Horte forteller at cirka 45 prosent av 
barnepasientene på sykehuset er fra grup-
pen flyktninger/innvandrere/asylsøkere. 
Blant disse finnes også dem som krysser 
landegrenser for å hjelpe sitt barn, gjerne 
kalt «helseflykninger». Horte har stor 
forståelse for disse foreldrene, men legger 
ikke skjul på at det kan skape utfordringer 
i et land som Tyskland.

De ansatte på barneklinikken er godt sko-
lert, også på å håndtere barn og foreldre i 
kriser. Horte mener de er organisert på en 

god måte for å kunne håndtere pasientene, 
men at det er en utfordring i Tyskland at 
sykepleieryrket har lav status og er lite po-
pulært. De som tar videreutdannelse innen 
faget blir heller ikke belønnet med høyere 
lønn. Ett av utslagene dette gir, er at de i 
Hannover, som i Tyskland og Europa for 
øvrig, har en mangel på intensivsykepleiere 
og andre sykepleiere. Hver sykepleier har 
flere pasienter i sitt ansvarsområde enn 
sykepleiere i Norge har. Horte ser på det-
te som et stort problem, for sykepleierne 
gjør en fantastisk viktig jobb.

FREMTIDENS KLAFFER FOR BARN?

TILPASNING AV KLAFFER: På den internasjonale workshopen i Hannover, som ble arrangert av 
alle de sentrale forskerne som er involvert i de to forskningsprosjektene ESPOIR og ARISE, 
fikk deltakerne blant annet være med en av kirurgene og se hvordan den decellulariserte klaff-
en bearbeides og festes i mottakerens hjerte («modellen» her er et grisehjerte). Fra Forenin-
gen for hjertesyke barn var spesialrådgiver Marte Jystad, generalsekretær Helene Thon og 
styreleder Erik Skarrud med.

KLAFFE-PROSJEKTET: Professor Samir 
Sarikouch er medisinsk leder i Hannover for 
forskningsprosjektet ARISE.

BARNEKLINIKKEN PÅ SYKEHUSET I HANNOVER

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Etisk komité i Arise på omvisning 
på barneklinikken i Hannover.
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Elisabeth møter Hjertebarnet på kafé en snøfylt 
vinterdag i Oslo. Hun er engasjert og vil gjerne 
snakke om jobben sin på Rikshospitalet. I løpet 
av samtalen glemmer hun stadig at hun egentlig 
har sluttet, og sier «vi» istedenfor «de» når hun 
deler det hun gløder for, nemlig de hjertesyke 
barna, og i særdeleshet de hjertesyke ungdomme-
ne. Elisabeth la igjen mye av seg selv i innsatsen 
for at de unge skal bli tatt best mulig hånd om på 
sykehuset, og bidro selv til vesentlige endringer, 
både organisatorisk og i praksis.

EN ALLSIDIG DAME
Som nyutdannet og ung sykepleier jobbet Eli-
sabeth et år på sykehuset i Tromsø – Oslo-jenta 
hadde bestemt at hun ville prøve å bo i nord. 
Deretter var hun flere år på barnekirurgen på Ul-
levål sykehus, før hun tok et avbrekk og utdannet 
seg til helsesøster. Etter noen år som helsesøster 
og mens hennes tre barn ennå var ganske små, 
tok hun fatt på mer studier og gikk i gang med 
både kunsthistorie, helse- og sosialfag og adminis-
trasjon og ledelse. Deretter prøvde Elisabeth seg 
noen år som lærer, en svært nyttig erfaring ifølge 
henne selv, før hun vendte tilbake til utgangs-
punktet og sykepleierfaget på Rikshospitalet. 
Siden har hun jobbet med barn og ungdom med 
hjertefeil, og har i dette arbeidet hatt stor nytte 
av sin allsidige bakgrunn. 

Elisabeth har hatt å gjøre med barn i alle al-
dersgrupper på poliklinikken på Rikshospitalet. 
Hun har avledet ettåringer med rangler, nynnet 
for treåringer og snakket om livet med snusfor-
nuftige 8-åringer. Hun har også hatt samtaler 
med ungdom, temmelig mange skal det vise seg. 
Samtaler som har gjort noe med henne. 

– Jeg har lært så mye om det menneskelige 
gjennom samtalene med ungdommene. De er så 
forskjellige, og å snakke med dem er berikende, 
sier den nyslåtte pensjonisten Elisabeth Getz. 

Hun føler seg heldig som har fått være med på 
dette. 

LÆRERIKE SAMLINGER FOR UNGDOM
Barnehjerteavdelingen på Rikshospitalet gjennom-
førte for cirka ti år siden et omfattende prosjekt 
med egne samlinger for hjertesyke ungdommer. 
Disse ble arrangert i samarbeid med Lærings- og 
mestringssenteret på sykehuset, og samlet hjer-
tesyk ungdom i aldersgruppen 16–18 år fra hele 
landet. Ungdommene fikk både undervisning og 
opplæring om hjertefeilen sin, og de fikk snakket 
med hverandre. Foreldrene fikk et eget tilbud. 
Elisabeth og hennes kollega, sykepleier Mona 
Knutsen, organiserte disse to-dagers samlingene. 
Mer enn 100 ungdommer var med. 

– Både ungdommene og foreldrene trenger å bli 
trygge, det fikk de hjelp til på disse samlingene, 
sier Elisabeth engasjert, og husker det som en vek-
ker med tanke på hva det vil si å være ung og å ha 
medfødt hjertefeil. Prosjektet var ressurskrevende, 
men Elisabeth så virkelig nytten for de unge. Sam-
tidig lærte hun veldig mye selv, og hennes interesse 
for denne pasientgruppen fikk et løft.

ELISABETH PÅ UNGDOMSPOLIKLINIKKEN
På OUS innførte de 18 års aldersgrense på Barne-
klinikken fra og med september 2014. I forbindel-
se med dette ble det nedsatt en stor prosjektgrup-
pe, hvor også Elisabeth var med, som skulle se på 
rutinene rundt implementeringen av 18-årsgren-
sen på barneavdelingene. Blant annet ble det laget 
en generell prosedyre/sjekkliste for overføring fra 
barn- til voksenavdeling.  

Samtidig satte Barnehjerteseksjonen i gang et eget 
opplegg for kontroller av hjertesyk ungdom, i 
forbindelse med overgangen til voksenavdelingen. 
Det ble etablert en egen ungdomspoliklinikk, og 
ungdom fra hele landet med middels komplisert 
og komplisert medfødt hjertefeil gikk igjennom 

– Møtene med de hjertesyke barna, ungdommene og familiene deres har beriket livet mitt, 
sier Elisabeth Getz, som de to siste tiårene av sitt yrkesliv var sykepleier på Rikshospitalet i 

Oslo. I desember 2017 gikk hun av med pensjon, og kan se tilbake på flere store endringer. 

medisinske undersøkelser og fikk egne samtaler 
med sykepleier, hvor også denne generelle sjekk-
listen ble brukt. 

Sammen med overlege Thomas Möller har 
sykepleier Elisabeth Getz tatt seg av denne ung-
domspoliklinikken ved barnehjerteseksjonen på 
Rikshospitalet. Både av de medisinske undersø-
kelsene og av samtalene med de unge. Etter hvert 
er flere både leger og sykepleiere kommet inn. 

– Det er krevende og helt spesielt å jobbe med 
ungdom, og man må ha godt med kunnskap, sier 
hun og legger stor ydmykhet for dagen når det 
gjelder det å nærme seg denne gruppen pasienter. 

– Ungdomsmedisin er en egen spesialitet, og for 
at vi som helsepersonell skal møte denne grup-
pen på best mulig måte, må det etableres faglige 
forum hvor dette kan løftes opp. 

Elisabeth bidro selv til at temaet ungdom ble satt 
jevnlig på dagsordenen på barnehjerteavdelingen.

– Vi som sykepleiere har en unik mulighet til 

å påvirke på hvilken måte en ungdomspolikli-
nikk skal drives, både med tanke på innhold og 
ressurser. Vi skal være pådrivere, og selv om det 
«blåser litt motvind» bør vi ta utfordringene, sier 
Elisabeth og beskriver miljøet på sin egen tidli-
gere arbeidsplass som både dynamisk og godt. 
Hun har grepet de mulighetene som har bydd 
seg, og har også selv skapt seg arbeidsområder. 
Blant annet for å få laget en prevensjonsveileder 
for de unge. 

MÅ VÅGE Å SNAKKE MED UNGDOM
Hjertesyk ungdom er først og fremst ungdom – 
og enkeltindivider. Elisabeths erfaring er at de 
fleste stort sett er ganske friske, og at de ikke 
skiller seg så veldig fra andre ungdommer når det 
gjelder hva de er opptatt av. 

– Men så har de denne hjertefeilen da, som en 
tilleggsbelastning, som kanskje gir dem noen ek-
stra utfordringer. Det må vi snakke med dem om. 
Helsepersonell må tore å snakke med ungdom, 
og de må våge å spørre, ikke minst om hvordan 
de har det og hvordan det går, sier Elisabeth 
likefremt. 

Brenner for ungdom

Samarbeidet med Fore-
ningen for hjertesyke 
barn har i alle år vært 
hyggelig og berikende. 
Foreningen har vært en 
god støttespiller og en 
det alltid går an å ringe, 
sier Elisabeth Getz 
takknemlig.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

– Jeg har lært så mye om det menneskelige gjennom samtalene med ungdommene. 
De er så forskjellige, og å snakke med dem er berikende



26 27MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

Opp igjennom årene har hun fått ganske stor 
erfaring med slike samtaler. Ikke alle har blitt 
slik hun planla. Smilende forteller Elisabeth om 
en samtale hun hadde med en ung gutt for et 
par år siden. En god prat, syntes hun, hvor de 
snakket mye om både hjertefeilen og andre ting. 
Da hun etterpå spurte den unge gutten om hva 
han satt igjen med, fikk hun det nådeløse svaret 
«ingenting». Uten at hun lot seg vippe av pinnen 
av det. Isteden bekreftet hun hans ærlighet og 
spurte ham hva de nå skulle gjøre. De fant ut 
av det – sammen. Han reiste hjem med mer 
kunnskap om hjertefeilen sin, og Elisabeth med 
enda flere nyttige erfaringer om kommunikasjon 
med ungdom.

UNGDOMSPROSEDYRENS MOR
Elisabeth har lenge vært opptatt av å systemati-
sere ungdomsoppfølgingen, og har tatt til orde 
for at den generelle sjekklisten for overgangen 
ikke er nok. Hun tok derfor selv initiativet i 
2017 til å utarbeide en egen ungdomsprosedyre 
for barnehjerteavdelingen på Rikshospitalet. Et 
arbeid hun utførte i nært samarbeid med syke-
pleier Kari Hansen, en av de tre sykepleierne 
som fremover skal ha ansvaret for oppfølgingen 
av ungdom på barnehjerteavdelingen. 

Elisabeth var spesielt opptatt av at arbeidet 
med prosedyren skulle være tverrfaglig og sikre 
samarbeid mellom flere avdelinger og instanser. 
Blant annet fikk hun involvert barne- og ung-
domspsykiater Trond Diseth fra BUP i arbeidet 
med prosedyrene. Faglig leder av Barne- og 
ungdomsprogrammet på Oslo Universitetssy-
kehus (OUS), Ragnhild Hals, var også sen-
tral. Elisabeth tror det er viktig å normalisere 

psykisk helse. I prosedyren er det også beskrevet 
eksplisitt at det er et mål å gjøre ungdom med 
medfødt hjertefeil bedre i stand til å ivareta egen 
fysisk og psykisk helse.

– BUP er en av de viktigste samarbeidspartnerne 
vi har i arbeidet med ungdom.

For Elisabeth var det også viktig å få etablert en 
tidligere start på oppfølgingen av ungdom, og 
ikke først når de er 16–17 år. 

– Man må begynne å være bevisst ungdom alle-
rede ved 12-årsalder, og forberede dem på tema-
er, understreker Elisabeth. Hun er fornøyd med 
at dette er lagt inn i de nye rutinene. I tillegg er 
voksenavdelingen en viktig samarbeidspartner. 

– Avdelingene må være samkjørte på hva de sier 
og gjør.

Elisabeth rakk akkurat å få prosedyren «Tran-
sisjon for ungdom med medfødt hjertefeil» god-
kjent på avdelingen før hun gikk av i desember 
2017, og kan med rette kalles prosedyrens mor. 
Hun er fornøyd med dette arbeidet, og sier hun 
er veldig glad for at det nå er et eget og fast 
team på avdelingen som skal ha ansvaret for 
ungdommen videre, både barnekardiologer og 
sykepleiere. 

For henne er det ennå litt uvirkelig at hun ikke 
selv skal være en del av det videre arbeidet med 
dette, sammen med sine gode kolleger. Ungdom-
mene er fortsatt litt hennes, og hun kommer nok 
til å si «vi» en stund til når hun snakker om de 
hjertesyke barna og ungdommene.

Ungdom med kronisk sykdom har behov for å bli møtt litt an-
nerledes enn barn, og trenger oppfølging som er tilpasset deres 
helt spesielle behov, i skjæringspunktet mellom barndom og 
avhengighet og voksenliv og selvstendighet. De fleste av barne- 
og ungdomsavdelingene rundt om i landet har tanker om 
hvordan ungdom bør følges opp og hva en transisjon (såkalt 
overgang til voksenavdeling) kan innebære. Ikke så mange har 
et etablert program for dette, med Haukeland universitets-
sykehus, St. Olavs Hospital og Akershus Universitetssykehus 
som unntak. Nå har også Rikshospitalet tatt grep og vedtatt 
en egen prosedyre for oppfølging av ungdom og overgang til 
voksenavdeling og til GUCH-team (Grown up with congenital 
heart disease).

UNGDOMSPOLIKLINIKK FRA 12 ÅR
Barnehjerteavdelingen på Rikshospitalet har siden de innførte 
18-årsgrense i 2014, forholdt seg til sykehusets generelle pro-
sedyre/sjekkliste for overføring fra barne- til voksenavdeling. 
De har også hatt en poliklinikk for ungdom, men denne har 
hatt fokus på den aller siste konsultasjonen før overgangen til 
voksenavdelingen. 

I desember 2017 vedtok barnehjerteavdelingen en skredder-
sydd prosedyre for hele ungdomsperioden. Overgangen til 
voksen starter i henhold til denne allerede ved 12 års alder og 
er deretter delt inn i faser med faste sjekkpunkter. Hensikten 
med prosedyren er definert slik: 

«Bistå ungdom fra 12 til 18 år med medfødt hjertefeil med 
kunnskap om egen sykdom, og innsikt i sin helsesituasjon og 
egne ressurser. Det vil gi ungdommen bedre mestringsfølelse 
og dermed økt livskvalitet.» 

– Nå skal vi starte med ungdomspoliklinikk når de er 12 år. 
Da har vi en samtale, hvor også foreldrene er til stede, og 
hvor vi forteller om både ansvar og om ting som vil komme. 
For eksempel at de heretter kan velge om de vil snakke litt 
alene med sykepleier og lege, uten foreldre/foresatte til stede, 
når de er på kontroller, forteller Kari Hansen og legger til at 
dette fortsatt er nytt og ikke helt i gang ennå. Hun er en av tre 
sykepleiere på Barnehjerteavdelingen på Rikshospitalet som 
(primært) skal holde i ungdomspoliklinikken. 

KUNNE SNAKKE OM ALT
Et viktig prinsipp i den nye prosedyren, er at de unge skal få 
mest mulig informasjon og samtidig muligheten til å snakke 
om psykososiale forhold og ting som er viktige for dem.  

– I tillegg til det rent medisinske, skal vi i løpet av årene 
fram til de er 18 år være innom mange temaer, som skole og 
yrkesvalg, fritid, fysisk aktivitet, livet hjemme og med venner, 
tatovering, rusmidler, sex og annet, ramser Inger Bygland 
Grosch opp. Hun er også del av «ungdomsteamet», og fortel-
ler at de akkurat nå jobber med å lage en liten brosjyre om 
dette, som de unge skal få utdelt på den første kontrollen etter 
fylte 12 år. For egen del har de også utarbeidet en sjekkliste 
som skal følge ungdommens journal, hvor de krysser av for 
hvilke temaer de har vært innom når.

– Vi ønsker at de skal ha tillit og selv stiller spørsmål om ting 
de lurer på og tenker på. Derfor vektlegges dette med at vi 
som helsepersonell har taushetsplikt, som er viktig, legger Kari 
til.

Fra barn til voksen på OUS Rikshospitalet 

– NY PROSEDYRE OG NYE 
RUTINER FOR UNGDOM

– Jo mer man vet om egen helse, jo bedre valg kan man ta og jo bedre klarer man seg, 
sier sykepleier Kari Hansen og viser stolt den nye prosedyren for ungdomspoliklinikk og 
oppfølging av hjertesyk ungdom på Barnehjerteavdelingen på OUS Rikshospitalet. Med 
grunnpilar at ungdom skal få mer informasjon om egen helse, om sine rettigheter og om 

annet i livet som berøres av sykdommen.

UNGDOMSPOLIKLINIKKEN: Kari Hansen, Inger Bygland Grosch og 
 Terese Tansø er de tre sykepleierne som har hovedansvaret for ung-
domspoliklinikken på barnehjerteavdelingen på OUS Rikshospitalet. 
Selv om alle sykepleierne på avdelingen har poliklinikk og alle også 
skal kunne snakke med ungdom. 
– Vi viderefører det Elisabeth Getz dro i gang før hun gikk av med 
pensjon, forteller Kari.

Elisabeth Getz samarbeidet nært med overlege 
Thomas Möller om oppfølging av ungdom på Riks- 
hospitalets barnekardiologiske avdeling.

Elisabeth Getz har vært en klok og engasjert fag- 
person, en god kollega og en kunnskapsrik syke-
pleier med en stor åpenhet for nye impulser og 
forbedringer på alle plan. Vi har delt et sterkt 
engasjement for ungdommene blant våre hjerte-
syke pasienter. Elisabeth «ser» ungdommer og hun 
har vært engasjert i å hjelpe ungdommene med å 
ta skrittet fra et hjertesykt barn som kommer med 
mamma og pappa til kontroll, til å bli en informert og 
ansvarlig voksen pasient som tar fatt på sitt eget liv 
med de utfordringer som følger med hjertesykdom-
men. Elisabeth Getz har vært en utrettelig pådriver 
på Barnekardiologisk avdeling for å tilpasse våre 
faglige og praktiske rutiner til ungdommenes behov.

Samtidig har Elisabeth vært en aktiv og interessert 
samarbeidspartner i forskjellige kliniske forsknings-
prosjekter gjennom årene. Hun har alltid sagt ja til å 
lære seg nye teknikker og metoder som kan forbedre 
vår praksis eller gi oss ny kunnskap.

Jeg skulle ønske at alle vi andre også kunne beholde 
et slikt sterkt faglig og menneskelig engasjement 
gjennom hele yrkeskarrieren og helt fram til pensjons- 
alderen.

Thomas Möller
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M

– Det var veldig 
greit å slippe å 

reise helt til Ahus, 
og bare kunne stikke 
innom helsestasjonen 

og få råd og 
 hjelp der

Ute er det vinter og kaldt, og nurket er vanskelig 
å få øye på med det første, under alle lagene med 
klær og tepper idet hun kommer inn døra til hel-
sestasjonen med to stolte foreldre på slep. Den lille 
frøkna pakkes ut og serverer ganske umiddelbart 
et smil til den nysgjerrige damen med fotoapparat 
som «dukkelukker» foran ansiktet hennes. Jenta 
ser både frisk og pigg ut, og ettersom klærne tas 
av, er kun et diskré arr på brystkassen det synlige 
beviset på at hun har vært igjennom en ganske 
stor hjerteoperasjon for ikke lenge siden, og fak-
tisk ikke er like frisk som de fleste andre barna på 
helsestasjonen. Pluss at hun har en metningsmåler 
teipet fast til foten. 

– Vi har den på henne om natten, for metningen 
synker lettere når hun sover. Blir metningen for 
lav, piper alarmen, det er veldig betryggende, sier 
mamma Trine.

VISSTE OM HJERTEFEILEN
Vilja Olea kom til verden i november i fjor. Hun 
ble født på Rikshospitalet i Oslo og operert 
allerede noen dager gammel. Foreldrene, Trine 
Dishington Hansen og Geir Ole Hansen fikk vite 
om hjertefeilen på rutineultralyd i svangerskapet, 
og var forberedt på at noe feilte jenta de ventet. 
Så langt det går an å forberede seg på noe sånt. 
Hjertebarnet fulgte familien på Årnes gjennom 
høsten og fram til fødsel i fjor (artikkel i Hjerte-
barnet nummer 1/2018), og de delte noen av sine 
erfaringer med det å gå og vente når man vet at 
noe er galt. 

Cirka tre uker etter at hun ble født, kunne Vilja 
Olea reise hjem til Årnes, hvor både en firbent 
storebror og en tobent storesøster ventet spent.

– Det var veldig godt å komme hjem etter ukene 
på sykehus, først på Rikshospitalet og så på Ahus, 
forteller Geir Ole. 

– Vi trengte å lande litt som familie igjen, legger 
Trine til og forteller at storesøster Nellie var litt sint 
og frustrert den første tiden, fordi de hadde vært 
borte så lenge. Hun ville verken at de dro noe sted 
eller hadde besøk. Det tok de hensyn til, og hadde 
nok også selv behov for å falle inn i rutiner som 
utvidet familie. Så tok det heller ikke mer enn en 
ukes tid før Nellie var klar for å dra i barnehagen 
igjen og en ny hverdag begynte å ta til. 

SPISER OG SOVER GODT
Vilja Olea blir veid og målt på helsestasjonen 
denne dagen. 5855 gram tung og 59 cm lang. Hun 
følger sin egen persentil, skal det vise seg, en sam-
menlikning på kurve ut fra forventet utvikling, 
både på vekt, lengde og hodeomkrets. Helsesøster 
Beate Kommistrud er såre fornøyd – foreldrene 
også. 

Beate prater med Trine og Geir Ole og spør om 
løst og fast – om hvordan det går, om mat, søvn 

og annet. Trine kan fortelle at ammingen går over 
all forventning. 

– Siden vi kom hjem fra sykehuset har jeg for det 
meste latt henne styre det selv, og det virker som 
hun får i seg nok. Hun gulper ganske mye også, 
sier Trine og tørker bort litt av overskuddet som 
nettopp fant veien ut. 

– Det er ganske sjelden at hun skriker noe særlig, 
og på natten kommer det gjerne bare noen små 
snøft når hun er sulten. Hun sover i ganske lange 
strekk av gangen på natten. Til gjengjeld ikke så 
mye på dagen, men hun virker fornøyd.

FØLGER VAKSINASJONSPROGRAM
Helsestasjonen har fått tilsendt Vilja Oleas epi-
krise fra sykehuset. Her står det som anbefaling 
at hun følger normalt vaksinasjonsprogram. Geir 
Ole forteller at Vilja Olea var litt forkjølet sist 
helg og hadde feber, men det er gått over nå. De 
blir enige med helsesøster om at hun er frisk nok 
til å få vaksiner i dag.

I tillegg til de ordinære vaksinene, får Vilja Olea 
også forebyggende behandling mot RS-virus (Re-
spiratorisk syncytialvirus). RS-virus gir vanligvis 
forkjølelse eller lettere luftveissymptomer, men 
kan forårsake bronkiolitt/bronkitt og lungebeten-
nelse hos små barn. 

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn 
og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot 12 
forskjellige sykdommer (rotavirus, difteri, stiv-
krampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med 
Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt 
B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde 
hunder og humant papillomavirus (HPV)). De 
første vaksinene settes allerede ved 6 ukers alder, 
deretter videre opp igjennom barnehage- og 
skolealder, de fleste i kombinasjonsvaksiner. Vilja 
har fått vaksiner mot RS-virus allerede 3 ganger, 

U

Vilja Olea er tre måneder og to dager gammel og har hjertefeilen Fallots tetrade. 
En dag i februar er hun klar for tremånederskontroll på helsestasjonen på Årnes, og skal

 både veies, måles og vaksineres. Hjertebarnet får være med.
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Trygghet å følge kontrollene på helsestasjonen

FORELDRE MÅ GI SAMTYKKE TIL AT  
EPIKRISEN OGSÅ SENDES TIL HELSE- 
STASJONEN
§ 9 (Epikrise)
Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av 
journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysnin-
gene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning.
Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos 
spesialist.
Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. 
Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggen-
de/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege.
Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avslut-
tet.
Kilde: Forskrift om pasientjournal
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rotavirus på 6-ukerskontrollen, og rotavirus pluss 
de to sprøytene på 3-månederskontrollen. 

– Hun kan få litt feber av vaksinene i dag, og kan 
bli litt urolig det første døgnet, advarer helsesøster. 

Vilja ligger på pappas fang, og får et stikk i hvert 
lår. Hun skriker indignert opp, og liker åpenbart 
ikke sprøytestikk. Men så lar hun seg veldig raskt 
trøste av Geir Ole som legger henne mot skul-
deren og går med henne rundt i rommet. Det tar 
ikke lang tid før Vilja har glemt stikket. Blikket er 
våkent, hun vil se seg rundt og beveger overkrop-
pen hit og dit.

STYRKE I KROPPEN
I tillegg til vekt og trivsel, er helsesøster interes-
sert i utviklingen når det gjelder bevegelighet og 
kontakt. På grunn av operasjonssåret og arret, har 
Vilja Olea foreløpig ikke ligget så mye på magen, 
og har kanskje ikke rukket å opparbeide seg så 
mye styrke i overkroppen. 

Helsesøster plasserer henne på en madrass på 
bordet, på magen, og Vilja strekker seg opp. Hun 
kan åpenbart, og hun vil, løfte både hode og over-
kropp i begge retninger. Til alt overmål får både 
helsesøster og fotografen et strålende smil mens 
demonstrasjonen pågår. Foreldrene anbefales å la 
henne «trene» litt mer på dette hjemme. 

Vilja liker seg godt på armen til foreldrene og er 
mye på skulderen, forteller de. Helsesøster re-
gistrerer at hun gjerne vil bøye overkroppen litt 
mye mot den ene siden. – Ja, hun er litt «banan» 
i fasongen når hun løftes, sier Trine. 

– Det er veldig vanlig, ganske mange barn legger 
seg til en liten bøy på den måten, forteller helse-
søster og henviser dem til helsestasjonens fysiote-
rapeut. Sånn for sikkerhets skyld, for å sjekke det 
ut og for eventuelt å få noen øvelser de kan gjøre 
for å motvirke skjevhet.

OVERLAPP MED AHUS
Vilja Olea går til kontroller for hjertefeilen på 
Ahus, cirka hver fjerde uke. Hun blir veid og 
sjekket der også, så det er en viss overlapp med 
det som gjøres på helsestasjonen. Men ikke på 
alt. 

– Vi følger opp vaksiner og en rekke andre 
behov, sier helsesøster, og mener de er viktige for 
kontinuiteten i barselomsorgen.

Trine og Geir Ole synes også det er fint og be-
tryggende å følge kontrollene på helsestasjonen, 
og mener det åpner muligheten til å få hjelp ved 
eventuelle behov. Geir Ole forteller at det kort 
tid etter at de kom hjem fra sykehuset i fjor høst, 
begynte å væske fra operasjonssåret til Vilja 
Olea. Da tok foreldrene kontakt med helsestasjo-
nen, som hadde dialog med og sendte bilder av 
såret til legene på Ahus.  

– Det var veldig greit å slippe å reise helt til 
Ahus, og bare kunne stikke innom helsestasjonen 
og få råd og hjelp der, sier Trine.

VENTER PÅ NY OPERASJON
Vilja Olea skal opereres en gang til. Den første 
operasjonen var et hjelpeinngrep, og nå avventer 
de neste steg. Lungepulsåren hennes er for trang, 
men hvorvidt denne må blokkes ut, eller om også 
klaffen må fikses, det vil tiden vise. De skal også 
tette igjen hullet hun har mellom hovedkamrene 
i hjertet. Enn så lenge følges hun tett opp, fra alle 
hold, og har det for tiden veldig fint. 

– Vi får nesten dårlig samvittighet, fordi vi til alle 
som spør om hvordan det går, bare kan si at «jo, 
veldig bra». Men det er jo veldig hyggelig også, 
da, sier Geir Ole smilende og pakker Vilja Olea 
inn igjen i alle lagene med klær, før hun skal ut i 
vinterkulda og hjem til storesøster og den firben-
te. Om et par uker skal hun døpes.

– Vaksinene i barnevaksinasjonsprogram-
met er ukompliserte, sykdommene de 
vaksinerer mot er det ikke. 

Holmstrøm forteller at det ikke er noen 
restriksjoner for barn med medfødt hjer-
tefeil når det gjelder vaksinene i barnevak-
sinasjonsprogrammet. Unntaket er de få 
barna som er transplantert og/eller har på-
vist defekt i immunforsvaret, og som ikke 
tåler levende vaksiner (meslinger, kusma, 
polio og rotavirus). En halv prosent av 
barna med DiGeorges syndrom (nå beteg-
net som Velocardiofacialt syndrom) skal 
heller ikke ha levende vaksiner. Disse vet i 
tilfelle om denne begrensningen.

Noen praktiske hensyn i forbindelse med 
vaksinasjon kan det være lurt å ta. Holm-
strøms generelle råd er at vaksinene ikke 
bør tas seks uker før eller seks uker etter 
operasjon. 

– Når barnet ligger på hjerte-/lungemaskin 
i forbindelse med en operasjon, foregår en 
omfattende utskiftning av antistoffer, og 
effekten av en vaksine vil «vaskes bort» i 
denne prosessen, forklarer han. 

Skal barnet inn til kontroll eller annet på 

sykehus, er det også greit å unngå vaksine 
dagen før, i og med at noen kan få litt 
feber og bli uvel noen dager etter injek-
sjonen.

I TVIL OM VAKSINE MOT INFLUENSA
Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler alle 
med en alvorlig grunnlidelse, for eksempel 
hjertesykdom, å ta sesongvaksine mot in-
fluensa. Holmstrøm er mindre kategorisk 
i sine råd når det gjelder influensa. Hans 
erfaring er at de aller fleste hjertesyke 
barn tåler en influensa, som i hovedsak gir 
feber og muskelsmerter og sjelden setter 
seg i nedre luftveier. 

– Prisen for å slippe en tøff influensa, er å 
få en lett influensa på grunn av vaksinen, 
sier Holmstrøm, og mener denne risikoen 
må tas med i totalvurderingen. Han har 
svært sjelden (om aldri) sett et hjertesykt 
barn som er alvorlig syk av influensa. I 
de fleste tilfeller oppfordrer han derfor 
foreldrene til på egenhånd å vurdere om 
de synes denne vaksinen er nødvendig. 
Det samme gjelder for barnesykdommen 
vannkopper, hvor han mener det heller 
ikke foreligger spesielle forbehold for 
hjertesyke barn (barn med immunsvikt, 
etter transplantasjon, eller som bruk av 
immundempende legemidler bør heller 
ikke ta vannkoppvaksine, da dette er en 
såkalt levende vaksine). 

RS-VIRUSET ER MER ALVORLIG
Når det gjelder de hjertesyke barna, er 
Holmstrøm langt mer bekymret for for-
kjølelsesviruset RS (respiratorisk syncytialt 
virus), som hver høst og vinter forårsaker 
utbrudd. RS-viruset er en hyppig årsak til 
nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og 
pneumoni) hos spedbarn og små barn. 
Tall fra USA har vist at 1,7 prosent av 
barn under seks måneder blir innlagt på 
sykehus grunnet RS-virus. Også i Norge er 
komplikasjoner i forbindelse med RS-viru-

set en viktig grunn til sykehusinnleggelse 
av små barn.

God håndhygiene er det viktigste infek-
sjonsforebyggende tiltaket mot RS-infek-
sjon. I tillegg kan et antistoff (Synagis) 
gis som forebyggende behandling til 
utsatte barn, som da får flere (fem til seks) 
injeksjoner i løpet av sesongen (oktober 
til april). 

– Dette er ikke en vaksine, men en 
forebyggende behandling mot en alvorlig 
infeksjon. I motsetning til vaksiner, som 
gir langvarig beskyttelse, må denne be-
handlingen gjentas hver sesong, forklarer 
Holmstrøm. Han anbefaler foreldre å 
etterspørre behandlingen, særlig for de sy-
keste barna og for dem under to år. Både 
sykehuslege og fastlege kan forskrive en 
resept på Synagis, som foreldrene henter 
ut på apoteket. Sprøytene settes av fastlege 
eller helsesøster.

– RS-behandling reduserer sannsynlighe-
ten for innleggelser og respiratorbehand-
ling betraktelig!

Hjertesyke barn og vaksinasjon
– Hjertesyke barn bør slutte 100 prosent opp om 

barnevaksinasjonsprogrammet, mener overlege Henrik Holmstrøm ved 
barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet. Han minner også om at forebyggende 

behandling mot RS-viruset i vinterhalvåret kan være lurt.

Slutt opp om barnevaksinasjonsprogrammet, 
er oppfordringen fra overlege Henrik Holm-
strøm på Rikshospitalet i Oslo.

HOVEDKRITERIER FOR FOREBYGGENDE 
BEHANDLING MOT RS-VIRUSET FOR BARN 
UNDER TO ÅR:
• Alvorlig cyanose
• Betydelig pulmonal hyperflow
• Pulmonal hypertensjon
• Behandlingskrevende hjertesvikt
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Vilja Olea får vaksine på helsestasjonen.



Lykken var stor, sommeren 2015, graviditetstesten 
var positiv. Endelig, etter mange års drømmer, 
drømmer som ble fjernere og fjernere, etter hvert 
knust, men nå var de endelig blitt virkelig. Vi 
ventet vårt første barn. Tidlig ultralyd viste at det 
bitte lille plommestore fosteret hadde 2 armer, 
2 bein og et hjerte som slo. Vi senket skuldrene, 
kjøpte inn noen ufattelig små klær og gledet oss 
til mars. Første møtet vårt med den lille krabaten 
skulle skje i oktober, 19 uker inn i svangerskapet. 
Da skulle vi på den berømte ordinære ultralyden 
på KK, hvor det eneste vi trodde vi skulle få vite, 
var om vi ventet en prins eller prinsesse. Der tok 
vi feil. Litt ut i ultralyden stopper jordmor opp 
med den detaljerte beskrivelsen om hva hun ser, 
hun blir stille. Jeg kjenner hendene mine blir 
klamme, ser bort på kjæresten min, ønsker at 
han skal smile betryggende mot meg, men han 
ser like forundret ut som jeg. Hvorfor ble hun så 
stille? 

Jordmor skjønner fort at vi blir usikre. «Jeg stude-
rer bare hjertet litt nøye, for å være sikker.» Hun 
blir stille igjen, en lang stund, før hun sier hun 
må hente en annen jordmor. Plutselig sitter det 
to stykker og studerer bildene fra magen min på 
skjermen. De mumler litt seg imellom før de for-
klarer oss at de muligens ser et avvik på hjertet, de 
mistenker en lidelse som heter transposisjon, men 
ettersom de ikke er leger kan de ikke si mer. Jeg 
kjenner mitt eget hjerte i halsen, pulsen dunker, 

tårene presser på. Kanskje drømmen igjen skal bli 
knust? Vil jeg kunne takle enda et nederlag? Vil 
jeg noensinne tørre å gå gravid igjen? Jeg er full 
av tanker. 

Vi får en legetime to dager senere. «Forresten, 
dere ville jo vite kjønn, det er en gutt!» kan jord-
mor fortelle meg mens jeg skjelvende tørker av 
geleen fra magen min. 

Etter to tunge, tankefulle dager trapper vi nervøst 
opp på legetimen. Der blir vi møtt av en solstråle 
av en fostermedisiner som gjerne vil ta en titt 
på hjertet til den lille gutten vår. Hun kommer 
fort til konklusjonen at det er transposisjon. En 
diagnose som innebærer at de store arteriene har 
byttet plass. Hun kan videre fortelle at dette er en 
livstruende diagnose med garantert dødelig utfall, 
med mindre babyen blir behandlet etter fødsel. 
Etter behandling vil babyen kunne leve et full-
verdig liv. Hun skryter av den dyktige jordmoren 
som klarte å se dette på ultralyden, det er mange 
transposisjonsbarn som blir født uten at man vet 
at de er hjertesyke. Da er det alvorlig. Jeg tenker 
på denne jordmoren, hun har muligens reddet 
livet til mitt lille hjertebarn. 

Fødselen og behandlingen barnet trengte umid-
delbart etter ankomst til verden, skulle foregå på 
Rikshospitalet. Langt borte fra hjemmet. Både 
spørsmålene og bekymringene vokste og vokste. 

Heldigvis viste KK seg å være enestående. I tillegg 
til at de måtte ha ultralyd hver 3. uke, gjorde lege-
ne der alt de kunne for at mitt hode skulle bli of-
tere avslappet, og tankene kverne mindre. Vi fikk 
møte en barnekardiolog fra Barneklinikken som 
kunne fortelle oss gladhistorier fra avdelingen. 
Barn som knapt visste at de var blitt født med 
hjertesykdommer fordi livene deres var så norma-
le, babyer som ble godt tatt vare på ved ankomst 
ved Haukeland etter behandling på Rikshospita-
let, foreldre som opplevde at skuldrene senket seg. 
Alle født med transposisjon. Barnekardiologen 
tok seg god tid, satte alt annet på vent, han ville at 
vi også skulle være foreldre med lave skuldre. 

Da vi hadde kommet enda lenger ut i gravidi-
teten, og vi følte at behovet for fakta omkring 
hjertefeilen hadde blitt tilfredsstilt, fikk vi en ny 
bekymring. Hva med økonomien? Vi måtte i 
første omgang være på Rikshospitalet nesten 3 
uker før planlagt keisersnitt, og noen uker etterpå. 
Hvordan skulle dette gå seg til? KK fikk høre om 
våre bekymringer, og igjen viste Haukeland seg fra 
sin beste side. En sosionom kom raskt på banen. 
Hun stilte med skjemaer, informasjonsark og en 
hel time satt av for å svare på alle mine spørsmål. 
Vi følte oss klokere, tryggere. Vi hadde heldigvis 
rettigheter. 

3. februar 2016 var min siste time på KK før 
avreise til hovedstaden. Da hadde jeg hatt mange 
timer med ultralyd, informasjon og omsorg av 
dyktige leger, to møter med fødeavdelingen, hvor 
jeg en gang ble innlagt til observasjon. Alle hadde 
vært så gode med meg, tatt seg tid til å høre på 
historien om det lille hjertebarnet jeg ventet, alle 
var så empatiske, følte med meg og ble rørt, både 
leger og jordmødre. Til tross for at de nok har 
hatt pasienter med lik skjebne så mange ganger. 

Denne siste timen i februar ble vemodig. Da jeg 
fikk en varm hånd på skulderen og lykkeønsknin-
ger fra legen som jeg hadde forholdt meg til i så 

mange uker, ble jeg litt trist. Trist for at jeg ikke 
skulle fortsette å gå her, at KK ikke lenger skulle 
være mitt trygge sted. Men samtidig var det godt 
at det endelig var tid for at jeg skulle bli mamma. 

Fødselen og tiden på Rikshospitalet gikk som for-
ventet. Jeg fødte et hjertesykt barn som umiddel-
bart ble behandlet og senere operert. Alt gikk bra.

Vi ble overflyttet til Barneklinikken på Haukeland 
for å bli kjent med barnet vårt, ta oss av det selv, 
men samtidig ha noen fantastiske sykepleiere i 
ryggen. Jeg var lettet da vi endelig hadde kommet 
så langt på reisen vår. Vi hadde vært igjennom 
en tøff graviditet og en enda tøffere tid i Oslo. 
Jeg var utmattet, lei og redd for at noe skulle gå 
galt med den nydelige nyfødte jeg nå skulle gjøre 
bergenser av. 

Barneklinikken var super. Vi fikk bli godt kjent 
med legen som skal følge vår sønn nå og i årene 
fremover, både han og sykepleierne gjorde alt de 
kunne for at barnet, men de klarte også å se oss 
foreldre. Tok seg tid, trøstet oss, ga oss råd. Vi 
fikk til og med bo alle tre på ett rom, fremfor 
at en forelder måtte reise hjem, slik at vi ende-
lig kunne være en familie, for aller første gang. 
Etter fire dager fikk vi reise hjem, midt i påsken. 
Jeg klarte ikke forstå at det kunne være trygt, 
men sykepleierne mente at vi var så klar som 
vi kunne bli. Og jammen meg var vi det. Tiden 
etter utskrivelse var slitsom, det var babygråt, 
våkenetter, drittbleier og fryktelig mye klesvask. 
Men det gjorde oss ingen verdens ting, for vi fikk 
barnet vårt hjem. Rikshospitalet var kanskje de 
som fikset hjertet hans, men hadde det ikke vært 
for Haukeland sykehus kan det hende gutten min 
ikke hadde vært her i dag. Jeg vet garantert at 
hadde det ikke vært for de ansatte der, så hadde 
jeg ikke stått oppreist. Jeg vil alltid være takk-
nemlig, jeg er nå en trøtt mamma til en velfunge-
rende, aktiv og blid gutt på 20 måneder. Vi klarte 
oss bra, alle tre! 

Hjertemamma
M

TEKST: SUSANNE NORDBØ  |  FOTO: PRIVAT

KRONIKK
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– Vi vil gjerne få vite alt vi ikke vet allere-
de, som vi kanskje bør være forberedt på 
fremover, sier mammaen til ett år gamle 
Olivia som er født med hjertefeilen ko-
arktasjon av aorta og nettopp har begynt 
i barnehage. 

I tillegg til å behandle små og store pasi-
enter for skader og sykdom, er en viktig 
oppgave for sykehuset å sørge for opplæ-

ring av pasientene og av deres pårørende. 
På SUS har Lærings og mestringssenteret 
(LMS), i nært samarbeid med Foreningen 
for hjertesyke barn Rogaland og Barne- 
og ungdomsklinikken, arrangert kursda-
ger for alle «nybakte» hjertebarnforeldre 
i området i en årrekke. Her står brukerer-
faring, informasjon om medfødt hjer-
tefeil, tanker og følelser rundt det å hånd-
tere sykdommen, mestring og psykiske 

reaksjoner, ernæringsutfordringer, trening 
og avspenning, rettigheter og søsken til 
barn med hjertefeil på dagsordenen. I 
tillegg gir kursdagene en fin anledning til 
å møte andre i samme situasjon, som de 
kan dele erfaringer og tanker med – og til 
å bli kjent med Foreningen for hjertesyke 
barn (FFHB). 

LMS på sykehuset har tilsvarende kurs 

i samarbeid med Barne- og ungdomskli-
nikken og FFHB, har annet hvert år også 
kurs for ungdommer i aldersgruppen 
15–16 år, hvor de unge også får en om-
visning og en bli-kjent-runde på voksen- 
avdelingen (GUCH).

FRA FORELDER TIL FORELDRE
Turid Engen fra Foreningen for hjerte-
syke barn i Rogaland har to barn med 
hjertefeilen Fallots tetrade, og har i en år-
rekke vært leder i FFHB Rogaland. Hun 
er i dag en del av foreningens landsstyre. 
Turid har vært sentral i planleggingen og 
gjennomføringen av foreldrekursene på 
SUS i svært mange år. Hun var aller først 
ut på kurset denne dagen og fortalte først 
litt om Foreningen for hjertesyke barns 
organisering, om arbeidet og om hva 
slags tilbud foreningen har til foreldre og 
pårørende. Mange av de tilstedeværende 
på kurset hadde allerede i presentasjons-
runden gitt uttrykk for at de ønsker å 
komme i kontakt med andre som er i 
samme situasjon. Turid kunne fortelle 
om ulike aktiviteter som årlig gjennom-
føres i Foreningen for hjertesyke barn i 
Rogaland, og hvor fellesskap og gjensidig 
erfaringsutveksling står sentralt.

Deretter delte Turid noen egne erfarin-
ger – som mamma til to hjertesyke barn. 
Mads, som snart fyller 18 år, er født med 
hjertefeilen Fallots tetrade og ble operert 
da han var 11 måneder gammel. Tvil-
lingsøsteren er frisk. Turid fortalte om 
hvordan dagene hennes så ut det første 
året som mamma. Uten å legge skjul på 
at det var strevsomt og at hun slet med å 
strekke til, både for den som var syk og 
for den som var frisk.

– Mads var mye blå og slapp, og han 
måtte få mat hver tredje time. Dagene 
gikk til mating, pumping, besøk hos 
fysioterapeut, på helsestasjonen, kontroll 
på sykehuset, osv. Og veldig lite søvn. Da 
han skulle opereres og vi dro til Riks-
hospitalet, var det utrolig tøft å reise fra 
tvillingsøsteren. Gjensynsgleden da de 
møttes igjen etter operasjonen, her på 
SUS, var helt ubeskrivelig. 

Turid forteller at tvillingsøsknene har et 
svært nært forhold, men at Thea har tatt 
mye ansvar for Mads hele tiden, og nok 
har engstet seg mye. Hennes anbefaling 
til foreldrene i salen er å inkludere søsken 
mest mulig og å være åpne med dem. 
Selv lot hun Thea av og til være med på 
hjertekontrollene til Mads, det var godt 
for henne.

Ni år senere kom Emil til verden. Til 
tross for veldig mange ultralydundersø-
kelser i svangerskapet, var det ingen som 
oppdaget hjertefeilen hans. Heller ikke på 
barsel. Familien dro hjem fra sykehuset 
og reiste på ferie. Emil var klam, utilpass 
og spiste dårlig. Turid følte sterkt at noe 
var galt. 

– Jeg er sikker på at han har hjertefeil, 
forteller Turid at hun insisterte på. De var 
litt i stuss på helsestasjonen over hennes 
standhaftighet, men tre måneder senere 
ble han operert for samme hjertefeil som 
storebror. 

Turid kunne berette mye på kurset om 
hvordan det er å leve med to syke barn. 
Om bekymringer og utfordringer, men 
også om gleder og oppturer – og om 
hverdager som tross alt går rundt. 

– De var ganske mye syke de første 
årene, men så roet det seg, og egentlig 
har de vært lite syke etterpå, forteller 
Turid og sikter til ting som influensa og 
forkjølelser. 

Det går bra med de tre barna til Turid 
i dag. Thea spiller fotball, Emil spiller 
ishockey, håndball og fotball, Mads går på 
videregående skole (TIP) og skal om kort 
tid ta førerkortet. Både Mads og Emil er 
til jevnlige hjertekontroller på SUS, og har 
gjort det i alle år. Om ikke lenge skal Mads 
overføres til voksenavdelingen på syke-
huset, men dette vil han ikke helt selv … 

– Han vil fortsette å gå til den trygge og 
kjente barnekardiolog Magne Berget på 
Barne- og ungdomsklinikken, forteller 
Turid smilende. 

Kurs for foreldre som har barn med hjertefeil:

– LA DEM FÅ UTVIKLE SEG VARIERT 
OG FÅ PRØVE UT FORSKJELLIGE TING

Ni foreldrepar med hjertesyke barn i alderen to til 13 måneder, pluss en bestemor,  
var samlet på Sykehuset i Stavanger (SUS) i midten av februar. Her ble det årlige kurset for 

nybakte hjertebarnforeldre arrangert, i samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn. 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS er et av 
landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsyke-
hus. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og 
betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord 
til Sokndal i sør.

Z

RETTIGHETER: Marit Wirak jobber på 
Lærings og mestringssenteret (LMS) på 
SUS. På kurset for de ferske hjertebarn-
foreldrene gikk hun igjennom hvordan 
hjelpeapparatet ser ut (førstelinje, andre-
linje og tredjelinje). Hun snakket også om 
folketrygden (Nav), om søknad om tjenester 
og økonomisk støtte (som opplæring-
spenger, omsorgspenger, pleiepenger, 
hjelpestønad, grunnstønad m.m.) og hvor og 
hvordan man eventuelt kan klage. 

NYFØDT INTENSIV: Fredrikke Vikhamar er 
avdelingsleder for Nyfødt intensiv på SUS, 
hvor de har 22 senger og åtte foreldrerom. 
Her tar de imot ekstremt premature barn, 
i tillegg til barn med ulike sykdommer. Tre 
hjertesyke barn er p.t. innlagt på Nyfødt in-
tensiv, som samarbeider nært med poliklin-
ikken og tilstreber en mest mulig helhetlig 
oppfølging av pasientene. – Så mange som 
10 prosent av alle nyfødte på sykehuset, er 
innom denne avdelingen, forteller Vikhamar. 
Avdelingen har også et hjemmesykehus for 
barn, NAST, med en ambulerende sykeplei-
ertjeneste. Per i dag er det tre hjertesyke 
barn som benytter tilbudet. Vikhamar leg-
ger vekt på at pasientene har åpen retur og 
at dette bidrar til kortere innleggelsestid. 

NESTOR: Magne Berget er overlege og 
medisinskfaglig rådgiver på Barne- og 
ungdomsklinikken. Han har jobbet med hjer-
tesyke barn på SUS i mer enn 30 år og har 
mye viktig erfaring og kunnskap om denne 
pasientgruppen. – La dem leve så normalt 
som mulig, er en av hans oppfordringer 
til foreldrene. Berget forteller at de har 
ambisjoner om å se nærmere på transisjons-
rutinene og oppfølging av ungdom. De gjør 
mye allerede, blant annet tas de unge inn til 
kontroller uten foreldre fra de er 12 år, og 
de tilbys egne kurs, men sykehuset ønsker 
å gi et enda bedre tilbud og vil se til andre 
foretak med gode rutiner, som for eksempel 
Ahus.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

MOR OG SYKEPLEIER: Turid Engen er mamma til to hjertesyke barn, der den eldste straks 
fyller 18 år. Hun har hatt et nært samarbeid med de ansatte på sykehuset i alle årene hun har 
vært på kontroller med barna sine. Her sammen med barnesykepleier Heidi Utvik, som har 
mange samtaler med de hjertesyke barna og foreldrene på Barne- og ungdomsklinikken. – 
Ikke vær redd for å spørre, er hennes oppfordring
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Hun avslutter med å oppfordre forel-
drene til å være åpne om hjertefeilen i 
barnehagen og på skolen og å fortelle om 
behovene. Hennes erfaring er at det alltid 
har lønnet seg.

HJERTEKONTROLLER AV BARN – IKKE 
VÆR REDD FOR Å STILLE SPØRSMÅL
Neste post på programmet var en presen-
tasjon av hva sykepleierne på Barne- og 
ungdomsklinikken kan tilby de hjertesy-
ke barna og foreldrene, og hvordan de 
jobber. Heidi Utvik er barnesykepleier og 
har vært på Barneklinikken siden 1997, 
og Barne- og ungdomspoliklinikken 
siden 2013. Sammen med barnesyke-
pleier Kirsti Lunde har hun barn med 
hjertefeil som et av sine hovedområder, 
og er del av «hjerteteamet». For øvrig er 
det ti sykepleiere totalt på avdelingen, 
fire barnekardiologer og fem sekretærer. 
I tillegg samarbeider avdelingen med 
fysioterapeuter spesialisert på barn, 
sosionom, ernæringsfysiologer og spesi-
alpedagoger.

– Vi har mellom 70 og 170 barn og unge 
til hjertekontroll på avdelingen hver må-
ned, de utgjør en stor gruppe. 12–15 nye 
barn får påvist alvorlig hjertefeil hvert år 
her i området, og de følges tett opp hos 
oss. Mange henvises også til kontroll hos 
oss for bilyder og annet fra helsestasjon 
og fastlege, og i tillegg gjør vi kontroller 
av de inneliggende barna på sengepost, 
forteller Heidi Utvik.

Hun går igjennom gangen i en poliklinisk 
konsultasjon og forteller at den kan ta 
opp mot en time. Det er mye som skal 
sjekkes: Blodprøver skal tas, noen må 
til røntgen, EKG skal måles, det sam-
me skal blodtrykk og oksygenmetning, 
med mer. De har et mobilt EKG-apparat 
(tommel-EKG) på avdelingen, som noen 
kan få med seg hjem i tre uker etter en 
konsultasjon. Ved mistanke om eventu-
elle uregelmessigheter i hjerterytmen og 
rytmefeil, vil dette kunne gi et godt bilde. 

Heidi er også opptatt av det psykososiale 
og hvordan pasientene har det, og fortel-
ler at de bruker en del tid på å prate og 
få kontakt med barna og familiene. Hun 
oppfordrer foreldrene til å spørre om alt 
de lurer på når de er på kontroller. 

– Kan vi ikke svare der og da, prøver 
vi å finne ut at det. Ikke vær redd for å 
spørre!

Barne- og ungdomsklinikken på SUS 
samarbeider nært med Oslo Universi-

tetssykehus Rikshospitalet, hvor barna 
blir operert. I forkant av at de reiser til 
Rikshospitalet for operasjon, hender det 
at de er innlagt på SUS, enten på senge-
post for store barn eller på nyfødt-inten-
sivavdelingen, og nesten alltid noen dager 
i etterkant, før de sendes hjem. Men 
først og fremst er det poliklinikken de 
hjertesyke barna i Rogaland har kontakt 
med, og her følges de tett opp helt til de 
fyller 18 år.

Heidi Utvik trekker fram det gode sam-
arbeidet avdelingen har med Foreningen 
for hjertesyke barn, både sentralt og i 
særdeleshet i Rogaland. 

– Vi får kaker og påskeegg, premier til 
barna og leker til avdelingen. De har 
også støttet oss med gaver, og blant annet 
kjøpt inn flere tommel-EKG-apparater.

HJERTEFEIL HOS BARN – LA DEM 
VÆRE AKTIVE SOM ANDRE BARN
Det er fire barnekardiologer tilknyttet 
Barne- og ungdomsklinikken på SUS. 
En av dem, overlege Gerd Bryne, gjør 
mange av undersøkelsene på polikli-
nikken. På kurset ga hun foreldrene en 

grundig gjennomgang av forekomsten 
av medfødt hjertefeil, hvor mange som 
oppdages før fødsel, etter fødsel, hvordan 
medfødt hjertefeil undersøkes, følges opp 
og behandles medisinsk, og om vanlige 
utfordringer. 

– Vi er opptatt av trivsel og vektoppgang. 
Vår anbefaling er at foreldrene ikke be-
grenser barna, men lar dem få gråte som 
andre barn, få utvikle seg variert og få 
prøve ut forskjellige ting. Bred bevegelse-
serfaring er viktig, både fysisk og for det 
sosiale, sa Gerd Bryne til kursdeltakerne. 

Flere av deltakerne hadde spørsmål knyt-
tet til smittefare, reising og vaksiner. 

Brynes råd er at barn som har O2-met-
ning under 70, bør unngå flyreiser. 
Influensavaksine anbefales for barn som 
er under behandling for hjertesvikt, barn 
med pulmonal hypertensjon og barn med 
cyanotisk hjertefeil. Gjerne også til resten 
av familien deres.

Behandling mot RS-virus med antistoffet 
Synagis forebygger spredning av sykdom-
men til luftveiene. Denne behandlingen 

anbefales barn med palliativ shunt, 
hjertesvikt og moderat/alvorlig pulmonal 
hypertensjon. Behandlingen må forskri-
ves av spesialisthelsetjenesten, mens anti-
stoffet gis hos fastlegen eller helsesøster.

STIMULER TIL FYSISK AKTIVITET OG 
VARIERT MOTORIKK
Barnekardiolog Magne Berget snakket 
om både ernæring, motorikk og fysisk 
aktivitet. Aller først understreket han 
hvor store variasjoner det faktisk er 
med tanke på fysiske utfordringer hos 
hjertesyke barn. Noen har «bare» hjer-
tefeilen, andre har en rekke tilleggsut-
fordringer.

– Generelt har de med kompliserte hjer-
tefeil (det vil si de som trenger operasjon) 
nedsatt pumpekraft i hjertet. Disse barna 
vil ofte ha noen ernæringsutfordringer, 
litt dårligere vekst og litt tregere moto-
risk utvikling. 

Fordi hjertet jobber hardere hos disse 
barna, trenger de også ekstra energi, for-
klarte Berget. Samtidig er det ikke alltid 
sånn at de tåler denne ekstra energien. 
Noen er plaget med stuvning av væske 

KONTROLLER PÅ POLIKLINIKKEN: Gerd 
Bryne er overlege på Barne- og ungdomsk-
linikken og en av dem som gjør polikliniske 
undersøkelser på de hjertesyke barna. – La 
dem få utvikle seg variert og få prøve ut 
forskjellige ting, var ett av hennes budskap 
på foreldrekurset på SUS i februar.

NYTT EKKOROM: Heidi Utvik og Kirsti Lunde viser fram det nye undersøkelsesrommet på 
Barne- og ungdomspoliklinikken. Noe av utstyret er støttet av Foreningen for hjertesyke 
barn. Kirsti er veldig fornøyd med den fine tavla fra FFHB med informasjonsmateriell.

HJERTEPOLIKLINIKK: Alet Røsvik er seksjonsoverlege for Barne- og ungdomspoliklinikken på 
SUS. Her sammen med Thomas Stangeland, som er konstituert overlege på Nyfødt intensiv, 
men som også er tilknyttet hjertepoliklinikken på Barne- og ungdomsklinikken. 

Lydhøre kursdeltakere på SUS



38 39MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

i kroppen, er mer ømfintlige og kaster 
lettere opp. 

– Det er viktig å finne en balanse. De må 
få i seg nok, slik at de vokser, men de må 
ikke få vegring, sa Berget. Som kunne 
fortelle at noen av disse barna i perioder 
kan få næring med sonde. Et alternativ 
er også en såkalt «knapp på magen» 
(gastrostomi, en åpning gjennom huden 
til magesekken). Både munnmotorikk og 
generell motorikk i kroppen bør stimule-
res, og dette kan gjøres på mange måter. 

– Barnet må ikke nødvendigvis ligge på 
magen for å få «trent», det kan for ek-
sempel ligge på siden. Det er mange ulike 
måter å sitte på også, sa han og fortalte 
at fysioterapeutene som samarbeider med 
Barne- og ungdomsklinikken kan gi råd 
og hjelp til motorikk, bevegelighet og 
aktivitet.

Berget understreket hvor viktig det er at 
de hjertesyke barna stimuleres til å være i 
aktivitet, og at de får oppleve gleden av 
mestring som fysisk aktivitet gir. Han 
la vekt på at de minste barna verken 
trenger å pushes eller holdes igjen når 
det gjelder aktivitet.

– De minste barna regulerer seg selv og 
er aktive helt til de blir slitne, da tar de 
seg en pause. 

Ettersom barna blir større, vil kravene 
til den fysiske aktiviteten også bli stør-
re, intensiteten vil øke og de vil kunne 
oppleve å bli fortere slitne enn andre. 

– Men det er like viktig å styrke 
muskulaturen likevel, kanskje enda 
viktigere for disse barna, understreket 
Berget og oppfordrer foreldrene til å la 
dem leve så normalt som mulig og få 

de samme utfordringene som alle andre 
barn! 

– La barna være aktive og holde på så 
lenge de selv klarer og vil, sa han og 
understreket at foreldrene ikke trenger 
å bekymre seg for at barna vil ta seg 
helt ut. 

– Det vesentlige er at de får være med, 
blant annet i gym på skolen, da kanskje 
heller med litt tilrettelegging og mulig-
heten til at de kan ta seg små pauser, sa 
Berget. Han oppfordrer til å bruke tid 
på å finne aktiviteter barna trives med 
og liker å holde på med. Han anbefaler 
også å være åpen om hjertefeilen.  

– Man trenger ikke å fortelle alt, men 
nok, og samarbeide med barnehagen og 
skolen. Det er alltid greit at de andre 
vet, ikke minst de andre barna som fort 
begynner å lure, at dette er grunnen til 
at han eller hun for eksempel må ta seg 
små pauser.

SØSKEN TIL BARN MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL 
– Å vokse opp med en syk søster eller 
bror preger deg, på godt og på vondt, 
sa barnesykepleier Kirsti Lunde. Hun 
har funksjon som «barneansvarlig» på 
Barne- og ungdomspoliklinikken, og 
har et koordinerende ansvar for barn 
som pårørende på avdelingen, det vil si 
også for søsken. Flere av kursdeltakerne 
denne dagen har flere barn, og de lyttet 
interessert da Kirsti snakket om vanlige 
søskenreaksjoner ved sykdom i familien, 
som sinne, sjalusi, tilbaketrekning og 
sterk ansvarsfølelse.

– Søsken må få informasjon så tidlig 
som mulig. Da kan de mestre situasjo-
nen, og de slipper å gå alene med tanker 
og fantasier. Selvsagt tilpasset alder og 
modenhet, men si det som er sant. Gjør 
ting konkrete og situasjonen begripelig, 
er Lundes oppfordring. Hun anbefaler at 
søsken også får være med på sykehuset, 
slik at de føler seg inkludert. 

– Vær også ekstra obs på ungdomsårene, 
dette er en sårbar periode, og det er ikke 
alltid like lett å vite hva som er normal 
reaksjon og hva som kan knyttes opp til 
sykdommen. 

Lunde anbefalte nettsiden: www.paroren-
desenteret.no, her finnes mange nyttige 
tips og råd om søsken, men også om 
foreldrene og hvordan ta vare på parfor-
holdet når det er sykdom i familien.

– Jeg må innrømme at jeg egentlig var ganske sint på NAV 
da jeg ble valgt inn i brukerutvalget i Vestfold. Både på men-
neskene der og på de firkantete reglene det var vanskelig å 
forstå, forteller Kristine Lindhøy som bor i Sande.

– Men da jeg ble med, erfarte jeg først og fremst at det sit-
ter mange dyktige mennesker i NAV og at det er krevende 
å manøvrere organisasjonen!

Personlig hadde hun i utgangspunktet dårlig erfa-
ring med NAV etter at hun og mannen hadde vært 
fire runder i trygderetten og følt at de opplevde 
papir-rot og motstand uansett hvor de snudde 
seg. Nå har det gått åtte år siden hun ble valgt 
inn i brukerutvalget, og ved nyttår gikk hun 
ut, mange erfaringer rikere og med en stor 
respekt for hva NAV jobber med. Selv om 
hun fremdeles opplever at saksbehandlings-
prosesser kan gå trått.  

– Jeg har jo fått et mye mer helhetlig syn 
på hva NAV gjør og jobber med, tidligere 
kjente jeg bare til egne saker fra da vi had-
de søkt om hjelpestønad og grunnstønad. 
Men NAV-systemet er mer enn enkeltsa-
ker, understreker hun i dag. 

– Men jeg syntes det virket spennende 
og utfordrende å forsøke å bidra 
med endringer mer fra innsiden. Jeg 

Har sittet midt i navet
Som mor til hjertesyke Melissa syntes Kristine 
det var en stor utfordring å forholde seg 
til NAV. Hun ønsket derfor å bli med i 
brukerutvalget i Vestfold for å si tydelig ifra 
om hvordan ting burde være. Det ble en litt 
annen opplevelse enn hun hadde trodd.  

FORFATTER: Kristine synes det er 
praktisk å kombinere omsorgen for to 
barn med ekstra behov for oppfølging, 
med å skrive. Så langt er det blitt to 
bøker, den tredje er på vei. Handlingen i 
krimbøkene hennes er fra lokalmiljøet i 
Vestfold der hun bor i dag og Buskerud 
der hun kommer fra. 

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD
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fikk være representant for FFO (Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon). 
Målet med å stille til valg var å få reell 
påvirkningskraft på fylkesnivå, forklarer 
hun, som på landsbasis var den eneste i 
et brukerutvalg i NAV med tilhørighet i 
Foreningen for hjertesyke barn.

FFO representerer for øvrig hele 92 ulike 
organisasjoner, der Foreningen for hjerte-
syke barn er en av dem.

– Man kjenner litt på ansvaret når man 
representerer så mange! Jeg skulle gjerne 
hatt med meg en «ønskeliste» fra felles-
organisasjonen over saker de var opptatt 
av og endringer de ønsket seg. I stedet 
måtte jeg finne veien selv. 

LYTTET OG LÆRTE
Det første Kristine gjorde som nyvalgt 
medlem, var derfor å lytte til diskusjone-
ne på møtene. 

– Jeg var faktisk så sinna på NAV at jeg 
var litt redd for at jeg skulle komme til 
å si noe jeg kunne komme til å angre på, 
forteller hun med en liten latter.

– Og like viktig: jeg satt jo ikke der 
for meg selv og min egen del, men for 
en større organisasjon og skulle være 
talsperson for en stor gruppe funksjons-
hemmede barn og voksne. Jeg skulle ikke 
snakke om meg selv. Jeg er glad for at jeg 
lyttet! Da fikk jeg et bedre overblikk og 
en god forståelse av hvordan NAV jobber 
og hva vi i brukerutvalget kunne bidra 
med. På den måten ble innspillene mine 
mer konstruktive. 

På hjemmebane er Kristine mor til to. 
Melissa (13) som er yngst og er født med 
hjertefeilen valvulær aortastenose. Hun 
er hjerteoperert tre ganger, den siste med 
en Ross-operasjon. Melissa har dessuten 
tourettes. Sønnen Oliver (15) har astma, 
ADHD og tourettes. I tillegg har Kristine 
en gutt med cerebral parese, ADHD 
og mild psykisk utviklingshemning på 
avlastning en helg i måneden. På toppen 
har hun selv alvorlig allergisk astma og 
sliter i perioder veldig med lungene. Det 
kan komme plutselig og forverres akutt. 

– Da er det viktig å trene mye og sette 
av tid til seg selv. Selv om det kan være 
vanskelig, innrømmer hun. 

– Siden barna har sine utfordringer, har 
jeg vært mye hjemme med dem. Derfor 
var det også deilig å komme seg ut og 
treffe voksne når vi hadde mellom fire og 

seks faste møter i året i brukerutvalget. 
Da fikk jeg brukt både kunnskapen og 
erfaringen min og fikk en annen mest-
ringsfølelse. Det har vært utfordrende, 
men altså på en positiv måte!

I tillegg til møtene i utvalget i fylket har 
hun også vært på fellesmøter på lokale 
NAV-kontorer og brukerutvalget har 
vært ansvarlig for kurs for lokale bruker-
utvalg. 

I tillegg til at hun har vært med i styret til 
Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold 
i 11 år, er hun også med i Kommunalt 
råd for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne i Sande kommune og jobber 
for tiden med ny habiliteringsplan for 
kommunen. 

– For de som har fast jobb, kan det være 
vanskelig å ta fri for å delta i brukerut-
valgsmøtene eller møter generelt. For 
meg som var hjemmeværende, har jeg 
valgt å prioritere det, forklarer hun, som 
i løpet av alle de 8 årene meldte forfall til 
bare ett møte.

– De som er i fast arbeid, vil bli frikjøpt 
av NAV. Likevel er det for mange en 
utfordring å være borte fra jobben.

FORFATTER
Hun er for øvrig ikke «bare» hjemme. 
Kristine har de siste årene gitt ut to bøker 
og kaller seg forsiktig og ydmykt forfat-
ter. Hun debuterte med boka Sidespor for 
fem år siden. Kristine har erfart at livet 
ikke alltid tar den retningen man ser for 
seg. Men hun har også sett at det gjerne 
er sidesporene og omveiene man ikke har 
planlagt, som kan berike livet og gjøre 
det mer innholdsrikt. 

– De gjør at man setter større pris på de 
små tingene i hverdagen, mener Kristine, 
som skrev om dette i den første boka si.

Men skrivekløen ga seg ikke. Ikke lenge 
etter ga hun ut krimromanen Organhøs-
teren, og nå er hun i gang med ny krim. 
Handlingen er på nytt lagt til lokalmil-
jøet. Når vi går gjennom Sande sentrum, 
kan hun peke på steder der det har 
skjedd skumle og bloddryppende saker – 
men heldigvis bare i bøkene hennes. Hun 
holder også foredrag om sine erfaringer 
om det å leve med et kronisk sykt barn 
og barn utenfor A4-boksen.

KJEPPHESTER
En av sakene Kristine har vært med på 
å få til i tiden i brukerutvalget, er at de 

som henvender seg til NAV skal få en 
fast kontaktperson ved sitt kommunale 
NAV-kontor. 

– Her i Vestfold fylke har det stort sett 
fungert. Jeg håper at dette kan innføres 
over hele landet. Det er frustrerende 
å måtte forklare saken for stadig nye 
personer og hele tiden begynne forfra, så 
en fast koordinator som følger sakene er 
bedre for alle parter. 

Kristine har erfart at det nytter å løfte 
fram saker. FFHB i Vestfold fikk endret 
rundskrivet til pleiepengeordningen i 
2013, ved at Kristine tok med et innspill 
til brukerutvalget i NAV Vestfold. 

– Det viser at det nytter. 1.oktober 2017 
trådte den nye pleiepengeordningen i 
kraft. Jeg følger tett med på hvordan det 
går med den videre. 

– NAV kan være et tungrodd system. 
Men jeg har tro på at Vestfold kan gå 
foran som et godt eksempel på gode 
endringer som kan adopteres i alle 

fylkene. Jeg så at det ikke alltid er enkelt 
å gjøre endringer, for sakene og systemet 
er ofte komplekst, men brukerutvalgene 
har en viktig rolle og kan være pådrivere 
for forandringer. Det sitter veldig mange 
dyktige folk i NAV, med gode intensjoner, 
selv om man i frustrerte øyeblikk mens 
man strever med søknader og egne saker, 
kan tvile på akkurat det, sier hun med en 
liten latter. 

Ellers handlet mye om å få folk ut i 
arbeid.

– Funksjonshemmede strever ofte med å 
få arbeid. Så vi fokuserte mye på hvordan 
arbeidet kunne tilrettelegges slik at flere 
kommer seg ut i jobb. Men vi som satt 
som representanter for ulike grupper, 
løftet også fram – jeg tok tak i saker som 
spesielt angikk kronisk syke barn og 
unge. 

Hun ser at det kan være en lang vei å gå 
fra idé til den settes ut i livet og fungerer 
i det store navet i velferdssamfunnet. 

– Men nettopp derfor er det viktig å få 
inn brukerrepresentanter. Jeg oppfordrer 
flere til å prøve seg! Jeg satt ekstra lenge 
siden brukerutvalget var nyopprettet, 
men jeg anbefaler å sitte fire, fem år. Da 
lærer du mye underveis og får reell påvir-

kningskraft. Jeg ser at det kan lønne seg å 
delta på fylkesnivå. Det er der man vil få 
utrettet mest i NAV-systemet. Jeg kunne 
ingenting da jeg startet, men har lært 
enormt mye de åtte årene jeg var med. 

BRUKERUTVALG

Brukerutvalgene er rådgivende organ for NAV i saker som angår tjenestetilbudet 
til brukere. og et forum for tilbakemelding fra brukere om erfaringer innenfor NAVs 
ansvarsområde. Utvalgene skal være et samarbeidsforum mellom brukerorganisasjo-
nene og NAV på fylkes- eller kommuneplan.

Brukerutvalgets formål:
• Arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av 

alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemning.
• Bidra til at tjenestetilbudet i arbeids- og velferdsforvaltningen har god kvalitet
• Bidra til god medvirkning fra brukere og deres organisasjoner
• Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging,  

gjennomføring og evaluering av tjenestene. 

Kilde: www.nav.no

UTILGJENGELIG: NAV er et stort og sam-
mensatt system der mange synes det er 
vanskelig å nå fram. – Husk at NAV er her for 
oss. Jeg har møtt mange dyktige mennesker 
og de aller fleste gjør en god jobb, trøster 
Kristine Lindhøy.

LÆRERIKT: – Jeg ser annerledes på NAV etter at jeg har sittet i brukerutvalget. NAV har et forbedringspotensial, men er i utvikling for å kunne 
gjøre en stadig bedre jobb for oss, mener Kristine. 
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FYLKESLEDERE

ØSTFOLD |
MONA BJØRGAN HYSESTAD
Stensrudlia 3
1815 Askim
Telefon: 480 44 528
E-post: ostfold@ffhb.no

OSLO/AKERSHUS |
BIRGITTE CHRISTOFFERSEN 
Kreklingen 1
1412 Sofiemyr
Telefon: 982 32 780
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK |
ESPEN BEHRNS
Åsmarkvegen 37
2390 Moelv
Telefon: 482 40 248
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND |
ELIN Ø. BRENDEN
Bjørngårdslinna 56
2849 Kapp
Telefon: 959 47 463
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD |
PETER FRØKJÆR
Hengsleveien 10 A
3611 Kongsberg
Telefon: 458 84 836
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD |
THOR HENNING NILSEN
Rødslia 34
3222 Sandefjord
Telefon: 900 30 370
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK |
GUNN INGER AASEN
3721 Skien
Telefon: 93286877
E-post: telemark@ffhb.no

AUST-AGDER |
BAARD LARSEN
Fjæreveien 193
4885 Grimstad
Telefon: 900 67 025
E-post: aust-agder@ffhb.no

VEST-AGDER |
ANNE K. STEDJAN-SUNDIN
Hommeren 52 A
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND |
JUNE SALVESEN
Hasivsgate 12
4014 Stavanger
Telefon: 473 53 858
E-post: rogaland@ffhb.no

BERGEN/HORDALAND |
JANNE WALDEN
Brothaugen 35
5209 Os
Telefon: 988 93 995
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE |
VERONICA HILDE
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 902 51 232
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL |
ELISABETH H. VOLDSUND
Fløvegen 129
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG |
MARI GAMST
Tyttebærveien 11
7234 Ler
Telefon:  95 968 667
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG |
ELSE K. LØVMO FUTAKER
Prost Brants veg 20
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND |
PETTER NYMOE
Nesnaveien 1651
8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS |
LILLIAN H. SOLBERG
Gartneriveien 10
9411 Harstad
Telefon: 970 26 561
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK |
TERJE NILSEN
Storbakken 14
9515 Alta
Tlf.: 920 90 742
E-post: finnmark@ffhb.no

LANDSSTYRET

LEDER |  
ERIK SKARRUD 
Kringkastingsveien 6 
7052 Trondheim
Tlf. 950 77 414
E-post: leder@ffhb.no

NESTLEDER |  
SISSEL HOLM-SANDNES
Saltnesveien 3
1626 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST | 
GUNNAR GEIRHOVD
Markveien 15 J
1406 Ski
Tlf. 918 597 67
E-post: regionost@ffhb.no

REGION SØR |  
JORUNN MOI REINHARDTSEN
Erlevegen 44
4700 Vennesla
Tlf. 975 00 061
E-post: regionsor@ffhb.no

REGION VEST |  
TURID ENGEN
Lensmann Carlsens vei 6
4352 Kleppe
Tlf. 412 19 701
E-post: regionvest@ffhb.no

REGION MIDT |  
KRISTIN O. MELLINGSÆTER
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: regionmidt@ffhb.no

REGION NORD |
BJØRGUNN BRONES
Platåveien 3
9325 Bardufoss
Tlf. 932 11 671
E-post:regionnord@ffhb.no

VARA REGION ØST | 
AINA SVENNING TØRAASEN
Parkvegen 32 B
2335 Stange
Tlf. 924 59 224
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR |  
ANNE KRISTIN STEDJAN-SUNDIN
Hommeren 52 A
4618 Kristiansnd S
Tlf. 907 27 697
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

VARA REGION VEST |
GUNNAR INGE SANDAL
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf. 958 04 258
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

VARA REGION MIDT | 
KJELL IVAR SAKSHAUG
Åsvegen 18
7670 Inderøy
Tlf. 916 29 288
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

VARA REGION NORD |
SILJE KRISTIN GRYTØYR
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

St. Olavs Hospital i Trondheim |
Tore Hassel, kontaktsykepleier hjertebarna, barne- og ungdomsklinikken 
Tlf. 72 57 40 11, e-post: tore.hassel@stolav.no

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

«Jeg elsker hjerteforeningen, 
jeg elsker å være på turer med 

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

Eivind Røstad Olsen, 8 år, medlem i 
Foreningen for hjertesyke barn.

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et 
nettverk av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du 
får informasjon, råd og støtte i alle faser familien og hjertebarnet 
går gjennom. Foreningen er åpen for alle, og ivaretar interessene 
til familier med hjertesyke barn. Feilen kan være medfødt eller tidlig 
ervervet, liten eller stor. Foreningen er også åpen for de som har mistet 
et hjertesykt barn.

Kontingenten er 450 kr per år, og inkluderer både foreldre og hjertebarn.

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

Hver dag fødes det et nytt barn med hjerte-
feil i Norge. Foreningen for hjertesyke barn 
bidrar til forskning og medisinsk utstyr så 
disse hjerte- 
barna skal få best mulig behandling. Vi er 
også til stede for familiene i en tøff perio-
de, så de har noen å støtte seg på.

Arbeidet er mulig fordi gode støttespillere 
engasjerer seg og bidrar. De vil det samme 
som vi.

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats fra leger og sykepleiere ga Melissa den 
hjelpen hun trengte. Siden har både hun og familien fått kunnskap, veiledning og støtte gjen-
nom Foreningen for hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et godt liv.

På tross av mange tunge opplevelser viser 
hjertebarna en utrolig livsglede. Vi er stolte 
over Hjertebarnkalenderen, og tror du også 
vil være stolt over å ha den på veggen.

WWW.FFHB.NO/KALENDER

En gave til Foreningen for hjerte-syke barn 
er med på å sikre at flest mulig hjertebarn i 
fremtiden vil komme hjem til sine familier 
og få et godt liv.

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

Telefon 91782226  
E-post: ressursgruppa.ffhb@gmail.com

DIN GAVE REDDER LIV

Foreningen for hjertesyke barn 
arbeider for at hjertesyke barn 
i Norge skal få best mulig 
livskvalitet. 

Gi en gave og bidra til bedre 
liv for barn med hjertefeil. 

KONTONR: 3000 19 32000

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet |
• Anne Alvestad Berglund, kontaktsykepleier Thoraxkirurg.avd.,  

Tlf. 23 07 00 87, e-post: aberglun@ous-hf.no
• Stine Romfog, kontaktsykepleier, tlf. 23 07 45 72, e-post: serik@ous-hf.no
• Anne Skeide, kontaktsykepleier GUCH, hjertemed.avd.  

Tlf. 23 07 38 67, e-post: anne.skeide@oslo-universitetssykehus.no
• Kathrine Eriksen, kontaktsykepleier GUCH, e-post: kaerikse@ous-hf.no

Har du mistet ditt barn?

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

Mai 7 Åke 8 Jesper 9 Asbjørn 10 Malvin 11 Norvald 12 Line 13  

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

 
 Valborg 1 Åse 2 Gøril 3 Mona 4 Gullborg 5 Gyri 6  

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

Kristen 14 Halvor 15 Siren 16 Ragnhild 17 Erik 18 Torje 19 Bror 20

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

Ellen 21 Henny 22 Oddlaug 23 Iris 24 Ragnar 25 Annlaug 26 Cato 27

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

April M T O T F L S       1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30

Juni M T O T F L S     1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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MOT LYSERE TIDER

Når dette skrives begynner vi 
å nærme oss landsmøtet på 
Gardermoen (14. – 15. april), 
og jeg synes det er helt utrolig 
at det har gått to år siden 
sist. Disse to årene har gått 
utrolig fort, og det har vært 
to lærerike år.

Extrastiftelsen har vært en 

viktig kilde til inntekter for 
våre aktiviteter. Dessverre så 
har vi ikke fått innvilget alle 
søknader til Extrastiftelsen 
ved de siste tildelingene. De 
to siste gangene har vi faktisk 
ikke fått innvilget noen 
søknader, noe som skyldes 
at tildelingskriteriene har 
blitt strengere enn før. Det er 
veldig synd og kjedelig, fordi 
det var gode prosjekter for 
VMH. 

Men vi kommer til å prøve 
igjen! Personlig synes jeg 
det er spesielt synd at kurset 
som omhandler psykisk helse 
ikke har fått støtte. Basert på 
egen erfaring tror jeg nemlig 
at veldig mange hadde hatt 
nytte av det.

Det går mot lysere tider og 
vår, noe jeg gleder meg over. 
Jeg er glad i snø og vinter, 
men nå begynner jeg å bli 
mettet. Jeg merker godt på 
kroppen at den ikke trives 
spesielt godt når det er for 
kaldt og rått. Derfor ser jeg 
frem mot en forhåpentlig flott 
vår og sommer. Vi trenger det 
etter en så snørik vinter.

Jeg ønsker alle en riktig god 
vår!

Morten Eriksen,
 leder av landsstyret

LEDER

Nr. 2 • 2018  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

www.vmh.no
www.facebook.com/vmh.no 

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Morten Eriksen 
morten@vmh.no, telefon 47890073 
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
13. mars 2018
Forsidefoto: Morten Rakke, Flåm Utvikling

X-ORD NR. 2-2018

Vi trekker ut tre riktige løsninger  
og sender en overraskelse i posten.

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. JUNI

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 2-2018»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1-2018:

Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse 
i posten:

Thia Grolid Vatnan, Leirfjord
Anette Eide, Nøtterøy
Ferdinand V. Solberg, Inndyr
 

Gratulerer!
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Kryssord

V

Årets hårete mål:  
Rallarvegen! 
Side 2

Hva skjer i regionene? 
Side 6

VMHs likepersoner 
 er her for deg 
Side 4
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Påmeldingsfristen vil bli i mai – følg med på vmh.no  
og innboksen din på e-post for mer detaljert 
informasjon. 

Prisen er ikke endelig bestemt, da det avhenger av 
om vi får noe støtte til prosjektet eller ei. Men vi 
håper å kunne tilby denne unike opplevelsen for 
maks 2.000 kroner per person. Det inkluderer leie 
av elsykkel og sikkerhetsutstyr, tog på etappene 
under turen, to overnattinger med sengetøy, hånd-
kle, 3 retters middag med kaffe/te på Finsehytta, 

frokost og smøring av nistepakke med påfyll av 
varm drikke på termos. De som ønsker det kan få 
fraktet bagasjen mellom hyttene.

Dersom du av ulike årsaker ikke kan ta sykkelen 
fatt, kan du velge mellom ulike spennende aktivi-
teter i Flåm på lørdagen. Hva med for eksempel 
kajakksafari med guide eller Fjordsafari med 
Rib-båt?

Transport tur/retur Haugastøl – enten med bil 

eller tog (anbefales!) må den enkelte dekke selv.

PROGRAM 24. AUGUST
Sykle Haugastøl – Finse. 
Middag om kvelden på Finsehytta. 
Overnatte på Finsehytta i dobbeltrom. 

De deltakerne som ikke har kapasitet til å sykle 
Haugastøl – Finse, tar toget fra Haugastøl til Fin-
se, og vil ta en spasertur i vakkert område. Fjord 
Tours stiller med anbefalinger og kart. 

PROGRAM 25. AUGUST
Frokost på Finsehytta. Sykle fra Finse til Flåm. 
Ølsmaking på Ægir Bryggeri. Dette koster kr. 
315 per person og betales av den enkelte.

Avreise med Flåmsbana. Videre fra Myrdal sta-
sjon med Bergensbanen til Finse. 

Middag på Finsehytta.

PROGRAM 26. AUGUST
Frokost på Finsehytta. 
Tog fra fra Finse til Haugastøl og videre med tog 
til Oslo S eller Bergen (for de som ikke kjører 
selv) .

Opplegget er satt sammen av Kjetil Trædal, 
salgssjef i Fjord Tours, som arrangerer turen i 
samarbeid med VMH.

RALLARVEGEN:

Norges vakreste sykkeltur
BLI MED VMH Å SYKLE RALLARVEGEN 24. – 26. AUGUST!

Å sykle Rallarvegen må med rette kunne kalles et «Hårete Mål». Men VMH har som 
alltid lagt opp turen slik at alle kan være med. Vi har derfor leid inn elsykler!

RALLARVEGEN
Rallarvegen er den gamle anleggsveien som stammer fra byggingen av 
Bergensbanen. Hele veien er 80 km lang og går langs Bergensbanen og 
Flåmsbana. I dag er Rallarvegen best kjent som en enestående vakker 
sykkelvei som tilbyr et mangfold av opplevelser. Denne turen i overgangen 
mellom Østlandet og Vestlandet er trolig den mest spennende sykkelopple-
velsen Norge har å by på. Her kan du oppleve storslått fjellandskap fra 1000 
moh. og helt ned til fjorden.

SYKKELKLÆR TIL TUREN?

VMH hadde for noen år siden suksess med egende-
signet sykkelutstyr. Nå har du igjen sjansen til å ikle 
deg kvalitetstøy i lekkert design – for eksempel når 
du skal sykle Rallarvegen i august!

VMH har avtale med Trimtex som tilbyr følgende treningstøy.
Treningsjakke kr 674,- 
Treningsbukse standard sort kr 449,- 
Sykkeltrøye kr 439,- 
Sykkelshorts kr 519,- 

Alt kommer både i herre- og damestørrelse, bortsett fra sykkeltrøya, som 
er unisex. 

Klærne kan kjøpes i VMHs nettbutikk. VMH sentralt sender ut epost 
til alle medlemmer med link til nettbutikken når det er åpnet for salg av 
disse produktene. Der vil du også finne en rabattkode. 

Informasjon blir også lagt ut på 
vmh.no

ALLE FOTO: SVERRE HJØRNEVIK, WWW.FJORDNORWAY.COM
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ARENDALSUKA 
VMH og FFHB har i samarbeid bestilt 
standplass på Arendalsuka også i 2018.
Arendalsuka arrangeres fra 13. til 17. august, og vi trenger mange 
lokale frivillige for å få stand-bemanningen til å gå opp!
I fjor reiste vi på Arendalsuka for å lære. I år vil vi også forsøke å 
gjennomføre egne arrangementer som vi håper at mange politikere, 
organisasjonsfolk og engasjerte bborgere vil møte opp på.
Akkurat hva det blir er ikke endelig avklart – følg med på vmh.no 
og på Facebooksiden vår for informasjon om standen og arrange-
mentene.

EUROHEARTS 
I FINLAND
Den 13. Eurohearts-konferansen, 
som er en europeisk møteplass 
for voksne med medfødt 
hjertefeil, går av stabelen i 
Finland i august.

Konferansen vil bli arrangert i Turku i perioden 
fra 30. juli til 4. august. Arrangør er den finske 
foreningen for voksne og barn med medfødt 
hjertefeil.

VMH har sendt delegater til konferansen tidlig- 
ere, men har ikke anledning til å dekke reise og 
opphold for noen denne gangen. Men er du inter-
essert i å delta for egen regning – eller vil prøve 
å søke støtte fra legater, VMH eller andre steder 
– så ta gjerne kontakt med Anne i admini- 
strasjonen. Hun treffes som alltid lettest på epost 
– anne@vmh.no
Det er fire plasser til hvert land, og konferansen 
er i utgangspunktet åpen for alle.

På Eurohearts skal deltagerne stake ut veien 
videre for European Congenital Hearts Group 
(ECHG). Lær mer om dem her:
https://www.facebook.com/ECHGroup/

Turku ligger 170 kilometer unna Helsinki, lengst 
sørvest i Finland. Konferansen koster 275 Euro 
per person, og reiseutgiftene kommer i tillegg. 
På programmet står foredrag om utviklingen 
innen oppfølging og behandling av medfødte 
hjertefeil, ekskursjoner med mer. Og et hoved-
tema på årets konferanse er hvordan man kan 
utvikle egne foreninger for voksne med medfødt 
hjertefeil rundt om I Europa. 
 
PROGRAM OG ANNEN INFORMASJON FINNER 
DU PÅ FØLGENDE NETTSTED:
https://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/en/events/
eurohearts-2018 

ORGANDONASJON  
reddet flere i 2017
De nyeste tallene fra Oslo Uni-
versitetssykehus viser en økning i 
antall transplantasjoner fra 2016 
til 2017.
Det ble i 2017 gjennomført 112 
donasjoner av til sammen 513 
organer. Det betyr at hver donor 
i snitt ga fire organer – et høyt 
tall sammenlignet med mange 
andre land. Disse organene ga 
nytt liv til 463 pasienter.
– Vi mener at det er økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen, 
og den enorme innsatsen som legges ned på sykehusene, som gir de 
gode resultatene, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen 
Organdonasjon i en pressemelding.
Ved hele 78 prosent av forespørslene svarte familien, på avdødes eller 
egne vegne, ja til organdonasjon. Dette gir en avslagsprosent på kun 22. 
I 2016 ble det til sammenligning nei ved 30 prosent av tilfellene. Selv om 
flere er positive, er fremdeles ventelistene lange.
– Det at stadig flere får livreddende hjelp takket være organdonasjon, 
vil ikke gjøre at ventelistene forsvinner. Men det betyr at flere pasien-
ter, og nye pasientgrupper, blir aktuelle for organtransplantasjon, sier 
Sekowski.
Donorsykehusene blir stadig bedre på å melde inn potensielle organ-
donorer. 336 meldte potensielle donorer er det høyeste tallet noensinne.

En av VMHs prioriterte oppgaver og mål 
er å være der for foreningens medlemmer. 
Å dele erfaringer, og sammen finne støtte 
og aksept for at det til tider kan by på ut-
fordringer å leve med en hjertefeil, er noe 
av essensen i å være en pasientforening. 
Å møte noen som virkelig forstår, eller 
som har mulighet til å sette seg inn i hva 
du gjennomgår, er ofte til god hjelp. Vi 
vet at mange har behov for å fortelle om 
hva de har gjennomgått, eller har tanker 
om hva som ligger foran dem i livet. 

SNAKK MED OSS! 
Gjennom årlige kurs har vi de siste årene 
bygget opp en relativ stor gruppe med 
likepersoner. Alle har oppgitt sine spesi-
alfelt, basert på hva de selv har opplevd 

eller interesserer seg for. Kanskje det 
kan være aktuelt for deg å snakke med 
noen om det å bli ufør, å være redd for 
nye operasjoner, om det å være gravid 
når man har hjertefeil selv, at du plages 
med angst, lever med hjertestarter, eller 
kanskje du lurer på noe rundt utdanning 
eller yrkesvalg. 

Kanskje du er ung og vil snakke med en 
annen ungdom? 
Vi har også noen likepersoner som er 
pårørende til voksne med medfødt hjerte-
feil. Likepersonene våre bor rundt i hele 
landet, og vi har rundt 30 likepersoner 
som er klare til å stille opp for deg.

TA KONTAKT
Hvordan får du kontakt med en likeper-
son?

Send en e-post til VMHs administrasjon, 
anne@vmh.no og oppgi at du ønsker å 
snakke med en likeperson. Ønsker du 
helst å treffe noen i nærheten av der du 
bor, eller er det greit å snakke på telefon? 
Noen spesielle ting eller tema du ønsker å 
snakke om? 

Når vi får henvendelsen, vil vi forsøke 
å finne en likeperson som kan passe 
for deg. Alle likepersonene er underlagt 
taushetsplikt. 

Vi er her for deg!

ØNSKER DU NOEN Å SNAKKE MED?
VMH har flere likepersoner som gjerne stiller opp om du ønsker å 

dele tankene dine rundt det å leve med hjertefeil.

Likepersonsarbeid er noe mange vil ha 
en intuitiv forståelse av: det er noe som 
skjer mellom mennesker i samme livssit-
uasjon, folk i «samme båt» så å si. Det å 
ha noen å snakke med som forstår deg, er 
viktig. Foto: Dreamstime.

Z

Sånn så det ut på standen i 2017.
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FEST I VEST
Region vest hadde nyttårsbord 20. januar i Hauge-
sund med påfølgende årsmøte dagen etterpå. 

REGION ØST
Leder Morten Eriksen
Nestleder Maria Rolén
Kasserer Trond-Eirik Hart
Sekretær Marthe-Lene Sandsæther
Styremedlem Benedicte Isabell Meidell  
Styremedlem Jarl Holm
Styremedlem Jarle Siggås

REGION SØR
Leder  Eirik Møklegård  
Nestleder Siri Kristiansen  
Styremedlem Susanne T. Landsem   
Styremedlem John Emil Connolly Jaehn
Kasserer Frøydis Løvberg Lien 

REGION VEST
Leder: Fredrik Hultman Bjørgo 
Nestleder:  Svein Olav Kvinge 
Sekretær:  Brit Hultman Bjørgo   
Kasserer:  Line Skåtøy   
Styremedlem:  Olea Jónsdóttir Flø 
Styremedlem:  Daniel Kinsarvik   

REGION MIDT
Leder Liv Marit Røiseng Nordli 
Nestleder Siw Øiaas Johannessen  
Sekr./kasserer Wenche Nubdal  
Styremedlem Christine Volden
Styremedlem Jostein Hovlid
Styremedlem Jørgen Stamnes
Styremedlem Bjørn Håvard Aune

REGION NORD
Leder Ove Richard Karlsen
Nestl./sekretær Hilde Gorboe  
Kasserer Kari Anne Pedersen
Styremedlem Rolf-Olav S. Hanssen 
Styremedlem Balder Aarø
Styremedlem Helene Westgaard

HØSTPLANER I MIDT
Følgende planer for høsten ble lagt på vinterens årsmøte i region 
midt:
• August: Grilling
• November: Scrapping
• Desember: Kino

Det er også foreslått kinobesøk rundt påske, og mer uformelle 
turer. Regionen oppfordrer medlemmer til å dele at de skal ut på 
tur, og å invitere alle medlemmer og pårørende til å delta.

AKTIVITET I SØR
Region sør hadde styremøte lørdag 10. mars. Under årsmøte i 
januar la styret frem aktiviteter som Gravity Sports  
https://gravitysports.no/ i Larvik, og her ble det arrangert 
treff i slutten av mars. 

Det blir treff på Høyt og lavt klatrepark i Vestfold 26. mai kl. 
12.00. Her stiller styret med grillmat. Det er ikke alle som skal 
klatre, men som kommer bare for å ta en prat.

Følg med i epostkassa di og på region sør sin Facebookgruppe!

Hjertekafé i øst
VMH region øst har startet 
opp med hjertekafé.
Her møtes medlemmene for 
sosialt samvær og spiser eller 
bare tar en kaffe.
Første hjertekafé ble avholdt 
lørdag 24. februar på Egon 
ved Oslo sentralstasjon. 
Hjertekafeen ble startet på 
initiativ fra noen av medlem-
mene, og en av dem hadde 
tatt med en kjempebra quiz. 
Deltagerne konkluderer med 
at den første hjertekafeen ble 
en kjempesuksess.
– Vi i VMH region øst 
satser på å arrangere en slik 
hjertekafé annen hver måned 
fremover, forteller Marthe- 
Lene i regionstyret.
Følg med på facebook gruppen «VMH Region Øst Hjertekaffe» 
for å se når neste samling er. Du er hjertelig velkommen!

Nord-norsk vannsklie-champion
I region nord holdt de på tradisjonene med årsmøte i 
Bodø, pizza etter årsmøtet og VMH nord-mesterskap i 
vannsklie på Nordlandsbadet dagen etter.
Tradisjonen tro var det også Balder som vant – for 3. året 
på rad. Dermed har han vunnet tre av de fire gangene 
som mesterskapet har blitt arrangert. Han kunne dermed 
ta med vandrepokalen hjem. Første året var det kun to 
deltakere – Rolf og Hilde. Da kom de på første og annen 
plass – alle senere år har de blitt nr. 2 og 3. 
Det er også god tradisjon at Kari Anne kommer sist ...

HVA SKJER PÅ LANDSMØTET?
14. – 15. april avholdes det Landsmøte i VMH på Gardermoen.

Er du nysgjerrig på hva som vil bli vedtatt der?
Lurer du på hvem som vil sitte i styret etter møtet?
Følg med på vmh.no og på Facebooksiden «Voksne med medfødt hjertefeil».

Vest: Vil ha flere mosjonsentusiaster
I Sandnes har region vest innledet et samarbeid med den kommunale 
Frisklivssentralen og arrangerer en felles timelang mosjonstur i Sand-
nes' perle, Sandvedparken, hver onsdag fra 18 til 19. 
– Kom og bli med! Nå er det jo faktisk lyst når vi legger i vei, og snart 
kommer våren. Oppmøte ved Parkkafén i Kvellurveien 23 hver onsdag 
klokka 18, oppfordrer Fredrik. 
De snur vanligvis når de kommer til Ganddal, men den 7. mars fortsatte 
de til det islagte Stokkelandsvannet med skøyter i sekken og fikk seg en 
runde på isen i mørket.

ANDRE AKTIVITETER
I Bergen vil Svein Olav Kvinge arrangere en søndagstur hver andre helg 
i måneden utover våren. Følg med på Facebook (VMH, region vest) for 
å se månedens turmål. 

Regionen planlegger også noen kinotreff og aktiviteter med de ulike 
lokallagene til FFHB, blant annet en vannsporthelg på Sotra i mai. Følg 
med på Facebook for mer informasjon!

VMHs regionsstyrer
Etter vinterens årsmøter i alle VMHs fem regioner består foreningens regionsstyrer av 
følgende personer:

Region øst hadde årsmøte og nyttårsball i ett, og her ser vi styret pyntet til fest: Fra venstre 
ser vi Benedicte Isabell Meidell, Trond-Eirik Hart, Marthe-Lene Sandsæther, Jarl Holm, Maria 
Rolén, Morten Eriksen og Jarle Siggås.

Bildet viser den spreke gjengen som har møtt opp hver onsdag i snø, regn, 
sprengfrost, flom, mørke og lys fra nyttår av, og som akter å fortsette fram 
til sommeren. Fra venstre: VMHerne Steinar Bjørgo, Fredrik Hultman Bjørgo 
og Brit Hultman Bjørgo sammen med  turleder Kjell Hølland fra Frisklivssen-
tralen.

Fra venstre ser vi Brit Hultman Bjørgo, Svein Olav Kvin-
ge, Jeanett Isachsen, Fredrik Hultman Bjørgo, Daniel 
Kinsarvik, Frøydis Løvberg Lien, Eirin Syversen og Even 
Flotve.

Shuffleboard-tur-
nering etter en 
bedre middag. 
Rogaland tapte mot 
Hordaland. 
Begge foto: Line 
Skåtøy



RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

I 2018 sender vi ut over 100 kommunikasjonsroboter  for å sørge for at barn 
rundt i hele Norge kan holde kontakten med skole og venner, selv om de blir 
syke. Disse robotene låner vi ut helt gratis til de som trenger det mest. 

Du �nner mer informasjon og søknadsskjema på www.gjensidigestiftelsen.no 

Et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn


