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2015 ER HISTORIE og vi har lagt bak 
oss det jeg personlig har definert som 
«det raskeste året noensinne». Jeg har 
egentlig ikke trodd noe særlig på dem 
som sier at tiden går raskere og raskere 
etter hvert som man blir eldre, men jeg 
har nå kommet til erkjennelsen av at 
dette trolig er en riktig observasjon. 
Her ligger det vel en slags halvbevisst 
erkjennelse om at man begynner å bli 
godt voksen også. 

En av grunnene til at 2015 har gått 
fort, er alle aktiviteter i regi av FFHB. 
Familiesamlinger, bowlingkvelder, 
ungdomsaktiviteter, fylkeskonferanser, 
faglige samlinger og de utallige andre 
tingene som foreningen tilbyr medlem-
mene, er en grunnpilar i organisasjonen. 
Nå skriver vi 2016 og dette blir et ekstra 
spennende år. En viktig grunn til det er 
at foreningen fyller 40 år. 5. mai 1976 
samlet noen ildsjeler seg bak en idé om 
et fellesskap til beste for hjertebarn og 
deres nærmeste. En idé og en organisa-
sjon som har vokst seg stor og som i dag 
har et solid omdømme og som tas på 
alvor i fagmiljøer og der det tas beslut-
ninger som er viktige for oss. Når vi på 
landsmøtet i Stavanger staker ut kursen 
for de neste årene, er dette sentralt. Hvis 
vi skal fortsette å leve opp til visjonen 

om at alle hjertebarn skal ha gode liv, 
må vi være betydningsfulle og lyttes til. 

Jubileet skal feires med ulike arrange-
menter i både fylkeslag og på nasjonalt 
plan. Jeg er sikker på at dette blir nok et 
spennende år for FFHB. 

Godt jubileumsår!
PS! Er du gammel nok til å huske 1976? 
Det var året da Norge rundt kom på 
skjermen første gang, Oddvar Nordli 
tok over som Norges statsminister etter 
Trygve Bratteli og diktatoren Idi Amin 
lot seg utrope til president på livstid. I 
vinter-OL sto Ivar Formo, Sten Sten-
sen og Jan Egil Storholt for Norges tre 
gullmedaljer. Phil Collins tok over som 
vokalist i Genesis og The Eagles ga ut 
sitt legendariske Hotel California-al-
bum. Og altså, FFHB ble født, riktignok 
med navnet Foreldreforeningen For 
Hjertesyke Barn.

GRATULERER MED JUBILEET!

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

En idé og en organisasjon 
som har vokst seg stor 

og som i dag har et solid 
omdømme og som tas på 
alvor i fagmiljøer og der 

det tas beslutninger som 
er viktige for oss.
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NOTISER

Støtte til el-sykkel
NAV kan gi stønad til 
dekning av ekstrautgif-
ter som funksjonshem-
mede barn og unge kan 
ha ved leke- og sports-
aktiviteter, trening og 
stimulering. En forut-
setning for å få stønad 
er at aktiviteten bidrar 
til å opprettholde og/el-
ler bedre den motoriske 
funksjonsevnen. Det gis ikke stønad til vanlig utstyr 
og sportsutstyr, men kun til spesiallaget utstyr og 
spesialtilpasning av vanlig utstyr. Som eksempel kan 
vi ta el-sykkel. Det kan gis stønad til montering av 
motor på en vanlig sykkel, men utgiftene til sykkelen 
må en dekke selv. Sykkelen må velges ut i samråd med 
hjelpemiddelsentralen. Er det individuelle behovet slik 
at det ikke er mulig å tilpasse en vanlig sykkel, kan 
det gis stønad til spesiallaget sykkel med motor. 

Jurist Atle Larsen

HAR DU SETT 

Hjertepermen?
Hjertepermen er et hjelpemiddel for foreldre og lærere i 
barnehage og skole, utarbeidet av Foreningen for hjertesyke 
barn. Nå nærmer et toårig pilotprosjekt seg slutten, og per-
men skal evalueres og revideres før den trykkes opp på nytt.

Er du en av de 300 som har fått permen som del av forsøket, 
håper vi du vil svare på spørreundersøkelsen som kommer 
med e-post i løpet av januar. Det er svært viktig for oss å høre 
dine erfaringer med Hjertepermen.  Bare slik kan vi gjøre 
materiellet så godt som mulig. 

Alle medlemmer i Foreningen for hjertesyke barn vil i løpet av 
våren 2016 få Hjertepermen tilsendt, dersom barnet er under 
6 år. Foreldre til større barn kan bestille permen.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med 
mona@ffhb.no.

INFORMASJON TIL FORELDRE 
OM HABILITERINGSVEILEDER
Det foreligger nå en nasjonal veileder for systematisk og tverrfag-
lig oppfølging av barn med medfødt hjertefeil. Denne skal bidra til 
å standardisere psykomotorisk kartlegging og hjelp til hjertesyke 
barn i hele landet. Veilederen skal benyttes av både spesialistene på 
sykehusene (som barnekardiolog, sykepleier, barnenevrolog, psykolog, 
spesialpedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog med 
mer) og av primærhelsetjenesten (som helsestasjon og fastlege). Hele 
veilederen kan lastes ned på www.ductus.no og på www.ffh.no. En kort 
orienteringsbrosjyre er laget for foreldre, om veilederen og barnets 
eventuelle rett til kartlegging. Denne sendes ut til alle sykehus og 
skal deles ut der, men kan også fås ved henvendelse til Foreningen for 
hjertesyke barn.

Ut fra ditt barns hjertesykdom, har 

vi vurdert det slik at hun/han bør få 

tilbud om tverrfaglig oppfølging.

Anbefaling fra Norsk barnelegeforening  

- en fagmedisinsk forening innen  

Den norske legeforening

Barn med komplekse medfødte 

hjertefeil har økt risiko for:

Forsinkelse i motoriske ferdigheter.

Lærevansker, som for eksempel lese- og 

skrivevansker samt oppmerksomhet- og 

konsentrasjonsvansker.

Påvirkning av psykisk helse. 

Anbefalte sjekkpunkter beskrevet i 

veilederen:

Ved fødsel/diagnose

Barnet vurderes av fysioterapeut på sykehuset som igjen 

kan henvise til oppfølging av kommunal fysioterapeut.

Ved 3 måneder
Fysioterapeut i kommunen vurderer barnet. I tillegg er 

barnet til vanlig tremåneders kontroll på helsestasjon, hvor 

foreldre svarer på standardiserte spørsmål om samspill 

med barnet og følelsesmessige reaksjoner på situasjonen.

Ved 6 måneder
Barnets utvikling vurderes på seksmåneders kontroll på 

helsestasjonen, og foreldres situasjon gis oppmerksomhet.

Ved cirka 1-1,5 år – oppstart i barnehage

Her er det ønskelig at helsestasjon og foreldre i samarbeid 

tidlig kobler inn pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) der-

som det er mistanke om forsinket utvikling. Barnet vurderes 

av lokal fysioterapeut og ergoterapeut.

Terskel for å henvise videre til sykehus ved eventuelle 

problemer bør være lav. 

Ved 2 år
Lokal fysioterapeut og ergoterapeut vurderer barnet med 

tanke på utvikling.

Helsestasjon er spesielt oppmerksom på barnets språkut-

vikling ved 2-års-kontrollen. Noen barn skal også vurderes 

av spesialist, blant annet barnenevrolog.

Ved 5-6 år - skolestart

Tverrfaglig vurdering av spesialister på sykehus, blant 

annet nevropsykolog, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut 

og eventuelt nevrolog.

Ved 11-12 år
Tverrfaglig vurdering av spesialister på sykehus, blant 

annet nevropsykolog, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut 

og eventuelt nevrolog.

Utarbeidet av Norsk barnelegeforening i samarbeid med 

Foreningen for hjertesyke barn.

Dette er en faglig anbefaling, og det vil kunne være 

ulikt hvordan de enkelte sykehus og kommuner velger  

å gjennomføre oppfølgingen.

For å fange opp eventuelle 

utfordringer, og for å sikre 

at barnet ditt får riktig og 

god hjelp, anbefales en 

utvidet tverrfaglig oppfølging 

fram til ungdomsalder.

Målet med en slik 

tverrfaglig oppfølging, 

er å finne hvilke barn 

som har ekstra behov 

for tiltak, og å sette 

inn aktuelle tiltak på 

tidligst mulig tidspunkt.

TVERRFAGLIG OPPFØLGING AV HJERTESYKE BARN

Oppfølgingen gjennomføres delvis på helsestasjonen, og delvis hos spesialister 
på sykehus. Det er utarbeidet en egen veileder for tverrfaglig kartlegging av hjertesyke barn. Veilederen beskriver hva 

som skal sjekkes ut og til hvilke tidspunkter 
i barnets oppvekst.

Den fullstendige utgaven av «Veileder for tverrfaglig 
oppfølging av hjertesyke barn» finner du på:
 www.ductus.no og på www.ffhb.no

Koordinator: barn i risikogruppen bør ha en 
koordinator/kontaktperson både i kommunen og på 
sykehuset. Dersom dere ikke har en slik koordinator, 
ta kontakt med helsestasjon eller fastlege i hjem-
kommunen der dere bor.

ORIENTERING TIL FORELDRENE TIL

STED / DATO

SIGNATUR | BARNEKARDIOLOG

KOORDINATOR PÅ SYKEHUSET

E-POST  |  TELEFON

– Jeg får lov til å drive på med det jeg kan og vil, og det er 

jeg takknemlig for, sier 13-åringen William Førde som har 

medfødt hjertefeil og som elsker fotball.
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– VI HAR ALDRI LAGT noen begrensninger på 
William, forteller mamma Anne Sofie Kostøl Før-
de, stolt mor til tre gutter Fredrik (16), William 
(13) og David (10). Både eldstemann og yngste-
mann i søskenflokken brenner for musikk, og 
øver nitid med både trommer, piano og gitar. For 
William i midten er det fotball som gjelder. 

– Jeg liker å trene og kan ikke huske at jeg noen 
gang har vært redd, forteller William, som står i 
mål for Vindbjarts G13-lag i fotball.

William er født med den komplekse hjertefeilen 
Fallots tetrade (se faktaboks), som ble oppdaget 
rett etter fødselen, da nyfødtlegen på sykehuset 
undersøkte ham. Tretten måneder gammel ble Wil-
liam operert, da ble hullet mellom hjertekamrene 
(VSD) og mellom forkamrene (ASD) tettet, i tillegg 
ble det fjernet vev i lungepulsåren. Pulmonalklaf-
fen lot kirurgene være, og William er forberedt på 
at han på ett eller annet tidspunkt må få satt inn 
en ny klaff. Han går til kontroller hvert år/halvan-
net år, og foreløpig ser alt stabilt og fint ut, så den 
tid, den sorg. 
– Han er i supergod form, og han regulerer aktivi-
tetene sine selv. Blir han sliten, setter han seg bare 
ned litt, sier pappa Erlend Førde. 
– Vi var litt mer bekymret de første årene, det inn-
rømmer jeg, men så går det jo så bra og hverdagen 
fungerer. Egentlig prøver vi bare å leve et mest mu-
lig normalt liv, og ikke dvele så mye ved bekymrin-
gene, det bare smitter, mener Anne Sofie. 

Foreldrene til William har valgt å stole på be-
skjeden fra legene om ikke å begrense Williams 
fysiske aktivitet. At det nå også finnes forskning 
som dokumenterer at risikoen for plutselig død 
hos barn med strukturelle, medfødte hjertefeil er 
svært liten, er selvfølgelig en god nyhet og bekref-
telse for familien. Som de med glede formidler 
videre til både skole og trener.

– DET MERKES IKKE PÅ William i gymtimen 
at han har hjertefeil. Han er en skikkelig fighter 
og den siste som gir seg, forteller gymlærer og 
kontaktlærer Kari Ann Gjengaar på Vennesla 
ungdomsskole, hvor William begynte i fjor høst.  
Elevene i klassen til William visste ikke om 
hjertefeilen hans, før Hjertebarnet og avisa Fæ-
drelandsvennen kom på besøk høsten 2015 for 
å skrive reportasjer om hjertesyke barn og fysisk 
aktivitet. Da ble elevene i fellesskap informert, og 
de lot seg imponere. – Han er jo så sprek! Samtli-
ge ville være med på bildet i gymsalen, det er stas 
at William nesten er blitt kjendis.

Gymlærer Kari Ann kommenterer at, jo da, hun 
har ofte hjertet i halsen. Ikke fordi en av elevene 
hennes har hjertefeil, men fordi hun er lærer på 
en ungdomsskole.
– Her kan mye gå galt, sier hun og ser seg smilen-
de rundt på lagkameratene til William som med 
mye energi og trøkk løper rundt i gymsalen.
 
– WILLIAM ER UREDD og ivrig, han trener også 

Med lidenskap 

FOR FOTBALL 
William Førde synes fotball er topp. – Jeg har spilt siden jeg 
var bitte liten og har aldri merket noe til hjertefeilen, sier 
13-åringen fra Vennesla. 

J

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Tre brødre: David, Fredrik og William Førde

Gymlærer Kari Ann Gjengaar og trener 
Dag Stian Tallaksen sammen med William.

J

J

– Jeg liker å trene og kan ikke huske at 
jeg noen gang har vært redd

U
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på fritiden, utenom treningene, forteller Dag 
Stian Tallaksen. Han er Williams fotballtrener, og 
har fått informasjon om at William lettere enn 
de andre kan bli sliten, men at han ikke trenger å 
holdes igjen av den grunn. 
– Kanskje løper han ikke like mye fram og tilbake 
som de andre, men det merkes egentlig ikke, og 
han styrer dette helt selv. 
– Her om dagen fikk han et ganske hardt skudd 
i magen, som slo pusten ut av ham, da ble jeg 
litt redd, han er jo ganske utsatt som keeper. 
De sparker hardt nå, disse gutta, han får seg 

innimellom noen smeller som keeper, forteller 
treneren, som også er inspektør på Vennesla 
ungdomsskole. Her kjenner de hverandre godt. 

– JEG FÅR LOV TIL å drive på med det jeg kan 
og vil, og det er jeg takknemlig for, sier 13-årin-
gen selv som ikke har planer om å legge fotbal-
len på hylla med det første. På skolen synes han 
mest om fagene matematikk og samfunnsfag. 
Han tror kanskje at planen er å bli bilmekaniker 
når han blir stor – om han ikke finner på noe 
annet, da.

HVA ER FALLOTS TETRADE?
Hos barn med Fallots tetrade forekommer fire defekter samtidig. Det er 
imidlertid bare de to første som trenger å repareres ved kirurgi. 

• Pulmonal stenose, som betyr en forsnevring av lungepulsåren. Denne 
kan sitte på ulike steder i utløpstrakten til høyre ventrikkel. 

• Ventrikkelseptumdefekt (VSD) er et hull i skilleveggen mellom 
ventriklene, og betyr at blodet kan krysse side når det pumpes ut av 
hjertet, og således kommer i feil hovedarterie.

• «Overridende» aorta, som betyr at inngangen til aorta, som skal trans-
portere rødt (oksygenert eller oksygenrikt) blod til kroppen, ligger 
(«rir») midt over VSD-en. Det fører til at høyre ventrikkel pumper noe 
av det blå (deoksygenerte eller oksygenfattige) blodet direkte inn i 
aorta istedenfor i lungearterien. 

• Høyre ventrikkel blir fortykket fordi den må pumpe blodet mot økt 
motstand gjennom en trang passasje inn i lungearterien. 

• Denne hjertefeilen må alltid opereres, og det vanligste tidspunktet for 
operasjon er ved ca. 12 måneders alder.William sammen med pappa Erlend Førde og mamma 

Anne Sofie Kostol Førde.

Vinbjarts G13.

J

Fra tid til annen skjer det at unge 
idrettsutøvere rammes av plutselig og 
uventet død. Disse hendelsene får mye 
oppmerksomhet, og de skaper unødig 
frykt. Kanskje særlig hos barn som 
allerede har en helseutfordring, som 
medfødt hjertefeil. 

I en ny og landsomfattende norsk 
studie, publisert i det anerkjente tids-
skriftet European Heart Journal i fjor 
høst, har overlegene Jarle Jortveit og 
Henrik Holmstrøm, ved henholdsvis 
Sørlandet sykehus Arendal og Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet, 
undersøkt forekomsten av plutselig død 
og død relatert til fysisk aktivitet hos 
barn i Norge med medfødt hjertefeil. 
Ingen tilsvarende studie har vært 
gjort tidligere, og for første gang kan 
forskere konkludere med at risikoen 
for plutselige dødsfall i forbindelse med 
fysisk aktivitet er lav.  
– Gevinsten av fysisk aktivitet er mye 
større enn risikoen, også for disse 
barna. De aller fleste barn med med-
født hjertefeil kan (og bør) trygt delta 
på vanlige idrettsaktiviteter, sier Jarle 
Jortveit, som er svært fornøyd med fun-
nene. Han håper dette kan bidra til å 

Unødig frykt for idrettsdødsfall 
HOS BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL

Ny forskning konkluderer med at risikoen for plutselige dødsfall i forbindelse med 
fysisk aktivitet for barn med medfødt hjertefeil er lav.

dempe eventuell usikkerhet og frykt hos 
hjertesyke barn og hos foreldrene deres.

SETT PÅ 11 272 HJERTESYKE BARN 
Jortveits studie er registerbasert, og tok 
utgangspunkt i data fra norske kvali-
tets- og helseregistre. Samtlige 943 871 
barn født i perioden fra 1994 til 2009 
har vært inkludert. Av disse hadde 11 
272 medfødt hjertefeil. Funnene viser at 
forekomsten av plutselig død i gruppen 
hjertesyke barn mellom to og 18 år var 
svært lav (0,2 prosent). Ingen av dem 
døde i forbindelse med fysisk aktivitet. 

I studien har Jortveit og Holmstrøm 
studert barn med såkalte strukturelle 
hjertefeil. Barn med hjertemuskelsyk-
dom (for eksempel kardiomyopati) og 
alvorlig rytmesykdom (for eksempel 
lang QT-tid-syndrom) er ikke inkludert 
i studien. For denne gruppen hjertefeil/
hjertesykdom er fysisk anstrengelse en 
kjent risikofaktor, og de vil nødvendigvis 
være underlagt andre anbefalinger for 
deltakelse i idrettsaktivitet. 

Strukturelle hjertefeil er den absolutt 
største gruppen medfødte defekter (cirka 
ett av hundre barn født totalt). Forsker-

ne synes det er svært gledelig å kunne 
dokumentere at risikoen for plutselig 
død i forbindelse med aktivitet er så 
liten for denne gruppen. 
– Fysisk aktivitet er viktig for alt fra 
vekst, motorisk utvikling, konsentra-
sjon, følelse av mestring og for trivsel. 
Alle er tjent med at vi kan dempe noe av 
frykten knyttet til risikoen for plutselig 
død i forbindelse med fysisk aktivitet, 
understreker Jortveit. 

Av studien går det fram at risikoen for 
alle typer av plutselig død hos barn med 
milde hjertefeil, er omtrent like lav som 
for barnepopulasjonen for øvrig.

«Sudden unexpected death in chil-
dren with congenital heart defects»

Studien utgår fra Barnehjerteseksjo-
nen, Rikshospitalet, og er del av et 
samarbeid mellom Oslo Universi-
tetssykehus, Universitetet i Bergen 
og Sørlandet sykehus. Undersøkel-
sen er finansiert fra ExtraStiftelsen 
gjennom Foreningen for hjertesyke 
barn. 

Barnekardiologene Henrik Holmstrøm og Jarle Jortveit.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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Josefine er 21 år og går tredje året på sykepleie-
studiet i Fredrikstad. Hun har en komplisert 
medfødt hjertefeil og har hatt tre åpne hjerteope-
rasjoner.

Josefine forteller at fra hun var liten og fram 
til slutten av ungdomsskolen, var hun i ganske 
dårlig form. Hun hadde elektrisk rullestol som 
hun brukte på skoleturer og gå-turer. Josefine var 
veldig sliten, og orket ikke å gå langt. Hun ble 
fort blå på leppene og neglene, og presset hun seg 
for hardt, ble hun kvalm og kastet opp.

I 2008 dro hun på sitt første trening- og behand-
lingsopphold på Geilomo barnesykehus. – Geilo- 
mo har vært utrolig viktig for meg! Geilomo 
hjalp meg med å komme i gang med treningen, og 
ga meg stor mestringsfølelse. Vi var på skiturer, 
skogturer, fjellturer og sto masse slalom. Jeg fikk 
også prøve aktiviteter som rafting og klarting. 
For ikke å glemme de flotte folkene som jobber 
der, og at man får mange venner som er i samme 
situasjon. Jeg fikk testet mine grenser på et trygt 
sted, noe som ga meg trygghet til å fortsette med 
treningen hjemme, forteller Josefine!

Hun så tydelig at formen ble bedre, og sa etter 
hvert farvel til både elektrisk rullestol og elektrisk 
sykkel. – Jeg kunne endelig bli med vennene 
mine på lengre turer, og trappene på skolen ble et 
mindre problem. Etter en kontroll med aktivi-
tets-EKG, og med hjelp av en flott fysioterapeut, 
ble drømmen om å delta i et maraton endelig 
realistisk.

Josefine melde seg på Oslo maraton, etter å ha 
lest om dette i bladet Hjertebarnet og på nettsi-
den VMH.no. – Jeg fikk starte i pulje 1, noe som 
var veldig moro! Jeg var redd for å komme veldig 
langt bak om jeg skulle melde meg på pulje 6, 
som jeg måtte ha gjort om jeg meldte meg på selv. 
Når jeg startet i pulje 1, fikk jeg et forsprang. Jeg 
vekslet mellom å gå og å jogge, og klarte å fullfø-
re uten en eneste pause. Dette var en stor seier for 
meg. Følelsen av å komme i mål, var magisk!

Josefine løper maraton
Lørdag 19. september 2015 fullførte hjertesyke Josefine Bjørling løpet «10 for 
Grete» i Oslo Maraton på tiden en time og 36 minutter. - Følelsen av å komme i 
mål, var magisk, forteller en lykkelig løper som har drømt om dette lenge!

– Trening og aktivitet har positiv effekt 
på muskulatur, på sirkulasjonen i 
kroppen, helt ned på mikronivå, og ikke 
minst på livskvalitet, understreker Erik 
Ekker Solberg og ønsker seg mer fysisk 
aktivitet og glede over å være i beve-
gelse, for flere. Fysisk aktivitet bedrer 
totalhelsen, og han oppfordrer til mest 
mulig aktivitet hos barn og unge, med 
og uten hjertefeil.   
– Å sitte for mye stille, som moderne 
livsstil kan føre med seg, er farlig, sier 
han og understreker at han ikke nødven-
digvis snakker om trening i konvensjo-
nell forstand. Man trenger verken fancy 
treningstøy eller dyre medlemskap på 
treningssentre for å få i gang aktivitets-
nivået. 
– Vi snakker om totalbevegeligheten i 
løpet av en dag, hverdagsaktivitet.

DEN SMALE BREDDEN 
Ekker Solberg synes det er mye som er 
bra med norsk idrett og med idealet om 
bredde. I begeistringen over idrettens 
klare positive helseeffekter, mener han 
likevel at også skyggesidene ved kon-
kurranseidretten, som anoreksi, doping, 
skadene og økt risiko for hjertestans, må 
diskuteres.
  
I Norge har vi tradisjonelt ingen 
screening av toppidrettsutøvere. Ekker 

Solberg, som har engasjert seg spesielt i 
forebygging av hjertestans i idrett, me-
ner vi bør diskutere det. Han argumen-
terer med at det ikke er mange personer 
det er snakk om. 
– Barn og unge med medfødt hjertefeil 
er ofte for redde for å trene, antage-
lig unødig, mens toppidrettsutøvere, 
spissformulert sagt, kan være for lite 
redde. I Sverige anbefaler man screening 
av toppidrettsutøvere. Men det største 
antall hjertestans i idrett skjer hos menn 
i 40–60-årsalderen, understreker han.  

LIVSGLEDE 
– Jeg har også tro på mer ledighet og 
avspenning i mosjons- og prestasjons-
idretten. Å finne flyt i utførelsen er viktig 
både for prestasjonen og for velværet 
ved idretten. Riktig teknisk utførelse er 
selvfølgelig vesentlig. En god selvfølelse 
henger imidlertid sammen med bevegel-
sesglede og flyt, ikke bare prestasjonen.  

Ekker Solberg mener at målet er å kom-
me i form fysisk, men minst like mye 
psykisk.  
– Å bygge fysisk form er som å bygge et 
hus. Start med grunnmuren, ikke taket, 
for da blir det vaklevorent. Bygg syste-
matisk og rolig opp fysisk form over tid, 
oppfordrer han, og minner om at god 
form ikke oppnås over natten.  

– Uansett høy eller lav, gammel eller 
ung, gjelder den gylne kombinasjonen 
av trening, kosthold og restitusjon. 
Det er form som er målet, ikke antall 
treningstimer som er lagt ned. Man kan 
trene og stresse seg til overtrening i ste-
det for til god form. Men som hovedre-
gel er nok folk undertrent, 
sier Ekker Solberg.

TRENING OG BEVEGELSESGLEDE
Erik Ekker Solberg er sportskardiolog og over snittet engasjert 

i fysisk aktivitet – for alle.
TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN

Foto: Privat
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 – Det er en 
ordentlig god 
søskenflokk,  
dette her, de er 
veldig glade i 

hverandre.

FRYKTEN LIGGER 

alltid i bakhodet

TROND MAGNE SAKARIASSEN er pappaen til 
tvillingene. Han har i alt fem barn, den eldste er 
14 og den yngste litt over to. Han gleder seg stort 
over alle sammen, og synes livet er godt i dag. 
At de siste årene har vært fylt med nok drama-
tikk til å fylle flere bøker, legger han likevel ikke 
skjul på. Trond Magne deler ærlig sin historie.

I 2008 VAR TROND MAGNES hverdag preget av 
forventning. Han var bosatt i Kristiansand by 
med samboer Agnete Mykjåland. De ventet spent 
på sitt første felles barn, med termin i desember. 
Planen var å gifte seg neste vår. Lykken smilte.
Så ble ett barn til to, Agnete nedkom med tvillin-
ger, både en gutt og ei jente. Adrian og Maria tok 
familien med storm. Tronds særkulldatter Malin, 
den gang sju år, syntes det var stort å få små-
søsken. Agnetes særkulldatter, Jenny Anine, den 
gang fem år, var også begeistret. Familien på seks 
hadde det hektisk, og lykken var stor. Dessverre 
skulle den vare ganske kort.

Noen måneder senere skjedde det utenkelige, som 
er umulig å forberede seg på: Agnete døde brått 
og uten forvarsel. Ingen ante at hun bar på en 
arvelig og potensielt dødelig sykdom. 
– I ettertid har jeg kanskje tenkt at noe var 
symptomer. Hun ble lett sliten og svimmel, noen 
ganger falt hun litt ut, hun hadde vel også hatt 
noen episoder med besvimelser. Men det kunne 
jo like gjerne være fordi hun hadde små barn og 
faktisk var sliten, sier Trond Magne, og medgir at 
han i tilbakeblikk har brukt en del tid på å tenke 
over dette. Kunne han ha gjort noe annerledes og 

derved reddet henne? De ubesvarte spørsmålene 
er tunge å bære, både for ham og for resten av 
familien. 

TROND MAGNE HADDE vært ute med noen 
kompiser kvelden det ugjenkallelige skjedde. 
Han kom hjem i halv ettiden, Agnete var i stua 
og så på TV. Trond satte seg ned sammen henne. 
De småpratet om hva kvelden hadde brakt, da 
Agnete plutselig støtte ut noen rallende og uvante 
lyder. Trond Magne trodde et øyeblikk hun tullet, 
eller at hun hadde satt noe i halsen. Alt skjedde 
så fort, og ikke mange sekundene senere gikk det 
opp for ham at hjertet hennes hadde stoppet. Ti-
den sto stille, Trond Magne vil aldri glemme dette 
øyeblikket. Så ringte han 113 og begynte febrilsk 
med hjertekompresjoner. 

I ambulansehelikopteret på vei til sykehuset klarte 
de to ganger å få hjertet hennes i gang – sånn del-
vis. På sykehuset ble hun kjølt ned og lagt i kunstig 
koma, men hevelsen i hjernen fortsatte å øke på. 
To dager senere ble hun erklært hjernedød. 
– Da hadde vi hastedåp for tvillingene på syke-
huset, forteller Trond Magne. Det var viktig for 
ham at hun skulle være med på dette – en slags 
avskjed. Etterpå ble respiratoren skrudd av.
– Det litt pussige var at vi ikke lenge før hadde 
snakket om organdonasjon, og hva vi mente om 
det. Så den beslutningen var i hvert fall lett å ta, 
da det først ble nødvendig, forteller Trond Magne 
og synes det er nesten ironisk. Hun var så ung!
Rikshospitalet hentet organene. Hjertet ble sendt 
til obduksjon. Trond Magne sto igjen med fire 

Adrian og Maria er seks og et halvt år og bor i Vennesla. To måneder gamle mistet 
de moren sin, hun døde brått av en arvelig hjertesykdom. Senere viste det seg at 
tvillingene har samme hjertefeil. Ingen i familien visste om sykdommen, før den 
brutalt rammet for litt over seks år siden.
TEKST OG BILDER: HANNI W. PETERSEN
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barn, to av dem spedbarn, svært mange spørsmål 
og en tung sorg å aksle.

TO MÅNEDER SENERE kom obduksjonsrap-
porten, med den ubønnhørlige konklusjonen på 
hva som faktisk hadde skjedd: Akutt hjertestopp 
og lang QT-tid-syndrom (se faktaboks). Trond 
Magne og resten av familien visste ikke hva de 
hadde forventet, og svaret fra rapporten kom 
overraskende. Like uforberedt var de på hva en 
arvelig hjertesykdom faktisk innebærer. Ingen av 
dem kjente til muligheten for å være bærere av et 
slikt gen.

Arvegangen til sykdommen lang QT-tid-syndrom 
er såkalt autosomal dominant. Det betyr at barn 
arver mutasjonen fra en av sine foreldre, med en 
risiko på 50 prosent. Neste steg nå ble at både 
barna og resten av familien på morssiden skulle 
gentestes. Det var nødvendig å kartlegge om flere 
var rammet. 

TROND MAGNE FORTELLER at det gikk hele fire 
uker fra de genetiske testene ble tatt, til svarene 
var klare. Fire ganske uvirkelige uker. Så kom 
fasiten, som viste at Agnetes eldste datter, Jenny 
Anine, var frisk, mens tvillingene var syke. Beste-
mor var bæreren av genet (ikke selv syk). Trond 
Magne kan berette mye om vellet av følelser en 
slik prosess setter i gang. Og om store mengder 
skyldfølelse! Særlig tungt var det for Agnetes mor. 
For Trond Magne innebar den nye vissheten en 
ytterligere bør å bære på. 
– Først sorgen over Agnete, så genfeilen, og deret-
ter den ubeskrivelige frykten rundt det at også tvil-
lingene hadde sykdommen. Det var veldig tungt! 

fremdeles bra ut med Adrian og Maria, men for 
Trond Magne ble tilflyten av informasjon i denne 
konsultasjonen overveldende. Han fikk blant 
annet vite at Agnete mest sannsynlig hadde hatt 
en «snill» variant av genet, som på et tidspunkt 
hadde mutert og blitt mer aggressiv. Derfor døde 
hun. Trond Magnes frykt tiltok. 
– Etter dette overvåket jeg tvillingene absolutt 
hele tiden, og var egentlig styrt av frykt mer enn 
av reell forståelse, sier Trond Magne ærlig.

Resten av familien stilte opp som best de kunne, 
og var gode støttespillere. Venner også. Trond 
Magnes søster jobber i Nav, og hun fikk etter 
hvert innvilget 50 prosent permisjon fra jobben 
sin for å avlaste Trond Magne med barna. For 
dette mottok hun omsorgslønn fra kommunen. 
Etter hvert fikk han «lov» til å overta konas bar-
selpermisjon. Da den var over, ble han sykmeldt.

SÅ GIKK DET SEG LIKEVEL til på et vis. Hverda-
gene normaliserte seg. Det gikk greit med tvillin-
gene, og etter hvert begynte de også i barnehage.  
– Det fungerte veldig fint i barnehagen, sier Trond 
Magne som nå så smått hadde begynt å jobbe 
litt igjen. Barnehagen var kjent med tvillingenes 
historie, og hadde fått ansatt en ekstra person for 
å ta vare på dem. Trond Magne følte seg trygg, 
men innrømmer at han alltid hadde telefonen 
tilgjengelig og på svært høyt lydnivå. Uroen lå 
alltid og murret i bakgrunnen.

Avtalen med barnehagen var tydelig og avklart. 
Tvillingene skulle unngå å bli for kalde og helst 
ikke ramle eller slå seg hardt. Om så likevel 
skjedde, skulle Trond Magne informeres og per-
sonalet skulle følge godt med på dem. Tilsvarende 
om en av dem falt litt ut eller fikk noe som liknet 
på anfall. 

TVILLINGENE BEGYNTE etter hvert å bli ganske 
aktive, og en dag kom telefonen fra barnehagen 
som Trond Magne hadde fryktet. Adrian, som nå 
var to år gammel, hadde plutselig falt sammen 
under lek og var blå på leppene. Han kom ganske 
fort til seg selv igjen, men turen gikk raskt til 
legevakten i Vennesla. Her ble det hele nærmest 
føyset bort, og Trond Magne besluttet raskt å 
reise til akutten på sykehuset i Kristiansand.  
– Her sto til gjengjeld alt klart, og barnekardiolog 
Gunnar Wik ventet på oss da vi kom. Adrian lå 
inne i flere dager til observasjon og overvåkning. 
Han var veldig, veldig sliten, forteller Trond 
Magne.

Ikke lenge etterpå fikk også Maria et anfall. Hun 
ség plutselig sammen på fanget til mormor, også 
hun fullstendig utslitt etterpå. Nye undesøkelser 
på sykehuset fulgte, og nå ble det bestemt at 
tvillingene skulle få medikamentell behandling 
med betablokkere. Sykdommen var ikke lenger 
bare latent. De fortsatte imidlertid med å ha små 
anfall i ny og ne, det har de fremdeles. Etter disse 
hendelsene søkte barnehagen om, og fikk, hjerte-
starter av kommunen.

 Jeg fikk beskjed om at de skulle unngå fysiske og psykiske 
skader. Men hvordan gjør man egentlig det med små barn?

De slår seg jo lett og gråter for å kommunisere.

U

DOSERINGEN AV betablokkere er gradvis blitt 
øket. Det er nødvendig, fordi tvillingene vokser 
og blir større, og fordi aktivitetsnivået deres 
stiger. Å stå på betablokkere innebærer en rekke 
uunngåelige bivirkninger, som det kan være 
utfordrende å leve med. En av virkningene er at 
hjertefrekvensen senkes. Dermed reduseres også 
mengden blod som pumpes ut i kroppen ved 
hvert slag. Dette er samtidig en av de store bivirk-
ningene, man orker mindre og musklene blir 
fortere trette. Trond Magne forteller at tvillingene 
i tillegg sliter med smerter i kroppen, sinne og 
manglende konsentrasjon – heller ikke uvanlige 
sideeffekter av medisinen. 
– Adrian måtte kutte ut fotballen, som han egent-
lig liker så godt. Han orker rett og slett ikke, og 
får i tillegg så vondt i leddene når han holder på. 
Det sier seg jo selv, at når han ikke får pulsen 
opp, så stopper også bena. Maria sliter med 
konsentrasjonen, hun blir ganske fortumlet og 
fjern og har vanskelig for å følge med på skolen, 
forteller Trond Magne. De har prøvd å bytte type 

Han fikk mye informasjon om hjertefeilen på 
sykehuset. Og den første tiden leste han alt han 
kom over. Men jo mer informasjon han fikk; om 
prosenter og anfall og risiko for dødelighet, jo 
engsteligere ble han. Hans mor hadde meldt dem 
inn i Foreningen for hjertesyke barn, men Trond 
Magne forteller at han en periode måtte kutte ut 
all kontakt med andre familier i foreningen. Han 
sluttet også helt å lese noe som helst som handlet 
om hjertefeil. Det ble for sårt. Han lot isteden det 
praktiske i hverdagen få ta ham.  
– Det var jo en kamp å få det hele til å gå opp. 
Jeg var alene med tvillingene og to barn til, hadde 
stor gjeld, og alt som dreide seg om støtte og 
Nav gikk tregt og var omstendelig. Fordi vi ikke 
hadde vært gift og fordi jeg var far, ikke mor, 
forteller Trond Magne. Han er ganske oppgitt 
over kjønnsforskjellene i systemet og det han selv 
opplevde som diskriminering.

TVILLINGENE BLE FULGT OPP tett på sykehuset 
i Kristiansand, i nær dialog med Rikshospitalet 
i Oslo. De ble testet, blant annet med 24-timers 
EKG som registrerer hjertefrekvensvariasjoner og 
eventuelle episoder med uregelmessig hjerterytme. 
– Jeg fikk beskjed om at alt så fint ut og at deres 
genfeil (foreløpig) bare var latent. Men det lå jo i 
bakhodet hele tiden likevel. Jeg fikk også beskjed 
om at de skulle unngå fysiske og psykiske skader. 
Men hvordan gjør man egentlig det med små barn? 
De slår seg jo lett og gråter for å kommunisere. Jeg 
var livredd, forteller Trond Magne. Det ble ikke 
mye søvn på ham det første året, nettene var verst.

Rundt ni måneders alder ble tvillingene sendt 
til Rikshospitalet i Oslo for kontroll. Ting så 

Maria Kristin og Trond 
Magne møttes i 2010 
og giftet seg året etter.
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medisiner, uten at det har endret på bivirkninge-
ne. Likevel er alternativet verre, og frykten for det 
verst tenkelige gjør motivasjonen til å ta medisi-
nene større. 
– De må stå på betablokkere livet ut. Det er bare 
sånn det er.

ADRIAN OG MARIA har det fint i skoledagen. 
Trond Magne er svært fornøyd med oppfølgin-
gen på Kvarstein skole, hvor tvillingene nå går i 
andre klasse. 
– Vi er heldige. De blir veldig godt tatt hånd om 
og de forsvinner ikke i mengden. Dette er en liten 
skole og de er veldig flinke til å tilrettelegge, sier 
Trond Magne. Han har valgt å ha en åpen dialog 
om sykdommen, og å fortelle omgivelsene om 
hvordan situasjonen er. Mest av alt for å unngå 
at folk skal være så redde. Dessuten, det er noen 
forholdsregler som må tas. 

Tvillingene har lang QT-tid-syndrom type 1, 
hvor anfall/hendelser kan trigges av fysisk 
utmattelse. Noen situasjoner er derfor litt mer 
kritiske enn andre. 
– De er med i gymtimene, men de skal ikke presse 
seg til utmattelse. Stort sett sier de ifra selv når 
det blir for mye.

En annen situasjon som krever større grad av 
årvåkenhet, er bading og svømming. 
– Det er farlig om de får hjertestopp mens de 
bader, for da går de raskt under, så her må det 
følges ekstra med, sier Trond Magne. Som kan 
fortelle at barna er glad i å bade og at de ofte 
gjør dette sammen, hele familien. 

Skolen har kjøpt inn hjertestarter, og lærerne har 
fått førstehjelpskurs. –Tvillingene ramler og slår 
seg også, noen ganger kraftig, det er nesten uunn-
gåelig. Da reiser vi bare rett til akutten i Kristi-
ansand, her har vi grønt kort til enhver tid.

DA DET VAR GÅTT EN tid siden Trond Magne ble 
enkemann, begynte han å ønske seg en kjæreste. 
Han følte seg ensom. Mest av alt hadde han lyst til 
å treffe noen som ikke kjente hele historien hans.
 – Jeg ble litt lei av alltid å bli assosiert med 
alt det vonde i livet mitt og med medlidenhet, 
forteller han. Da var det veldig greit å ty til nett, 
og her fikk han klaff nesten med en gang. Maria 
Kristin bodde i Søgne, men jobbet i Kristiansand. 
De møttes, og søt musikk oppsto.  
– Jeg la alt på bordet, og hun tok meg og all ba-
gasjen min på kjøpet, sier Trond Magne og smiler 
varmt til kjæresten som sitter med deres felles 
barn på to og et halvt år, Storm, på fanget.

Maria hadde ikke egne barn da hun ble kjent 
med Trond Magne, og medgir at det var en 
ganske stor overgang å hoppe rett inn i en «full» 
familie. Hun tilstår at hun innimellom kan kjenne 
litt på den store ansvarsfølelsen, noen ganger 
også på frykten. Men like fort legger hun disse 

følelsene til side – hverdagene er travle nok til 
at det lar seg gjøre. Trond Magne og Maria har 
bodd sammen siden julen 2010, da de kjøpte seg 
hus i Vennesla. 
– Jeg falt litt på plass etter at Maria kom inn i 
livet mitt, og følte meg mye mindre ensom. Men 
det rare var at da kom også den store reaksjonen. 
Vi giftet oss ett år etter at vi møttes, og plutselig 
var jeg bare uendelig trøtt, sliten og trist, forteller 
Trond Magne åpent. Kanskje hadde han ikke hatt 
tid til å sørge ordentlig før nå? Hans tilværelse de 
siste årene hadde vært så travel, så full av drama-
er og med så alt for mange ting han måtte rekke, 
og med bekymringer å forholde seg til. 
– Med Maria kom roen, og samtidig sorgen. Da 
kjente jeg hvor utslitt jeg var.

Trond Magne gikk inn i en liten depresjon etter 
dette, men fikk god hjelp og støtte, blant annet 
fra fastlegen, og ikke minst fra Maria. Etter en tid 
begynte han å gå til samtaler hos en diakon som 
var spesialist på sorg og sorgreaksjoner. 
– Jeg lærte meg å se sorgen på en annerledes 
måte, også som en styrke, sier Trond Magne og 
forteller at han fortsatt går til samtaler hos dia-
konen. Ikke fordi han egentlig trenger det i dag, 
men fordi dialogen er så givende og interessant.

JENNY ANINE OG MALIN mistet sin mor og ste-
mor for snart sju år siden. Samtidig fikk de vite at 
deres to småsøsken var alvorlig syke. De har også 
hatt sine reaksjoner.  
– Malin gråt veldig mye de første årene, og 
isolerte seg. Hun var mye sint også, og hadde 
det ikke så godt på skolen. Jenny Anine har gått 
mer ut og inn av sorgen, men hun vil fremdeles 
ikke snakke om moren som døde. Jentene har 
bruk for ulik støtte i dette, sier Trond Magne og 
forteller at også tvillingene kjenner på et savn 
etter moren de mistet. – De trenger også å sette 
ord på det.

Familien har det fint i dag. De er sammensveiset.
– Og vi har alle sammen måttet lære oss å leve 
med at ting er som de er, sier Trond Magne og 
legger til at han i dag evner å se utveier. Det 
gjorde han ikke de første årene. 

Trond Magne har opplevd å miste noen med 
hjertefeil, helt uventet, og han medgir at frykten 
for det aller verste skal skje med tvillingene 
også, til stadighet henger over ham. Men hver-
dagene går rundt, og den fungerer. 
– Vi er aktive med i Foreningen for hjertesyke 
barn i dag, og har stor glede av alt vi finner 
på her. Det er fint å være sammen med andre 
familier, vi får så mye god støtte gjennom dette. 
Trond Magne er styremedlem i Foreningen for 
hjertesyke barn i Vest-Agder. Det er fint å bidra i 
dette arbeidet, synes sørlendingen som tar en dag 
av gangen, og konkluderer med at han er heldig. 
– Det er en ordentlig god søskenflokk, dette her, 
de er veldig glade i hverandre.

– Malin gråt 
veldig mye de 

første årene, og 
isolerte seg. Hun 
var mye sint også, 
og hadde det ikke 

så godt på skolen. 
Jenny Anine har 

gått mer ut og inn 
av sorgen, men hun 
vil fremdeles ikke 
snakke om moren 

som døde. Jentene 
har bruk for ulik 

støtte i dette,

U

Hun understreker likevel at barn med 
genetisk hjertesykdom kan og bør være 
aktive, og at de vil ha samme helsege-
vinst av fysisk aktivitet som alle andre. 

– Trening er absolutt mulig, og anbefalt, 
også for pasienter med genetiske hjerte-
sykdommer. Nyere studier underbygger 
dette, særlig hos pasienter hvor syk-
dommen er godt behandlet, for eksem-
pel med betablokkere eller implantert 
hjertestarter (ICD).

Haugaa forklarer at det som skjer ved 
fysisk aktivitet, er at hjertet stimuleres 
med adrenalin, som kan trigge arytmier 
hos pasienter med blant annet lang QT-
tid-syndrom, CPVT, ARVC og HCM. 
Barn med lang QT-tid-syndrom behand-
les som regel med betablokkere, hvis 
hensikt er å hindre hjertet i å bli utsatt 
for slik adrenerg stimuli som fører til 
forstyrrelser i hjerterytmen.

– Med betablokkere reduseres hjerteryt-
men og pasienten unngår å få for høy 
puls. Hos noen reduseres dermed også 
den fysiske yteevnen. Dette kan oppleves 
ubehagelig for pasienten, men er helt 
nødvendig for å regulere risikoen for 
hendelser, sier Haugaa. 

Hennes råd til barn med arvelige aryt-
misykdommer, og foreldrene deres, er at 
de kan trene og være aktive, men at de 
bør holde seg unna konkurranseidrett. 
Alle med arvelige arytmisykdommer bør 

få en kvalifisert individuell vurdering 
med tanke på grad av fysisk aktivitet. 
Dersom det oppstår hendelser, som 
unormal hjertebank eller besvimelser, 
bør de raskt ta kontakt med lege.

HVA ER GENETISK HJERTESYKDOM?
Genetiske (arvelige) hjertesykdommer er relativt sjeldne. De debuterer ofte i barne- 
eller ungdomsårene, og viser seg da som besvimelser og hjerterytmeforstyrrelser, i 
verste fall hjertestans.
De hyppigst forekommende av disse sykdommene i Norge er:
• Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
• Lang QT-tid-syndrom (LQTS)
• Dilatert kardiomyopati (DCM)
• Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC)
• Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) (sjelden)
Arvegangen i disse sykdommene er som oftest autosomal dominant. Dette betyr at 
man arver mutasjonen fra en av sine foreldre, at risikoen er 50 prosent for å arve muta-
sjonen og at den er like stor for gutter og jenter. 
Alle de nevnte sykdommene har såkalt variabel penetrans, hvilket betyr at man ikke 
trenger å være syk selv om man har mutasjonen. For eksempel kan to søsken som 
begge har den samme mutasjonen, ha stor variasjon i symptomer; en kan være syk og 
en kan være frisk. Årsaken til denne variasjonen er uavklart.

HVA ER LANG QT-TID-SYNDROM?
Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en arvelig hjertesykdom der hjertets elektriske 
ledningssystem kan svikte. Det elektriske apparatet er viktig for å opprettholde jevn 
hjerterytme (sinusrytme) som igjen er sentralt for hjertets pumpefunksjon.
Ved LQTS er det en defekt i en av mekanismene som styrer den elektriske spenningen 
i hjertemuskelcellene. Dette kan føre til episoder med uregelmessig eller kaotisk 
hjerterytme.
Det finnes ulike undergrupper av lang QT-tid-syndrom.

GENETISK ARYTMISYKDOM: 

– Vær aktiv, men dropp
 startnummer på brystet 
– Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet 
og utløsning av arytmier hos pasienter med genetisk 
arytmisykdom, sier Kristina Haugaa, overlege på  
Enhet for genetiske hjertesykdommer, kardiologisk  
avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. 

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN
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Det er lite dokumentert hvor mange barn med 
hjertefeil som faktisk har ernæringsutfordringer. 
Legenes nedtegnelser av slike problemer i barnas 
journaler har fram til i dag vært forholdsvis 
sporadiske. En studie gjort med utgangspunkt i 
den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa), 
viser imidlertid at mødre til barn med medfødt 
hjertefeil hyppigere enn andre mødre rapporterer 
at barnet deres spiser dårlig, og at det knytter seg 
en del bekymring til dette. 
– Mat og ernæring er noe foreldrene til hjertesyke 
barn kan styre og ordne med selv. Ofte er det 
sånn at de må gi fra seg kontrollen med nesten 
alt annet den første tiden. Jeg tror dette gjør at 
foreldre blir ekstra stresset når de opplever at 
de ikke får det til, sier klinisk ernæringsfysiolog 
(KEF) Ingrid Sparr på Enhet for barneernæring 
på Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet). 

Enheten er underlagt Barnemedisinsk avdeling og 
KEF-ene her jobber med ernæringsbehandling av 
barn i alderen 0–18 år. De fleste hjertepasientene 
som blir henvist til KEF er sped- og småbarn. 
– Vi gir individuelle råd til den enkelte pasient ba-
sert på hvilken ernæringsmessige tilstand barnet 
er i, hvordan vekstutviklingen har vært og om 
eventuelle restriksjoner (for eksempel væske-
restriksjon). Ernæringsbehandlingen følges opp 
ved behov så lenge pasienten er innlagt.  
– Når de skrives ut herfra, er det klinisk ernæ-
ringsfysiolog lokalt som eventuelt skal ta over 
oppfølgingen. For pasienter som kan reise hjem, 
etableres det gjerne kontakt med helsestasjonen 
for tett oppfølging av vekstutviklingen, forklarer 
Ingrid Sparr, som har vært på Enhet for barneer-
næring siden 2002. Hun forteller at det dessverre 
er for få ernæringsfysiologstillinger på sykehuse-
ne rundt om i landet, og at de gjerne skulle hatt 
flere kolleger også i kommunehelsetjenesten. 

HVORFOR ERNÆRINGSUTFORDRINGER? 
Barn med medfødt hjertefeil kan streve med å få 
i seg nok næring, og problemene øker gjerne med 
sykdommens alvorlighetsgrad. Årsakene er flere. 
Hjertesyke barn kan bli slitne av å spise, de orker 
rett og slett ikke. Noen har nedsatt opptak av 
næringsstoffer i kroppen (malabsorpsjon) på 
grunn av redusert blodtilførsel til tarmen. Enkelte 
er plaget av kvalme på grunn av medisiner de tar, 
av at andre organer er forstørret og presser på 
magesekken.

Samtidig har barn med hjertefeil ofte et høyt 
energibehov. Årsaken er først og fremst at hjertet 
deres jobber hardere for å pumpe blodet rundt 
i kroppen, fordi de puster fortere, har stadige 
infeksjoner og fort blir slitne av å spise og drikke.

HØY ANDEL SOM FÅR MORSMELK 
I 2012 ble det gjort en studie av hvor mange barn 
med medfødt hjertefeil som fikk morsmelk ved 
seks måneders alder, sammenliknet med friske 
barn på samme alder, også denne med utgangs-

punkt i den norske mor- og barn-undersøkelsen. 
Så mange som 74 prosent av barna med hjertefeil 
ble helt eller delvis ernært med morsmelk, mot 84 
prosent av de friske barna.  
– Dette var en overraskende høy andel, mener 
sykepleieren bak studien, Bente Silnes Tandberg. 
Hun vektlegger morsmelkens veldokumenterte 
betydning for antistoffer, immunforsvar, kognitiv 
utvikling med mer, og roser mødrene som hun 
mener gjør en god innsats.
 
Noen mødre erfarer likevel at hjertebarnet 
kaver i forbindelse med ammingen, og at det er 
vanskelig å få til. Det krever mye energi å suge 
og er slitsomt. Barnet får kanskje heller ikke i seg 
tilstrekkelig næring på denne måten.  
– Morsmelken inneholder ikke alltid nok energi 
og protein for å dekke behovet til disse barna, 
forklarer Sparr. Da kan det være nødvendig å 
tilsette ekstra næring til morsmelken eller bruke 
energitett melkeerstatning, i tillegg til morsmel-
ken. Dersom barnet ikke klarer å drikke alt selv, 
får de nasogastrisk sonde (nesesonde). 

SONDEMAT FOR EN PERIODE 
En nasogastrisk sonde er en tynn slange av 
silikon som legges ned i spiserøret til magesekken 
via nesen. Sondemat kan gis i kortere eller lengre 
perioder, både som fullernæring eller som supple-
ment til amming eller annen mat. 

Sparr erfarer at noen foreldre er skeptiske til 
sonde. Hun understreker at sondenæring for en 
periode kan være en god og helt nødvendig hjelp, 
og at barn som ikke får i seg nok næring, bør få 
sondemat. Blant annet gjør sonden det mulig for 
barnet å få mat om natten også, mens det sover. 
– Målet er at de hjertesyke barna skal få utvikle 
seg som om de var friske. Det betyr at de må leg-
ge på seg og vokse. Barn som er underernært blir 
lett hengende etter i utviklingen, også mentalt, det 
må vi forhindre, sier Sparr.

Nesesonde er derimot ikke anbefalt for lengre peri-
oder, maks opp til tre måneder, og er derfor bare en 
midlertidig løsning. Dette blant annet fordi sonden 
i lengden er irriterende på neseslimhinnen og kan 
forstyrre utviklingen av barnets munnmotorikk.

Barn som over lang tid fortsatt har problemer 
med å få i seg nok næring, bør bli vurdert for 

HJERTESYKE BARN OG ERNÆRING
Barn med medfødt hjertefeil kan ha vanskeligheter med å få i seg nok mat. 
De har større energibehov enn friske barn, blant annet fordi hjertet deres 
jobber hardere og de puster fortere. For foreldrene kan det å få nok mat i 
barnet være en utfordring. På Enhet for barneernæring finnes hjelp å få.

m

M

Ingrid Sparr er klinisk 
ernæringsfysiolog på 
Enhet for barneer-
næring på OUS:

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN

– Det er 
viktig at 

barna tidlig 
får øve seg 
på det å ha 

noe i munnen, 
og å kjenne 

på ulike 
konsistenser. 

De skal 
utvikle glede 
av å få noe i 

munnen.
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PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), gjerne 
kalt «knapp på magen». Ved gastrostomi legges 
en kanal gjennom bukveggen direkte inn i mage-
sekken. Væske og ernæring kan da gis via denne 
stomikanalen. 

ØVE PÅ Å HA NOE I MUNNEN 
Barn som spiser dårlig/lite, og som i perioder må 
sondemates, kan bli forsinket/forstyrret i utvik-
lingen av egen evne til å kjenne på nye smaker 
og konsistenser. I verste fall kan det også føre til 
psykiske sperrer for mat. Sparr snakker mye med 
foreldre om dette. 
– Det er viktig at barna tidlig får øve seg på det å 
ha noe i munnen, og å kjenne på ulike konsisten-
ser. De skal utvikle glede av å få noe i munnen, 
sier Sparr. I denne fasen er det meste også «lov», 
ifølge ernæringsfysiologen. Hun forteller at for 
barn som ikke får i seg nok mat og som er i risiko- 
sonen for underernæring, følges ikke alltid de 
vanlige kostholdsrådene. Det er viktigere at barnet 
får i seg nok kalorier enn at fettkvaliteten er god. 
Man må bruke det som pasienten liker. Dersom 
barnet har begynt med fast føde, går det an å beri-
ke maten med olje, smør, fløte, helmelk osv. 

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av 
barn med spise- og ernæringsvansker på OUS har 
informasjonsmateriell med gode råd, blant annet 
om overgangen fra sondenæring til vanlig mat. 
– For barn som i hovedsak har vært ernært 
med sondeernæring er det viktig å trappe ned 
på sondematen for at de skal lære seg å kjenne 
på sultfølelsen. Det er lurt å gi sondenæringen 
samtidig med at barnet får annen mat. Det åp-
ner for mulighet til å assosiere mat med glede og 
velvære. Selv om det er sondematen som bidrar 
mest til næringen, er assosiasjonen mellom det å 
få mat i munnen og å bli mett i magen viktig. 

I brosjyren «Mat som smelter på tunga» gis det 
tips om ting som kan egne seg i en fase hvor det 
viktigste er at barnet faktisk får vent seg til å ha 
mat med fast konsistens i munnen.  
– Ostepop og Ritz-kjeks er matvarer som går i 
oppløsning i munnen og kan brukes ved trening 
på å spise mat med fast konsistens. De verken 
«sveller» eller gir brekninger, og derfor egner de 
seg godt som «tilvenningsmat», selv om det ikke 
akkurat er helsekost, forteller Sparr. 
Dersom barnet ikke takler mat med klumper, kan 
de likevel utfordres til å bearbeide mat i munnen 

 
og hjertefeil

TEKST: ANNA-PIA HÄGGKVIST, SYKEPLEIER, MSC,
IBCLC, AMMEHJELPER - INTERNASJONALT SERTIFISERT 
AMMEVEILEDER

Amming av et hjertebarn som har ingen 
eller få symptomer på hjertefeilen, tren-
ger ikke by på noen problemer. Men de 
barna som er påvirket av sin hjertefeil, 
vil på grunn av et anstrengt hjerte- og 
respirasjonsarbeid kunne få problemer 
med å puste og spise samtidlig. Barna 
er ofte sugesvake og blir fort trøtte og 
slitne. I tillegg forbruker de flere kalorier 
enn et friskt barn. 

For noen barn kan det også bli vanskelig 
å lage vakuum under ammingen, da de 
har lært seg å puste med munnen for å 
øke pustekapasiteten. En god melkepro-
duksjon er viktig, og hvis barnet stimu-
lerer dårlig må pumpe brukes i tillegg. 
Som oftest blir hjertefeilen oppdaget i 
løpet av barseltiden, men iblant kommer 
symptomene senere og viser seg ved 
at barnet får problemer ved amming, 
mating eller går dårlig opp i vekt. Dårlig 
vektoppgang og økende problemer med 
å spise må alltid tas alvorlig, da det kan 
være et tegn på forverring av hjertefei-
len.

Hvis barnet ikke har krefter til å die all 
melken, må det gis utpumpet morsmelk 
og/eller morsmelkerstatning ved hjelp av 
kopp, flaske eller sonde. I etablering av 
amming (de første tre–fire ukene) er det 
lurt å unngå flaske hvis det går, men hvis 
tilleggsernæringen ser ut å vedvare er 
det gjerne den mest praktiske løsningen. 
Et hjelpebryst  kan også være et bra 
hjelpemiddel til et sugesvakt hjertesykt 
barn som ikke klarer å gjøre hele diejob-
ben selv, eller for å gi eventuell energi-
forsterkning. Fullamming, dvs. ernæring 
med bare morsmelk, er den anbefalte 

ernæringen for friske barn. Når det gjel-
der syke barn som har problemer med 
vektoppgang, er det viktig å være klar 
over at barnets vekst er viktigere enn om 
barnet blir fullammet.

DIN MOTIVASJON FOR AMMING
Det kan hende at du støter på utfordrin-
ger når du ammer et hjertesykt barn. 
Disse kan være så overveldende at du 
vurderer å gå over til flaske, eller det 
blir nødvendig å begynne med sondeer-
næring. I noen tilfeller tar amming og 
mating veldig lang tid, og det blir igjen 
få timer i døgnet til andre gjøremål. Din 
tidsbruk og hvor mye overskudd du og 
familien har, er noen ganger avgjørende 
for om det er mulig å amme i så stor 
grad som du kanskje skulle ønske. 

Ved amming av et sykt barn som krever 
mye av familien, er det viktig å se på 
helheten, amming er bare en del av 
det. Samtidig, er amming veldig viktig 
for mor, bør hun få støtte i de valgene 
det fører med seg. Det kan være godt 
å snakke med andre foreldre som har 
opplevd det samme. Søk ellers hjelp hos 
helsesøstre eller hos Ammehjelpen.

MELKEMENGDE
Et sugesvakt barn kan stimulere melke-
produksjonen utilstrekkelig. Barnet har 
kanskje ikke krefter nok til å suge, eller 
til å gi beskjed om at det ønsker mer 
mat. Barnet kan også ha for dårlig appe-
titt. Da er det viktig å sette i gang tiltak 
som øker melkemengden. Melkeproduk-
sjonen kan godt være litt i overkant av 
hva barnet trenger. 

MANGE SMÅ MÅLTIDER
Barna har glede av mange og små 
måltider – en overfylt magesekk øker 

hjertets arbeid. Barn som er påvirket av 
sin hjertefeil, forbruker flere kalorier enn 
et friskt barn, på grunn av økt arbeid 
for hjerte og åndedrett. Iblant trenger de 
energiforsterkning. Dette gjøres i samar-
beid med ernæringsfysiolog. 

Noen barn skal ha begrenset inntak av 
væske. Hvis barnet har væskerestrik-
sjon, kan det være nyttig med en god 
vekt hjemme, slik at mor kan veie barnet 
før og etter amming. Det kan oppleves 
som en trygghet å vite hvor mye barnet 
har tatt til seg. Det hender også at barn 
som har sluttet å die, kan gjenoppta 
ammingen etter operasjoner hvor hjer-
tefeilen blir korrigert og barnet får mer 
energi og bedre pust til å die selv.

SUGESVAKE BARN
Du må gjerne stimulere utdrivningsre-
fleksen før du legger barnet til brystet, 
slik at det unngår å bruke unødige kref-
ter på dette. Det kan også være nyttig å 
støtte brystet samtidig som du klemmer 
på det, for å hjelpe barnet å få ut melken 
når det begynner å bli et langsommere 
tempo på sugerytmen. Prøv ut forskjel-
lige ammestillinger for å se om noen er 
gunstigere enn andre.

På nettsiden www.ammehjelpen.no 
finner du flere råd om ammestillinger 
(video), pumping, for lite melk og am-
ming av barn med hjertefeil. 

Litt morsmelk er bedre enn ingenting, 
for noen er det en motivasjon for å 
fortsette å pumpe eller amme, selv om 
det bare er en liten mengde. Og hvis 
eller når morsmelken har tatt slutt – vær 
stolt og fornøyd over deg selv for de 
dagene, ukene og månedene du har vært 
morsmelkprodusent.

Tips      råd Gved at maten gradvis gjøres mindre og mindre 
flytende. For eksempel kan en porsjon barnegrøt 
lages med mindre vann enn i oppskriften.

MESTRING 
En viktig faktor med mat, er glede og en følelse 
av mestring. Dette gjelder minst like mye for barn 
med dårlig eller minimal matlyst, som for andre. 
De psykiske faktorene spiller inn, og mat kan 
lett bli en kilde til dårlig stemning og maktkamp. 
Veien til spisevegring er kort.  
– Server barna små nok porsjoner, slik at de 
klarer å spise opp alt. Det gir dem en følelse av å 
mestre, istedenfor det evige nederlaget ved at de 
aldri klarer å spise opp.

MÅLTIDER ER VIKTIGE 
Ett av ernæringsfysiologens råd til foreldre, er at 
de tidlig etablerer rutiner, og en god rytme rundt 
måltidene. 
– Faste måltider og regelmessighet er viktig, 
understreker Sparr. 

Sparr er heller ingen tilhenger av at det skjer 
mye annet mens barnet spiser, for eksempel at 
det avledes med TV. Fokus bør være på maten. 
Barnet skal lære seg til å bli kjent med kroppens 
naturlige signaler om sult og metthet. Måltidene 
er dessuten viktige sosiale arenaer for familien.
Noen barn kan trenge mange måltider i løpet av 
en dag, og for disse anbefaler Sparr mellommål-
tider. Hun er derimot kategorisk motstander av 
småspising mellom måltidene, som i stedet for 
å bidra med viktige kalorier gjør at barnet ikke 
opparbeider seg sult til neste måltid.

Sparr understreker at barn ikke bør drikke seg 
mette før måltidet. 
– Sultfølelse er av stor betydning for motivasjo-
nen og lysten til å spise selv, forklarer hun.

BRYTE MED DÅRLIGE VANER 
Barn som de første månedene eller årene av sitt 
liv sliter med manglende matlyst og med å få i 
seg mat overhodet, kan lett etablere litt «sære» 
spisepreferanser som i etterkant er vonde å snu.  
– Noen tar med seg noen dårlige vaner og er kan-
skje litt «kresne» i matveien når de blir større, 
men hos de aller fleste går det seg til, sier Sparr 
som har lang erfaring.  

Hun anbefaler at barnas kosthold gradvis «slu-
ses» over til mer variert og fortrinnsvis sunn mat, 
etter som de vokser til og utfordringer med å ta 
til seg nok næring går over.  Her kan foreldre gjø-
re mye med å tilrettelegge kostholdet. Sparr har 
mye kommunikasjon med foreldrene om dette, og 
er opptatt av å vektlegge det friske i barnet.
– Barna må venne seg til variasjon, som er både 
viktig og nødvendig, sier Sparr som mener de 
fleste foreldre gjør en viktig og god jobb på dette 
området.

– Sultfølelse er av stor betydning for
 motivasjonen og lysten til å spise selv
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EN FIN AUGUSTDAG I 1990 kom 
Ole-Fredrik til verden. Mammas og 
pappas førstefødte og eneste sønn, et 
sjarmtroll med bollekinn og rødt hår. 
Men det var mer enn det man kunne se 
ved første øyekast. Ole-Fredrik ble født 
med hjertefeilene hypoplastisk høyre 
hjertesyndrom, ASD, VSD og tricuspida-
latresi. Før Ole-Fredriks ti-årsdag hadde 
han vært gjennom tre hjerteoperasjo-
ner – to måneder etter at han ble født, 
i tillegg til i mars 1993 og august 1995. 
Og som om det ikke var nok, fikk han 
hjerneinfarkt to ganger før han fylte åtte 
år. 

I LØPET AV DE TI FØRSTE årene i livet 
til Ole-Fredrik skjedde det også ting 
på andre plan; han fikk en lillesøster. 
En kjølig oktobernatt i 1993 kom jeg 
til verden, småtjukk og blid! De første 
årene, da Ole-Fredrik på mange måter 
var på sitt sykeste og var mye inn og ut 
av sykehuset, hadde jeg ofte «reservefor-
eldre» som passet på meg, flere av mam-
mas og pappas nærmeste venner, siden 
resten av familien hovedsakelig befant 
seg i Trøndelag og Nord-Norge. 

JEG HUSKER IKKE så veldig mange 
detaljer fra tiden min på ungdomsskolen 
lenger, men det er to hendelser i løpet 
av de årene som jeg husker som om 
de var i går. Ole-Fredrik måtte operere 
inn pacemaker i 2007. Denne dagen 
satt jeg i timen på skolen, og fikk lov 
av læreren min til å ha lyd på mobilen, 
fordi mamma lovet å ringe meg med en 
gang operasjonen var over. Denne dagen 
var jeg en «zombie» – jeg fungerte ikke, 
jeg var bare fysisk til stede. Da mamma 
ringte, løp jeg rett inn på jentedoen. Jeg 
gråt før jeg hadde rukket å svare. Red-
selen for å få en beskjed som ingen vil 
ha, var til stede den dagen, som mange 
andre dager. 

Pacemaker-operasjonen var vellykket. 
Bekymringer for at det ikke skulle 
fungere, at det skulle skje noe nytt med 
hjertet hans, lå i underbevisstheten min 
i lang tid. På samme tid prøvde jeg å 
overbevise meg selv om at tankene mine 
var alt for negative og at jeg tenkte for 
mye på at det verste kunne komme til å 
skje. «Sånn kan du ikke holde på, Kaia», 
sa jeg til meg selv. Ikke mange måne-
der senere fikk Ole-Fredrik hjerneslag, 

BEKYMRET OG FLINK

lillesøster

For min del, har jeg tenkt at jeg ikke vil 
være en ekstra belastning, det er ille nok 
for alle i familien allerede. Så skal jeg 
komme å være en pøbelunge, eller kreve 
at nå skal mamma og pappa være med 
bare meg? Nei, sa jeg til meg selv. Jeg 
skulle ikke be om at noe skal tilretteleg-
ges rundt meg, for det var ikke jeg som 
var syk.

JEG HAR FULGT I MANGE av Ole-Fred-
riks fotspor. Når tiden kom for valg av 
ungdomsskole og videregående skole, 
valgte jeg samme skole og samme ret-
ning som Ole-Fredrik hadde gjort tre år 
før meg. Jeg har reflektert mye over dis-
se valgene i senere år. Da jeg tok de val-
gene, så kan jeg i ettertid se at jeg ville 
være Ole-Fredrik. Jeg ville ha den sam-
me oppmerksomheten som Ole-Fredrik, 
ikke bare fra mamma og pappa, men fra 
hele familien. Jeg sammenlignet meg selv 
med Ole-Fredrik hele tiden, og tok valg 
ut fra hva jeg trodde at jeg kom til å få 
mest oppmerksomhet for. 

Når jeg reflekterer over slike episoder, 
bringer det med seg en følelse av skam. 
Jeg har aldri villet innrømme at jeg til 
tider har vært sjalu. At jeg skulle ønske 
at jeg ble mer sett. For jeg er heldig, jeg 
har ikke manglet noe, jeg har fått lov til 
å ha «min plass» i familien.

FRISKE BARN TRENGER vel også opp-
merksomhet? Uansett hva, så kunne jeg 
ikke få samme oppmerksomheten som 
Ole-Fredrik, jeg var frisk og han var syk. 
Derfor fant jeg andre ting som ga meg 
positiv oppmerksomhet. Jeg har drevet 
med håndball fra jeg gikk på barne-
skolen og frem til i år. Jeg ville være en 
vinner, jeg ville være en del av det beste 
laget. Det er jo vinnere som får mest 
oppmerksomhet. 

På skolen har jeg strebet etter toppen av 
karakterskalaen siden ungdomsskolen. 
Karakteren er ikke god nok med mindre 
den er 5 eller 6, eller karakterene A og B 
etter at jeg startet på høyere utdanning.  
Jeg har fått høre fra familie og venner 
at jeg må ta mer hensyn til meg selv, at 
jeg ikke tar valg for meg selv, at jeg ikke 
prioriterer meg selv, jeg setter meg selv 
i andre rekke for ofte, jeg ber ikke om 
hjelp, jeg tar hensyn til alle andre. 

JEG SKAL KLARE MEG SELV. Jeg vil 
ikke være mer til bry enn det jeg «må». 
Da Ole-Fredrik og jeg mistet pappa i 
en bilulykke i 2013, var jeg livredd for 
at hjertet til Ole-Fredrik ikke skulle 
tåle den belastningen det er med en så 
stor sorg. Jeg tenkte ikke på meg selv, 

hvor knust jeg var, jeg ville forsikre 
meg om at Ole-Fredrik ikke var alene 
i Trondheim, mens jeg var i Oslo på 
ulykkestidspunktet. I ettertid har jeg 
bekymret meg mer for hvilken sorgpro-
sess Ole-Fredrik har gjennomgått, enn 
for min egen. 

DET ER MER ENN DET man ser ved 
første øyekast. Ole-Fredrik har arr etter 
operasjonen, det kan vi alle se. Det vi 
ikke kan se, er alle de følelsesmessige 
arrene. Jeg har følt på redsel, jeg er over-
beskyttende, jeg bekymrer meg, jeg har 
en ansvarsfølelse som de færreste har 
følt på. Jeg har alltid sagt at storebroren 
min har «hull i hjertet». Det jeg ikke 
sier, er at jeg er livredd for at dagen der 
Ole-Fredrik må transplantere hjertet 
kommer. 

VÅR KJÆRE MAMMA, LISS, er likeper-
son for foreldre som venter hjertesyke 
barn. Personlig tenker jeg at det ville 
være en god idé med et lignende opplegg 
for søsken av kronisk og alvorlig syke 
barn! Det å kunne prate og dele erfaring 
om alt fra å være med på sykehus, gode 
og dårlige opplevelser, og alle følelser 

hjemme på rommet sitt. Jeg husker godt 
at Ole-Fredrik sa: «Jeg klarer ikke å 
bevege meg.» «Ha-ha, så morsom du 
er», var svaret mitt. Helt til jeg skjønte 
at det var langt fra noen spøk. Ole-Fred-
rik ble hentet av ambulansen og kjørt til 
sykehuset. Jeg var som vanlig på skolen 
i ukedagene etter denne hendelsen også. 
I norsktimen fikk vi i oppgave å skrive 
om noen vi beundrer. Jeg skrev diktet 
«Han har blitt mitt alt».

HVORDAN HAR OPPVEKSTEN med en 
veldig syk bror påvirket meg, lillesøste-
ren Kaia? 

I en alder av fire år presterte jeg å si til 
mamma at «jeg skjønner jo at du må 
være med Ole-Fredrik på sykehuset og 
at du er mer glad i ham enn meg, men 
det er helt greit». Ole-Fredrik er syk, 
det er ikke jeg. Trenger jeg den samme 
mengde av oppmerksomheten da? Nei, 
sa jeg til meg selv. Har jeg rett til å kreve 
å få samme mengde av oppmerksom-
het som Ole-Fredrik har fått? Nei, sa 
jeg til meg selv. Nå forstår jeg at barn 
med alvorlig syke søsken lett har den 
tankegangen. 

som kanskje er vanskelige å formidle til 
andre som ikke har samme innsikten i 
den verdenen. 

Er det noen personlige egenskaper jeg 
skal fremheve ved meg selv, så er det at 
jeg har en enorm omsorg og empati for 
mennesker rundt meg. De egenskapene 
er en sum av mine erfaringer, og jeg ville 
aldri vært foruten de egenskapene.

Hvis jeg kunne ha endret på én ting, så 
ville det vært at jeg hadde en frisk bror. 
Ikke for min del, men for Ole-Fredriks. 
Når jeg tenker på hvor redd jeg har vært 
for å miste ham, kan jeg ikke en gang 
forestille meg hvor skummelt det er for 
ham. Samtidig så ville jeg ikke endret på 
en eneste ting, fordi broren min er en av 
de mest fantastiske og beundringsver-
dige personene jeg kjenner. Jeg får dele 
varmende og minneverdige øyeblikk 
med ham hele tiden. Jeg får være en 
del av hans dyrebare liv. Jeg får lov til 
å være lillesøsteren hans, og den rollen 
skal jeg være best i. Det handler ikke 
bare om meg, det handler om det store 
bildet – nemlig familien vår.

- Jeg var frisk og han var syk. 
Derfor fant jeg andre ting som ga meg positiv 

oppmerksomhet.

U

KRONIKK

TEKST: KAIA K. T. WANDERÅS. FOTO: PRIVAT.

Kaia og Ole-Fredrik.
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– De fleste kan opereres, de fleste kan 
opereres her i Norge og behovet for reo-
perasjoner går ned, sier GUCH-kardio-
log Gunnar Erikssen på Oslo Universi-
tetssykehus. Han har sammen med blant 
annet kirurgene Harald Lindberg og Egil 
Seem sammenfattet de norske resulta-
tene av kirurgisk behandling i perioden 
fra 1971–2011 i en omfattende artikkel, 
som i fjor ble publisert i det vitenskape-
lige tidsskriftet Circulation. Konklusjo-
nene i denne artikkelen er gode nyheter.
– Både dødelighet og antall reopera-
sjoner for medfødt hjertefeil i denne 
perioden er blitt betydelig redusert. In-
gen andre land har vist bedre resultater, 
ifølge Gunnar Erikssen. 

SOLID TALLMATERIALE 
Datagrunnlaget for artikkelen var totalt 
7038 pasienter under 16 år som ble ope-
rert for medfødt hjertefeil på Rikshospi-
talet i perioden 1971 til 2011. Barn som 
ble operert på Haukeland før 2003 og 
barn som ble operert i utlandet i disse 
årene, er ikke tatt med. Tallgrunnlaget 
dekker likevel mer enn 80 prosent av 
alle dem som ble operert i perioden, 
og gir et godt grunnlag for å si noe om 
utviklingen. 

BÅDE KORT- OG 
LANGTIDSOVERLEVELSE GÅR OPP 
Både kort- og langtidsoverlevelse etter 
operasjoner er gradvis gått opp, hvor 
korttids overlevelse (opp til ett år) i dag 
nærmer seg 100 prosent. Dette på tross 
av at stadig flere komplekse medfødte 
hjertefeil behandles.  Antall operasjoner 
av små og mindre alvorlige medfødte 
hjertefeil er i perioden gått ned, noe 

som kan forklares med at stadig flere av 
disse kan behandles med kateterinngrep 
(intervensjonell behandling), istedenfor 
med operasjon.

Av tallmaterialet går det fram at den så-
kalte kumulative (opphopende) overle-
velsen frem til 16 års alder var 62,4 pro-
sent for barn og unge som ble operert i 
årene 1971–1989, mot 86,9 prosent for 
opererte i perioden 1990–2011.
– I dag overlever nesten alle. Kirurgisk 
kan vi løse det aller meste, og færre 
må opereres flere ganger. Den største 
utfordringen nå, er å se på langtidsre-
sultatene og på hva som skal til for at 
disse pasientene får det bra på lenger 
sikt, sier Erikssen. Han legger ikke skjul 
på at de kirurgiske og behandlingsmes-
sige mulighetene også tangerer etiske 
problemstillinger. 
– At vi kan behandle det aller meste, 
gjør at vi samtidig også må spørre oss 
om til hvilken pris. Hva med livskvali-
teten til disse pasientene? Selv om økt 
overlevelse indirekte sier noe om økt 
livskvalitet, er det fremdeles mye vi ikke 
vet om hvordan det går med pasientene 
over tid, understreker kardiologen som 
følger opp voksne med medfødt hjerte-
feil på Rikshospitalet i Oslo.  
– Vi må regne med en del komplika-
sjoner.

ER HELSEVESENET FORBEREDT? 
Erikssen trekker også frem som et 
tankekors at norsk helsevesen ikke er 
dimensjonert for den stadige veksten i 
voksne pasienter med medfødt hjertefeil. 
Behovet for donorhjerter vil etter hvert 
også langt overstige tilbudet. 

– Per i dag er det medisinske tilbudet 
for disse pasientene bra, også når de blir 
voksne. På sikt, og ettersom gruppen 
som overlever og vokser opp, blir større, 
kan dette bli en stor utfordring. Disse 
pasientene trenger spesialisert kardiolo-
gisk kompetanse, både her og rundt om 
på sykehusene i Norge. 

Siden 2008 er medfødt hjertefeil en obli-
gatorisk del av kardiologisk spesialise-
ring for medisinere, og Erikssen forteller 
at det er positivt å registrere at interes-
sen for dette feltet er på vei opp. 

FÆRRE OPERERES FLERE GANGER 
Antall reoperasjoner er redusert i Norge 
løpet av de siste 40 årene. Én av tre 

Overlevelsen stadig bedre
I en nylig publisert norsk studie fremgår 
en betydelig nedgang i dødeligheten det 
første leveår og i tilknytning til ope-
rasjoner hos barn født med hjertefeil i 
perioden 1994 til 2009. 

Overlevelsen hos barn født med alvorlig 
og komplisert hjertefeil økte med 3,6 
prosent hvert år i denne perioden. Dø-
deligheten i forbindelse med operasjoner 
for denne gruppen gikk i perioden ned 
med 9 prosent per år. 
– En viktig forklaring er bedre diag-
nostikk og behandling. Flere barn med 
alvorlig og komplisert medfødt hjertefeil 
kan nå tilbys kirurgisk behandling, med 
gode resultater, sier overlege og forsker 
ved Sørlandet sykehus Arendal, Jarle 
Jortveit, som sammen med forskere ved 
Rikshospitalet og Universitetet i Bergen står bak studien. 

Andre undersøkelser viser at overlevelse det første året er en god indikator på at 
barna vil klare seg over tid. Stadig flere barn med medfødt hjertefeil kan behandles og 
vil vokse opp. 

Studien har også undersøkt endringer i antall dødfødsler og avbrutte svangerskap 
etter påvisning av alvorlig medfødt hjertefeil. Her har det vært en økning på nesten 
17 prosent årlig i perioden.

OM STUDIEN 
«Trends in mortality of congenital heart defect»

•  Totalt 954 413 fødte barn, dødfødsler og avbrutte svangerskap i Norge i  
perioden fra 1994–2009 inngår i studien. 

•  Medfødt hjertefeil ble påvist hos totalt 11 776.

•  Data er hentet fra Oslo Universitetssykehus’ register over medfødte hjertefeil, 
fra Medisinsk fødselsregister, fra Dødsårsaksregisteret og fra en forsknings-
database ved Universitetet i Bergen basert på diagnosedata fra norske sykehus 
(CVDNOR).

NORGE BEST I VERDEN
PÅ OVERLEVELSE

Overlevelse etter operasjon for medfødt hjertefeil har steget betydelig i Norge de 
siste 40 årene. Samtidig har behovet for reoperasjon gått markert ned. Norge er blant 
de aller beste i verden på behandlingsresultater av barn med medfødt hjertefeil.

som ble operert på 1990-tallet, treng-
te reoperasjon, mens dette i perioden 
2000–2011 gjaldt drøyt hver fjerde som 
gjennomgikk operasjon. 

Erikssen tror dette har flere forklaringer. 
En av dem er at barna med komplekse 
feil stadig opereres tidligere første gan-
gen. I 1971 var median alder for første 
inngrep 1,6 år, mens den i 2011 var un-
der tre uker for de komplekse hjertefei-
lene (med unntak av Fallots tetrade og 
transposisjon). I tillegg er disse inngre-
pene stadig oftere korrigerende og ikke 
palliative (lindrende hjelpeoperasjoner).  

HVORFOR SÅ BRA I NORGE?
Slik Erikssen ser det, er det mange 
årsaker til at Norge utmerker seg med så 
gode resultater når det gjelder økt over-
levelse og nedgang i reoperasjoner. Han 
trekker blant annet fram forbedring av 
kirurgiske teknikker og stadig bedre ut-
styr; som også er dimensjonert for små 
barn (for eksempel hjerte-lunge-maski-
nen), men presiserer også at diagnostise-
ringen er blitt bedre samt behandlingen 
av kardiologene, av anestesiologene og 
av dem som sørger for den postopera-
tive pleien. I tillegg har Norge et ess i 
ermet på dette området.
– Det er alltid med to kirurger under 
operasjonene av medfødt hjertefeil, og 
dette er unikt i verdenssammenheng. To 
gode hoder som arbeider sammen, som 
kan diskutere underveis og bli enige om 
den beste løsningen, det er klart at dette 
gir både trygghet og robusthet, under-
streker Erikssen.

I Norge har vi også gode systemer for å 
følge opp disse barna, og for å registrere 
oppfølgingen, hvilket gir et godt data-
grunnlag for studier som kan synliggjøre 
resultatene. 
 
En fremtidig utfordring er å finne nye 
metoder som kan redusere behovet for 
reoperasjoner og redusere dødeligheten 
ytterligere.

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN

Kardiolog Gunnar Erikssen

Overlege og forsker Jarle Jorteveit

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN
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De fleste av oss har fått med seg hvor farlig det 
er. Stadig flere bakterier blir multiresistente, det 
vil si at ingen typer antibiotika lenger virker. 
Leger verden over har lenge slått alarm. Bare i 
EU er det 25.000 som dør hvert år av resistente 
bakterier. Det er et offisielt tall og det antas at 
det er store mørketall. Opplysninger fra tyske 
sykehus kan tyde på at det bare i Tyskland dør 
30.000 i året av denne typen bakterier. Ifølge tall 
fra tyske sykeforsikringsselskaper er det 90.000 
som årlig smittes med resistente bakterier som 
MRSA og ESBL.

Problemet i mange tilfeller er at ikke engang 
reserveantibiotika hjelper, den typen antibiotika 
som er reservert for virkelige nødstilfeller.
For om lag et år siden kom en britisk rapport 
som skaket opp verden. Der ble det spådd at det 
innen 2050 er flere som dør av resistens enn av 
kreft. Ifølge rapporten vil det årlig dø ti millioner 
for tidlig fordi antibiotika ikke lenger virker.     
Da er det snakk om en epidemi. Den vil føre til 
enorme ekstra kostnader, men først og fremst til 
ufattelig mye lidelse og sorg.

DYREHELSE
Resistens er mer enn et helseproblem. Det går 
ikke an å snakke om resistente bakterier uten å 
snakke om veterinærmedisin. Antibiotika brukes 
både til husdyr og kjæledyr, i mange land langt 
mer enn i humanmedisin. I USA for eksempel går 
70 prosent av all antibiotika til dyr.
Norge er av de land som bruker minst antibiotika 
i fjøset og forholdsvis mer i humanmedisin. Av 
all antibiotikabruk i Norge går bare 10 prosent 
til landbruket. Forbruket til husdyr har gått ned 
i Norge, mens det går opp for kjæledyr. I USA – 
det industrielle landbrukets hjemland - brukes det 
mer antibiotika til friske dyr enn til syke mennes-
ker. 

Syke dyr skal selvsagt få behandling. Problemet 
er at antibiotika brukes forebyggende og som 
vekstfremmer. Det er forbudt i Norge og andre 
nordiske land. I kjøttlandet Danmark er det 
riktignok reist tvil om forbudet etterleves. Fôrtil-
skuddet narasin til kylling er i Norge hittil ikke 
blitt registrert som antibiotika. Etter intens debatt 
det siste året har mange norske kylling-produsen-
ter sluttet å bruke narasin. 

I Tyskland brukes det dobbelt så mye antibiotika 
på dyr som på mennesker. Statistikken kritiseres 
dessuten for å være mangelfull. Landet er Euro-
pa-mester i antibiotikabruk i fjøs. Bønder blir 
automatisk lagt på isolat når de kommer på syke-
hus. Tyske landbrukspolitikere har i høst valfartet 
til Norge for å se hva vi gjør annerledes.

Men Norge er ingen isolert og idyllisk øy i ver-
den. Også hos oss blir vi oppfordret til ikke å ta i 
kyllingen med hendene før den legges panna. For 
mange av oss er det noe som ikke stemmer når 
det er farlig å ta i maten før den blir stekt. Halv-
parten av norsk kylling og kalkun er belastet med 
bakterier som er resistente mot en bestemt type 
reserveantibiotika. Dessuten får vi inn resistente 
bakterier via import av mat, utenlandsk arbeids-
kraft i fjøset og vi plukker opp de resistente 
bakteriene på reiser. 

Hittil har Norge vært skånet for den fryktede 
MRSA-bakterien i svinehold. Nå blir stadig flere 
besetninger rammet og slaktet ned. I land som 
Tyskland og Danmark har de gitt opp å bekjempe 
MRSA-bakterien.  

Friske dyr trenger ikke antibiotika. Norge har 
god dyrehelse. Det blir forklart med små og 
spredte besetninger. Forkjemperne for et mer 
industrielt dyrehold også hos oss benekter at stør-

Betente mandler og uskyldige sår kan bli livstruende. Hjerteopera- 
sjoner kan bli umulig. Bakterier som er resistente mot antibiotika er 
et verdensomspennende og økende helseproblem.

KARI GÅSVATN

relsen har noe å si. Det er klart at god kontroll 
med veterinærmedisinen er viktig og nødvendig. 
Men det er blåøyd å tro at dyreflokkens størrelse 
er likegyldig for dyrehelsa. Når mange dyr står 
tett, er det lettere å bli smittet, både av bakterier 
og resistens. Det er bare å tenke på smitterisikoen 
i en overfylt barnehage.

I mange land gis antibiotika i fôr eller vann til 
hele besetningen. Det kan føre til at friske dyr får 
i seg mest fordi de syke ikke er så frampå i mat-
fatet. Det er oppskrift på utvikling av resistens. I 
Tyskland blir det hevdet at det til og med brukes 
reserveantibiotika i landbruket. Kritikerne mener 
dyrene i industrilandbruket ikke kan overleve 
fram til slakting uten antibiotika. Dyra presses 
og står for trangt for at maten kan produseres 
effektivt og billig. Folk vil ha billig mat. Slik blir 
det en vond sirkel. 

Problemet med resistens i landbruket er at den 
smitter fra bakterier hos dyr til bakterier hos 
mennesker. Resistensen kommer inn i matkjeden. 
Globalt brukes det 63.000 tonn antibiotika i dy-
rehold (2010). Det blir antatt at bruken vil øke. I 
EU har vært en liten tilbakegang, men det stilles 
spørsmål ved statistikken.

ALLE HAR ANSVAR
Vi tenker gjerne at myndighetene får rydde opp i 
problemet, både i humanmedisin og i dyremedi-
sin. Men myndighetene vil ikke greie det dersom 
ikke vi som forbrukere, pasienter og pårørende 
hjelper til. Lobbyistene for et industrielt landbruk 
har så stor makt både i EU og USA at de overkjø-
rer politikerne.  

De fleste av oss vet nå at vi selv og barna ikke 
skal bruke antibiotika i utrengs mål. Det sitter 
mye lenger inne å forstå at vi kan bidra til en 

nedgang i bruken av antibiotika i matproduk-
sjon. Det er uvant å skrive om landbruk i Hjerte-
barnet. Men når det gjelder antibiotikaresistens, 
er det umulig å la være. Vi kan ikke lenger lukke 
øynene for hvor kjøttet og osten kommer fra og 
hvordan maten er produsert. Det trengs mindre 
antibiotika dersom dyrene får leve et naturlig liv 
uten å presses til sin tålegrense. Slik mat er dyrere 
å produsere og den koster derfor mer. Men det er 
en billig livsforsikring dersom det kan bidra til å 
stanse resistensepidemien. 

Selv bor jeg deler av året i Berlin. Mange vil tenke 
at her har jeg tilgang til mye billig mat. Jeg kjøper 
den ikke, men velger mat fra bønder jeg vet har et 
bevisst forhold til antibiotika og som gir dyrene 
nok plass og lar dem leve i pakt med sine natur-
lige behov. Antibiotika i dyrehold blir mye mer 
diskutert i Tyskland, sikkert fordi eksport- og 
industrilandbruket er mye mer utpreget. Debatten 
vil komme for fullt også i Norge, forhåpentligvis 
før også våre fjøs er fulle av resistente bakterier. 
Resistente bakterier kan spre seg fra megafjøs 
også via luftekanaler og gylle ut i naturen. I 
områder med intensivt landbruk i Tyskland er det 
funnet antibiotika i drikkevann. Nye forsknings-
resultater blant annet fra New Zealand kan 
tyde på at vanlige sprøytemidler (som glyfosat) 
i planteproduksjon også bidrar til utvikling av 
resistente bakterier. 

Det er enda et eksempel som viser at kampen mot 
resistens må føres på arenaer utenfor helseve-
senet. Antibiotikaresistens er en sak både for 
helsepolitikere og landbrukspolitikere. 

KARI GÅSVATN

KRONIKK

En livsfarlig epidemi
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Målet med det nye sykehuset er å samle all be-
handling av barn og unge under 18 år på ett sted, 
både psykiatri (BUP), somatikk og habilitering. 
Sykehuset skal ha sengeposter, poliklinikkrom, 
operasjonssaler, røntgenavdeling, intensivenheter 
og mottak, og skal på nær 80 000 kvadratmeter 
gi et komplett sykehustilbud til målgruppen barn 
og unge opp til 18 år. Etter planen skal hele syke-
huset være på plass i 2022/23.

ALLEREDE I OKTOBER 2016 er første byggetrinn 
i det nye Barne- og ungdomssykehuset ferdig og 
klart til å ta i bruk; et vakkert bygg beliggende 
ved fjellveggen av Ulriken og med utsikt mot 
byen og fjorden. Her vil det også være en nyskap-
ning, Energisenteret for barn og unge, med rom 

EN VISJON OM HELHETLIG BEHANDLING AV BARN OG UNGE:

Barne- og ungdoms- 
sykehuset i Bergen

for poliklinikk, for testing, en stor gymnastikksal 
og svømmebasseng, alt tilrettelagt for rullestol.  
I disse lokalene skal funksjonsnivå testes, tre-
ningsprogram startes opp og oppnådd effekt av 
tiltakene måles i etterkant. 

Barnekardiologisk poliklinikk er den første soma-
tiske enheten som flytter inn i Energisenteret, vegg 
i vegg med habiliteringstjenesten, behandlingsrom 
for fysioterapi og med nesten 6000 kvadratmeter 
tilrettelagte arealer for variert fysisk aktivitet. 

TORHILD VEDELER ER daglig leder for Ener-
gisenteret, og er involvert i både planlegging og 
gjennomføring. Hun brenner for senterets ideologi 
og kongstanke: 

– Barn og unge skal få hjelp til å utnytte mulighe-
tene de har til fysisk aktivitet. De skal få lyst til å 
være fysisk aktive, og de skal trives med det. På 
senteret skal de få realisert sitt fysiske potensial 
på en trygg og god måte, sier hun og legger til at 
det vil bli lagt til rette for allsidig aktivitet hele 
uka, fra morgen til kveld. Alle som har relasjoner 
til eller oppgaver knyttet til primærbrukerne, vil 
også kunne bruke senteret, det være seg familie, 
venner eller helsepersonell, på tildelte tidspunkter.

DET NYE BARNE- OG ungdomssykehuset kon-
strueres for samhandling. Ikke bare blir fagenhe-
tene samlet under samme tak, men en logisk og 
gjennomtenkt arealorganisering inviterer til felles 
møteplasser og fysisk nærhet. 
– Huset både tvinger fram og oppfordrer til gjen-
sidig samarbeid. Her legges til rette for helhetlig 
behandling og gode pasientløp, understreker 
Vedeler. 

I TILLEGG TIL DIAGNOSTISERING, behandling 
og rehabilitering samt habilitering, skal Ener-
gisenteret bidra til å opparbeide ny kunnskap 
om effekt av trening og fysisk aktivitet. Ett av 
målene er å få mer kunnskap om hva som skal til 
for å lykkes med å integrere barn og unge med 
kroniske sykdommer og ekstraordinære behov, 
og å dele denne kunnskapen med andre. Senteret 
vil invitere til samarbeid med alt fra kommunale 
etater, idrettslag og pasientorganisasjoner, lærere, 
trenere osv. Vedeler har tanker om at skoleklasser 
i fremtiden for eksempel kan komme på hospite-
ringsbesøk og få profesjonell veiledning. 
– Dette skal også være et oppholdssted for 
pårørende til langtidsliggende barn, for fysisk 
utfoldelse og avkobling, sier Vedeler. 

GOTTFRID GREVE ER kardiolog og barnekar-
diolog på Universtitetssykehuset i Bergen, og 
har vært aktiv i planleggingen av sykehuset helt 
fra starten. Han er en av hjernene bak ideen om 
Energisenteret. 
– Tanken er å samle alt på ett sted; fysisk helse, 
psykisk hele, fysisk aktivitet og livsstil, for på den 

Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus ble åpnet i 1951, som en gave 
fra det svenske folket etter krigen. Med 65 års tilbakelagt tjeneste, har sykehuset 
behov for fornyelse og tilpasning til moderne medisin. Et stort og nytt barne- og 
ungdomssykehus på Haukeland er planlagt i to byggetrinn.

BRUKERSTEMME I PLANLEGGINGEN  
AV NYTT SYKEHUS

Geir Ove Søreide fra Foreningen for hjertesyke barn i Hordaland har 
vært med som brukerrepresentant i planleggingen av Energisenteret. 
Her fikk han komme med innspill og ideer, som i neste omgang ble tatt 
med i videre arbeid og planer. – Det er en utfordring for voksne å se 
ting i et barneperspektiv. Dette fikk vi gitt innspill om, og vi ser at det 
ble tatt hensyn til i byggeprosessen, forteller Søreide.

Han nevner punkter som merking/skilting, som skal gjøre det enkelt 
for store og små å finne fram. Og utforming av garderober og toa-
letter, en utfordring når alt fra små barn til unge voksne skal bruke 
Energisenteret. 
– Vi ser med spenning fram til å bruke senteret sammen med både hel-
sepersonell, pedagoger, trenere osv. Dette blir et hus for helhetstan-
ken, for det gode og helhetlige pasientløpet. Som brukerrepresentant 
er jeg veldig fornøyd med det vi kom fram til. Resultatet blir strålende!

måten å tvinge fram en helhetlig tilnærming, sier 
han. Universitetet og høyskole vil lokaliseres i de 
øverste etasjene, til utdannelse av blant annet sy-
kepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Dette 
vil åpne muligheter for fagutvikling i fellesskap, 
om forskning og innovasjon, i nær tilknytning til 
brukerne. 
– Det vil bli som en smeltedigel for samhandling 
om pasientene, sier han visjonært. Tanken er å 
knytte nære bånd også til de kommunale spesia-
listene, og å etablere gode tverrfaglige team. Med 
Energisenteret drømmer han om et nært samar-
beid mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelse-
tjenesten, skole og frivillighet rundt disse barna.  
– Vi skal ikke bare kartlegge, men også sette i 
gang konkrete tiltak. I dette skal barna selv også 
bli hørt og tatt på alvor! 

Energisenteret er delvis offentlig finansiert, mens 
40 prosent er dekket privat og ved hjelp av spon-
sorer. Blant annet har Hjertefondet ved Univer-
sitetet i Bergen sponset prosjektet med nesten 20 
millioner kroner.

Ill: KHR Arkitekter

Torhild Vedeler er daglig 
leder for Energisen-
teret, Gottfrid Greve er 
kardiolog og barnekar-
diolog. De ser fram til å 
flytte inn i Energisen-
teret høsten 2016.

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN
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SAMMEN MED DE VOKSNE barna sine, 
møter mødrene til Vegard Nordin Løvå 
og Torunn Fjær-Haugvik Hjertebarnet 
midt i Oslo. Bente Løvå, som er mor til 
Vegard, bor fremdeles i hovedstaden, 
og Torunns mor, Gunvor Fjær, har tatt 
turen sørover fra Nord-Trøndelag der 
hun fortsatt bor, for å besøke datteren i 
Bærum. De har både felles og ulike erfa-
ringer som mødre til voksne hjertebarn.

Begge meldte seg tidlig inn i Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB) og har alltid 
satt pris på fellesskapet. Det gjør de fort-
satt – det dukker stadig nye problemstil-
linger opp etter hvert som årene går.
 
La oss først ta turen tilbake til 70-tallet 
da mødrene fikk beskjeden ingen av dem 
ventet.
 
 
– VEGARD BLE FØDT MED crisscross 
transposisjon. Dette var noe som var 
helt ukjent for oss, og vi var ikke forbe-
redt på at han hadde en hjertefeil. Jeg 
var helt i sjokk! Det var først morgenen 
etter fødselen at jeg fikk beskjed om det 
– nærmest i forbifarten – av en lege. Det 
tok et døgn uten at vi fikk høre noe nytt, 
og fortsatt visste legene bare at det «var 
noe med hjertet», men de visste ikke 
hva. Vi følte oss utrygge, og etter at vi 
maste på legene, ble han sendt fra Aker 
til Ullevål. Da ble det operasjon med en 
gang, minnes Bente.
 
Dette var starten på en rekke sykehus-
opphold, mye uvisshet, flere operasjoner 
og tøffe tak gjennom mange år. 
– Det er heldigvis blitt bedre for nybakte 
foreldre i dag. Legene kan mer om ulike 
hjertefeil, og de er flinkere til å informe-
re på en god måte. Her tror jeg FFHB 
har betydd mye! God informasjon gir 
mer trygghet. Jeg må si jeg har vært glad 
for at det har vært kort vei til Riksen for 
oss. Vi kunne alltid komme dit når det 
var noe vi bekymret oss for. Det må ha 
vært tøffere å ha så lang vei til lege som 
Torunn og hennes foreldre har hatt!
 
FIRE ÅR TIDLIGERE BLE Torunn født 
i Nord-Trøndelag. Heller ikke Gunvor 
eller Torunns far, som døde da Torunn 
var 13 år, var forberedt på diagnosen til 
veslejenta som ble født med pulmonal 
stenose. 
– Jeg husker da barnelegen i Levanger 
fortalte at det var en bilyd på hjertet. 
Det tok tid før det sank inn. Vi måtte 
reise jevnlig til Trondheim på kontroller, 
og det var 33 mil én vei. Da Torunn var 

fire år, reiste vi sørover til Rikshospitalet 
der hun skulle opereres. Jeg husker godt 
at legen bare ropte til oss som var lenger 
nede i korridoren: i morgen skal Torunn 
opereres! Det føltes ikke godt. I dag er 
det heldigvis samtaler og forberedelser 
som både ungene og foreldrene trenger, 
sier Gunvor. 
– Jeg husker jeg tok tak i en lege og for-
talte at jeg var bekymra før operasjonen. 
Vil du ikke at hun skal opereres, spurte 
han bare da. Joda, det var jo derfor jeg 
var der! Men jeg synes det er rart at de 
ikke tenkte mer på foreldres bekymring 
den gangen, og han brukte ikke noe tid 
på å berolige meg.
 

Men operasjon ble det – uten mer 
informasjon – og Gunvor gikk og ventet 
alene i Oslos gater. Hun var ikke kjent 
i byen og var redd for å gå seg bort 
i sentrum der Rikshospitalet lå den 
gangen. Derfor gikk hun rundt og rundt 
i gatene utenfor sykehusområdet. På 
en av rundene kjøpte hun en kjole til 
4-åringen sin.
– Det tok sin tid og jeg gikk og gikk, 
men jeg turte ikke gå utenfor ruta mi, 
humrer hun.
– Det jeg husker best, er hvor raskt 
Torunn ble i bedre form enn hun var før 
operasjonen. Kort tid etter kunne hun gå 
opp trappa. Og jeg husker hun faktisk la 
om dialekten i de tre ukene i Oslo – men 
da ble hun overflytta til Trondheim og 
trønderdialekten kom på plass igjen, sier 
mor Gunvor med et smil.
 
BEGGE FAMILIENE FIKK etter hvert vite 
om den relativt nystartede foreningen 
– Foreldreforeningen For Hjertesyke Barn, 
som den het den gangen. Bente ble anbe-
falt å melde seg inn i FFHB av Asbjørn 
Langslet på Ullevål, mens Gunvor fikk 
høre om foreningen da Torunn ble ope-
rert, men meldte seg ikke inn før i 1980.
– Den gangen var vi de eneste nord for 
Steinkjer, tror jeg. Det var Randi Sven-
ning som startet foreningen i fylket vårt, 
og hun gjorde en kjempeinnsats for å 
få med folk og arrangere treff og skape 
samhold! 

– Som mor hadde jeg veldig mye glede 
av foreningen. Vi møtte andre i samme 
situasjon og Vegard fikk masse venner. 
Vi var på både møter og fine turer. Jeg 
har fortsatt kontakt med flere av forel-
drene. Kursene vi fikk var også viktige, 
det var så mye nytt å sette seg inn i om 
stønader og rettigheter og om livet med 
hjertefeil, mener Bente.
 
Med rundt 20 innbyggere i den lille 
grenda Torunn vokste opp i, var det len-
ger å reise til andre i samme situasjon. 
Familien kjente ingen andre med hjerte-
feil før Torunn og resten av familien ble 
med i FFHB.

Gunvor eller ektemannen tok aldri 
styreverv fordi de bodde så langt unna 
at det ble langt å kjøre på møter. Derfor 
tok de heller igjen med å støtte opp om 
loddsalg og andre tiltak. 
– Hjerteforeninga var veldig viktig for 
oss i den perioden. Vi så alltid fram til 
høstkursene som var på Heia gjestegård, 
der det var faglig innhold og sosial om-
gang med andre foreldre. Det ble knytta 
gode vennskap både mellom hjertebar-
na, søsken og foreldrene. Gunvor og 
Torunn reiste også sørover for å gå på 
et toukers kurs på Frambu, der de møtte 
andre familier. 
– Vi voksne fikk mye informasjon mens 
ungene kunne leke sammen. Etter hvert 
ble det jevnlige treff som ble viktige for 
oss, sier Gunvor. 
– Det var godt å få mer kunnskap og 
vite at man kunne ringe noen og ta kon-
takt når det var noe man ville snakke 
om. En nødvendig støtte!
 
FASTLEGENE KAN DESSVERRE fort-
satt lite om hjertefeil, medisinering og 
sammenhenger med andre sykdommer. 
Men spesialistene har jo kommet veldig 
langt på de førti årene FFHB har eksis-
tert. Det har også foreningen en stor del 
av æren for, mener Vegard.

Han kan nok også ta litt av æren selv. 
Han har flere ganger vært først ute til å 
prøve ut ulike metoder og operasjoner. 

– Med oppvekst i nord og sør har mye vært forskjellig
 for Vegard og Torunn, men mødrenes bekymringer 

og gleder har vært like.

Vegard (37) ble født i Oslo, nær Rikshospitalet. Torunn (41) ble født i 
den lille bygda Fjær, med 33 mil til sykehuset i Trondheim.

HJERTEFAMILIER I HVER SIN LANDSDEL PÅ 70-TALLET: 

– Vi trengte fellesskapet

Z

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

 

Med oppvekst i nord og sør har mye vært 
forskjellig for Vegard og Torunn, men mødrenes 
bekymringer og gleder har vært like.

FFHB 40 år  |  Historikk
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I dag har han et halvt GoreTex-hjerte 
og flere GoreTex-slanger inn i Gore-
Tex-delen av hjertet. 
– Resultatet ble bra. I alle fall medisinsk, 
sier han humoristisk. 
– Jeg fikk ofte kjeft av andre rundt oss 
for at jeg var for tøff og hardhendt med 
ham som barn. Han begynte for eksem-
pel tidlig i barnehage fordi jeg mente det 
var viktig at han frigjorde seg. Og han 
har deltatt på alle ulike aktiviteter han 
har ønsket. Det er viktig å få prøve seg, 
mener Bente.
 
Torunn er vokst opp på gård med mye 
fysisk arbeid, men det gikk visst også 
greit i oppveksten.
– Jeg er så lat, skjønner du, spøker hun. 
– Joda, jeg er det – så jeg stelte i grisefjø-
set i stedet for å ta melkekyrne i fjøset. 
Det var lettere. Men jeg var også med på 
aktiviteter som korps og fiolinspilling, og 
om vinteren gikk jeg karusellrenn på ski. 
– En gang ble hun fulgt av andre enn 
oss, men da ble hun presset for mye, 
og da hun kom i mål var hun ganske 
blå. Etter det var det enten faren eller 
jeg som holdt oss sammen med henne i 
løypa, skyter mor Gunvor inn.

BEKYMRINGENE FULGTE begge 
mødrene i alle år.
– Jeg hadde alltid håp om at han skulle 
rekke ting – rekke å begynne på skolen, 
rekke å bli 15 år. Sånne ting. Han hadde 
både blå negler og lepper, men gikk på 
karate og ga seg aldri. Han gikk skirenn 
og hadde gym på skolen. Det var mange 
seirer, mener Bente. 
– Han har rukket mye. Heldigvis! 
– Vi hadde lave forventinger og har hele 
tida blitt overrasket, sier Vegard nøkternt.

Noe av det største både Torunn og 
Vegard har opplevd, var da de gikk 
Besseggen for noen år siden sammen 
med Dag Otto Lauritzen. 
– Det gjorde også inntrykk på Dag Otto 
at vi og andre med medfødt hjertefeil 
fullførte fjellturen, det har jeg hørt at 
han har trukket fram seinere, forteller 
Vegard.

Vegard var en av de første med hans 
type hjertefeil som fylte 18 år, så han har 
vært eldst og først ut i mange sammen-
henger. 
– Da han ble operert som liten, brukte 
de sag, baufil og spett. Det føles som 
veldig lenge siden. I dag bruker de helt 
andre metoder og legene er blitt flinkere. 
Men samtidig kommer det nye hjertefeil 
med nye utfordringer. Derfor må det 

forskes videre, understreker Bente.
– Nå som stadig flere blir voksne, må 
også flere re-opereres. Da møter vi nye 
utfordringer, så det er viktig at FFHB 
og foreningen Voksne med medfødt 
hjertefeil (VMH) holder trykket oppe, 
understreker Torunn. 
– Foreningen er viktig som aldri før.

I DAG ER TORUNN nestleder i Voksne 
med medfødt hjertefeil og controller/or-
ganisasjonskonsulent i FFHB og et kjent 
fjes for mange lesere. Vegard har blant 
annet sittet i styret i FFHB sammenheng-
ende i 17 år, og er ikke mindre kjent for 
medlemmene. Han har også skrevet boka 
«Med hjerte for trening», som tar for 
seg ulike idretter. Gjennom testing viser 
han hvordan de passer for barn, unge og 
voksne med medfødt hjertefeil. 
– Jeg har vært igjennom mye – undersø-
kelser, operasjoner og tester. Jeg har vært 
nødt til å være mye tøff, og det har vært 
nedturer og frykt for hva som venter. Jeg 
var nok en av de første som snakket høyt 
om dette. Alt jeg har vært med på, har 
ført til helseangst. Da fikk jeg først tilbud 
om piller. Men det var jeg ikke interessert 
i. De pillene ville dessuten gitt meg hjerte-
klapp. Ikke helt heldig, kan du si. Det er 
viktig å bruke tid på hjertet til pasienten, 
men ikke bare det. Det er viktig å se og 
lytte til hele personen, minner Vegard om.

De minnes også gamle diagnosemetoder. 
– En tidligere doktor ved Rikshospitalet 

tolket blåtoner og bilyd på hjertet og 
satte en diagnose ut fra det. Antakelig 
kvalifisert gjetting. Han var god. Men 
heldigvis blir teknologien bedre og 
bedre, og det er positivt at hjertefeil nå 
blir oppdaget tidligere og tidligere, slik 
at både foreldre og leger er forberedt. 
Nå er legene kommet så langt at de kan 
forberede en operasjon og øve seg på en 
3D-modell av hjertet til barnet før det er 
født, forteller Vegard.
 
VEGARD ER I FULL JOBB og har noen 
småverv i VMH og noen prosjekter på 
siden av – så fritidsproblemer har han 
ikke. Han har en stabil livssituasjon 
og er gift med Ane på åttende året – 
sammen har de to jenter på sju og to år. 
– Både Maja og Pernille ble fulgt opp 
på Rikshospitalet under svangerska-
pet, og ble født på Riksen hvor de ble 
undersøkt for medfødt hjertefeil. De fant 
ingenting og jentene er friske og raske 
som bare det!

Gunvor har mange barnebarn, men hadde 
ikke ventet å bli mormor til Torunns barn. 
Likevel kom det en slik telefon en dag. 
– Du skal bli mormor, fortalte Torunn. 
Da visste jeg ikke helt hva jeg følte. Men 
det kom fort: vi skal adoptere.
– Åh, det var bra, svarte hun da, husker 
Torunn som sørget for barnebarn num-
mer 12, ei lita jente fra Sør-Afrika.  I dag 
har hun samme sorger og gleder som 
andre småbarnsmødre.

VEGARD: – Jeg fikk ofte kjeft av andre for at jeg var for tøff og hardhendt med ham som 
barn. Han har deltatt på alle ulike aktiviteter han har ønsket. Det er viktig å få prøve seg, 
mener Bente.

Mor og sønn: Bente og Vegard.

Mor og datter: Gunvor og Torunn
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GÅR VI 40–50 år tilbake i tid, var kunn-
skapen om medfødt hjertefeil ganske 
begrenset, både i Norge og i resten av 
verden. Noen hjertefeil ble behandlet i 
USA før og under krigen, I Norge begyn-
te det like etter krigen. Kirurgien var en 
del av allmenn hjertekirurgi. Utviklingen 
gikk sakte, og kunnskapen kom gradvis.  

Bjørnstad forteller at det selv på slutten 
av sekstitallet var få som egentlig så 
noen fremtid i faget barnekardiologi, og 
de av legene som hadde interesse, befant 
seg spredt, noen i Oslo, noen i Bergen. 
Over halvparten av barna som ble diag-
nostisert med de alvorligere typene av 
hjertefeil rundt 1970, døde. 
– I dag overlever de aller fleste, og nesten 
alle feil lar seg operere eller behandle, 
sier Bjørnstad og legger ikke skjul på at 
det har vært spennende å være deltaker i 
denne fantastiske utviklingen. 

BARNEKARDIOLOGI ble til å begynne 
med ivaretatt av en voksenkardiolog i 
samarbeid med barneradiologen. Riks-
hospitalet fikk egen barnehjerteseksjon 
først i 1965. Året etter ble Svein Sørland 
ansatt som spesiallege. Ifølge Per 
Bjørnstad kan han regnes som Norges 
første fulltids barnekardiolog, i begyn-
nelsen ganske alene om dette ansvaret 
på Rikshospitalet. Han trengte sårt til 
forsterkninger. 

Per Bjørnstad studerte medisin i Tysk-
land på denne tiden. Her startet hans 
interesse for barnehjerter, egentlig litt 

Fra steinalder 
til moderne teknologi

Da Per Bjørnstad gikk av med pensjon i 2008, hadde han mer enn 40 år bak 
seg som barnekardiolog, de fleste på Rikshospitalet i Oslo. Bjørnstad satte spor 
i utviklingen av det medisinske feltet i disse årene. Samtidig var han en viktig 

samarbeidspartner for Foreningen for hjertesyke barn.

tilfeldig. Kort tid etter at han var ferdig 
med turnustjenesten, ble han oppfordret 
av Sørland til å søke landets første utdan-
ningsstilling i barnekardiologi på Barne-
hjerteseksjonen på Rikshospitalet i Oslo.  
– Jeg får nok ikke jobben likevel, tenkte 
jeg den gangen, minnes Bjørnstad. 
Da hadde han allerede blitt tilbudt en 
utdannelsesstilling ved universitetskli-
nikken i Göttingen i Tyskland. 
– Men så var det bare én søker her i 
Oslo, og det var meg, forteller han smi-
lende. Bjørnstad ble ansatt på Rikshos-
pitalet i 1972. 

SOM LEDD I STUDIET i Tyskland deltok 
unge Bjørnstad flere ganger (frivillig) 
på et kurs i barnekardiologi på uni-
versitetssykehuset i Göttingen, den 
gang Europas største barnekardiolo-
giske senter. Avdelingen betraktet ham 
snart som et «inventar», og inkluderte 
Bjørnstad i hjertemøter med hemody-
namiske undersøkelser, angiogrammer 
og diskusjoner om pasienter. Han lærte 
svært mye i dette allerede aktive miljøet, 
og den faglige nysgjerrigheten ble uve-
gerlig tent.  – Hjertet er et organ som 
følger helt bestemte regler, og når du vet 
hva du ser etter, er det et undersøkbart 
organ. Du kan finne ut svært mye ved 
hjelp av enkle kliniske metoder, som å 
lytte og å se. En hjertefeil høres nesten 
alltid, selv om de dårligste nyfødte ofte 
mangler bilyd, og dessuten synes den 
ofte utenpå, forteller barnekardiologen 
entusiastisk, mens han med levende og 
ivrige armbevegelser gjengir hvor spen-

nende diagnostiseringen var før ultraly-
dens inntog.  
– Vi hadde overraskende ofte rett, også 
den gangen, med «hørerør», litt EKG og 
røntgen – pluss våre egne fingertupper 
og vårt eget blikk.

Første runde på norsk sykehus for den 
nyutdannede medisineren ble ganske 
kort. Fra 1973 til 1978 brukte Bjørnstad 
tiden på barn med medfødt hjertefeil i 
Tyskland. Samtidig opparbeidet han seg 
solid erfaring med diagnostisering ved 
hjelp av ekkokardiografi (ultralyd), som 
den gang bare var «én-dimensjonal». 
Da Bjørnstad i 1978 kom tilbake til 
Rikshospitalet, hadde han med seg en 
kompetanse på ekko som knapt noen 
andre i Norge besatt. 

BJØRNSTAD BLIR LITT nostalgisk når 
han tenker tilbake på hva slags maskiner 
de hadde tilgjengelige den gangen. 
– Dette var jo steinalderen, vet du, 
bedyrer han, og forteller at det første 
én-dimensjonale M-mode ekko-apparatet 
som Rikshospitalet disponerte, ble kjøpt 
inn av Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke (LHL) i 1977 med henblikk på 
barn med medfødte hjertefeil. Foreningen 
for hjertesyke barn var på denne tiden en 
del av organisasjonen LHL. 
– Av en eller annen grunn ble dette ap-
paratet plassert på medisinsk avdeling. 
Jeg måtte låne og hente det hver gang et 
barn skulle undersøkes, det var ganske 
tungvint, minnes Bjørnstad. Han hadde 
ofte bruk for det. 

FFHB 40 år  |  Historikk

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN 



36 37MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

– Etter hvert kunne vi jo gjøre mer og 
mer, med mindre og mindre risiko, slik 
at flere overlevde, og på den måten ble 
det langsomt flere og flere pasienter som 
skulle kontrolleres.

Bjørnstad stiftet i disse årene også be-
kjentskap med Foreningen for hjertesyke 
barn, og forteller at samarbeidet med de 
sentrale personene her var meget godt.  
– Kanskje ikke minst fordi vi var klar 
over de ulike rollene vi hadde i samspil-
let. For legene var det ofte en fordel å 
møte foreldregruppen på deres møter 
eller lengre samlinger, for å meddele ting 
som kunne være enklere å ta opp i ple-
numvære, men også for å kunne snakke 
med det enkelte foreldrepar.

Allerede i 1979 kom den første fornyel-
sen på ekko-fronten, da Rikshospitalet 
fikk Skandinavias første to-dimensjonale 
elektroniske ekkoapparat. Det ble kjøpt 
inn for penger samlet inn av Rebek-
ka-søstrene (Odd-Fellow-Losjen).  
– Nå var bildene todimensjonale, det 
var fantastisk. Vi fikk ganske mye ut av 
disse bildene, fordi vi omsatte det vi så 
til tredimensjonale gjengivelser i hodene 
våre. Romforståelsen er viktig når du 
jobber med hjerter, forklarer Bjørnstad. 
Han gir en levende beskrivelse av pro-
sessen hvor hjernen registrerer hvordan 
bildene forandrer seg når hånden som 
styrer lydstrålen, forandrer posisjon. 
–Hjernen summerte opp billedinntryk-
kene i en tre-dimensjonal form, forkla-
rer Bjørnstad, de «hang nærmest fast» 
i hånden som holdt ultralydproben. 
Ulempen var at disse virtuelle tre-di-
mensjonale bildene ikke så lett lot seg 
formidle til andre. 

På slutten av 70-tallet var det kun et lite 
knippe personer som drev med ekko-
undersøkelser av barnehjerter i Norge. 

BJØRNSTAD FORTELLER at ekkotek-
nologien de påfølgende tiårene nærmest 
ble revolusjonert, fra forholdsvis uklare 
bilder, til skarp tredimensjonal visuali-
sering med både farger og merking av 
blodstrømmens retning og hastighet. 
Og jo bedre ekkoteknologien ble utover 
80- og 90-tallet, jo lettere ble det å stille 
riktige diagnoser, og jo flere opparbeidet 
seg kunnskap til å ta metoden i bruk. 
Alle sykehus med barneavdeling fikk 
etter hvert god kompetanse i å bruke 
ekkometodene.
– En ting var å se hva slags feil det var, 
sånn i grove trekk, men snart kunne vi 
gradere feilene, vi fikk et mye bedre bil-
de av både strukturer og funksjoner, noe 

alle ASD-lukninger med kateter, og sta-
dig lukkes VSD-er med denne teknikken, 
forteller han fornøyd. Kirurgene har fått 
konkurranse. For pasienten innebærer 
slike inngrep at brystkassen og hjertet 
ikke må åpnes, og de kommer seg mye 
raskere etterpå. 

EN SENTRAL DEL av Bjørnstads arbeid 
som barnekardiolog gjennom fire tiår, 
var samtaler med de hjertesyke barna, 
og ikke minst, med foreldrene deres. 
Vurdert ut fra gløden når han snakker 
om dette, er det lett å få inntrykk av at 
han likte denne delen av jobben – og så 
på den som viktig. 
– Jeg har møtt så mange tapre, ordentli-
ge og flinke foreldre, som prøver å gjøre 
det aller beste ut av situasjonen, sier han 
med tyngde. 

Bjørnstad forteller hvordan penn og pa-
pir, med forenklede tegninger av hjertet, 
alltid var del av disse samtalene. Han 
tok seg god tid, og så aldri på klokka 
når han snakket med foreldre. Noen 
ganger til frustrasjon for dem som ven-
tet på ham hjemme med varm middag.  
– For foreldre med et nyfødt barn, som 
kanskje overhodet ikke er forberedt på 
at noe kan være galt med barnet deres, 
er det den rene tortur med all usikker-
heten de første døgnene. Når du får 
snakket ordentlig med dem og fortalt og 
forklart, slik at de faktisk forstår, er det 
nesten som om den største utfordringen 
overvinnes.  

Bjørnstad tror ikke foreldrene bør få 
all informasjonen på en gang, den må 

som i starten var nesten umulig, forteller 
barnekardiologen. 
I dag er ultralyd ett av de viktigste verk-
tøyene for å diagnostisere og undersøke 
medfødt hjertefeil. Metoden har i stor 
grad tatt over hjertekateteriseringens 
rolle (det vil si at et kateter føres inn i 
hjertet gjennom en blodåre) i diagnosti-
seringen, ikke minst når det gjelder di-
agnostisering under et kirurgisk inngrep.  
Per Bjørnstad har både fulgt og satt sitt 
preg på denne utviklingen.

BJØRNSTAD BLE PÅ Rikshospitalet i 30 
år. Hvert tiende år tok han seg imidlertid 
en liten avstikker, og gjorde noe helt 
annet. Et halvt år prøvde han seg som 
skipslege, og ett år var han assistentlege 
i pediatri på Aker sykehus.  
– Det var veldig nyttig, ikke minst å er-
fare hva andre «vanlige» barn kan feile, 
forteller Bjørnstad, som tross alt det 
meste av sitt liv som lege har viet tiden 
på barn med medfødt hjertefeil. 

I 1999 FIKK BJØRNSTAD en telefon fra 
en kollega på New Zealand, hvor de sårt 
trengte hjelp på barnehjerteavdelingen. I 
desember satte han seg på flyet og reiste 
til sykehuset i Auckland. Han meldte seg 
frivillig til å ha vakt på jul- og nyttårs-
aften. Så ville tilfeldighetene det slik 
at selveste nyttårsbarnet, ikke bare på 
New Zealand, men verdens nyttårs- og 
tusenårsbarn, ble født på et sykehus i 
nærheten. Barnet hadde til alt overmål 
medfødt hjertefeil, og ble kort tid etter 
midnatt sendt over til Hjerteavdelingen 
på sykehuset i Auckland, der Bjørnstad 
var på vakt og tok hånd om barnet. 
– Statistisk sett er det 120 000 år til 
neste gang verdens nyttårsbarn har en 
medfødt hjertefeil, sier barnekardiologen 
og er nesten litt stolt. 

KATETERBASERT BEHANDLING er 
blitt utført i Norge siden siste halvdel av 
60-tallet. Siden da har metoden gradvis 
tatt over stadig flere av prosedyrene som 
tidligere ble gjort kirurgisk.

Bjørnstad blir ivrig når han forteller om 
den aller første kateterbaserte behand-
lingen på barn i Norge, den såkalte Ras-

hkind-prosedyren. Denne ble brukt på 
barn med diagnosen transposisjon av de 
store arteriene. Prosedyren går ut på å 
rive hull i den tynneste delen av veggen 
mellom forkamrene med en ballong, for 
slik å bedre oksygeninnholdet i blodet. 
Den første i Norge som utførte en slik 
behandling, var barnekardiolog Sørland 
(i 1967). 
– Barnet fikk dermed en bedre blanding 
av blodet og ble stabilisert i påvente av 
operasjon, forklarer Bjørnstad. Inngre-
pet var, og er (det benyttes fremdeles), en 
midlertidig løsning, men med umiddel-
bare og svært gode resultater for det 
videre forløpet.  
– Tidligere ble dette inngrepet gjort 
kirurgisk, med omkring 50 prosent 
dødelighet. Rashkind-prosedyren førte 
til en reduksjon til nesten null. 

Utviklingen av kateterbaserte behand-
linger gikk gradvis fremover. Først kom 
ballongdilatasjonene av trange partier i 
kretsløpet, og den første internasjonale 
publikasjonen om behandling av trang 
klaff i lungepulsåren var faktisk fra 
Rikshospitalet. Den første åpenstående 
ductusen ble lukket med kateterinterven-
sjon i 1989 på Rikshospitalets den gang 
helt nye, og Nord-Europas første, fulldi-
gitaliserte kateteriseringslaboratorium. 
Den første ASD-en (atrie-septum-defekt) 
ble lukket med kateter i 1996 og den 
første VSD-en (ventrikkel-septum-de-
fekt) i 2002. 

Bjørnstad utførte selv alle disse kate-
terprosedyrene de første årene. Siden 
fikk han med seg folk til opplæring, og 
fungerte mest som veileder. Han regnes 
som fødselshjelperen for slik interven-
sjonsbehandling på voksne og barn med 
medfødte hjertefeil i Norge. 

Også i verdenssammenheng utmerket 
Bjørnstad seg innen kateterlukking av 
hull i hjerter, og han var flere ganger 
utenlands for å lære opp kolleger i bruk 
av metoden. I 2005 tok han sin doktor-
grad over temaet kateterlukking av åpen 
ductus og atrieseptumdefekter. 
– Mer og mer kan nå gjøres med disse 
teknikkene. I dag utføres 80 prosent av 

gis porsjonsvis. Han tror heller ikke 
at foreldre nødvendigvis har godt av 
å bore seg altfor dypt ned i det faglige 
og medisinske. Han la selv stor vekt 
på å redusere foreldrenes frykt når han 
snakket med dem uten å bagatellisere 
problemene. 
– Foreldrene er redde nok i utgangs-
punktet. Det de trenger, er å skjønne hva 
hjertefeilen betyr for barnet deres, helt 
konkret, og hva vi kan gjøre med det. 
Det viktige er det daglige, hva barnet 
kan greie og eventuelt ikke greie i hver-
dagen, sier Bjørnstad og har fremdeles 
klare meninger om formidling av infor-
masjon til foreldre. 

I 1998 laget han en generell brosjyre for 
Foreningen for hjertesyke barn, sammen 
med illustratør Ane Reppe, «Mitt barn 
har hjertefeil». Den ble svært populær. 
– Rett etterpå tok Per Halvorsen, som 
den gang var redaktør for bladet Hjer-
tebarnet, kontakt med meg, og foreslo 
at vi sammen skulle lage en artikkelserie 
om hjertefeil. Det ble starten på Hjerte-
skolen, som fem år senere ble avløst av 
Operasjonsskolen, med Bjørnstad som 
«rektor» og forfatter. I ti år skrev han 
artikler som ble publisert i Hjertebarnet, 
om hva de ulike hjertefeilene innebærer, 
hvordan feilene påvirker pasienten, 
hvordan hjertefeilene kan behandles 
med mer. Ane Reppe illustrerte artiklene 
med karakteristiske og detaljrike tegnin-
ger av hjertefeilene. 

Hjerteskolen og Operasjonsskolen ble 
et viktig og pedagogisk informasjons-
grunnlag for svært mange pasienter. 

Foreningen for hjertesyke barn fikk 
mange tilbakemeldinger fra foreldre som 
hadde stor glede av å lese artiklene, og 
de etterspørres fremdeles. 
 
BJØRNSTAD ROSER Foreningen for 
hjertesyke barn og gir anerkjennelse til 
foreningens tydelige og viktige funksjon, 
i dag som for 40 år siden.  
– Foreningen byr på et fellesskap, et sted 
hvor det er trygt og hvor man snak-
ker samme språk. Her kan foreldrene 
virkelig få forståelse for hva de står 
oppi, og skuldrene kan senkes. Det er så 
verdifullt.

Bjørnstad hadde mye samarbeid med 
foreningen i sine år som barnekardiolog.
– Foreningen er en slags «dockingsta-
sjon» for foreldrene og for barna, et sted 
for råd, hjelp og fellesskap. Dessuten 
hadde og har foreningen en viktig 
funksjon i kontakten med makt og 
myndighet.

SIDEN 2008 HAR Bjørnstad og kona 
tilbrakt halve året i Sør-Afrika, i «hytta 
på Sørlandet», rett utenfor Cape Town. 
Her koser de seg fra oktober til april, 
med unntak av jula, da kommer de hjem 
til familien og Norge. Bjørnstad bedyrer 
at han nå har meldt seg ut av barnekar-
diologien, og utelukkende nyter rolige 
dager som pensjonist. Like fullt ligger 
entusiasmen og engasjementet rundt fa-
get og pasientene tykt utenpå nestoren i 
norsk barnekardiologi, når han snakker 
om det «fantastiske organet hjertet» og 
alt han har fått være med på.

– Tidligere ble dette inngrepet gjort kirurgisk, med 
omkring 50 prosent dødelighet. Rashkind-prosedyren 

førte til en reduksjon til nesten null. 

Z

                                    Per Bjørnstad regnes som fødseøshjelperen for intervensjons- 
behandling på barn og voksne med medfødt hjertefeil i Norge.

Hjerteskolens begynnelse.
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LANDET RUNDT

– Det er flott å få ta i bruk et helt nytt bygg. 
Nytt sted, nye muligheter og nye tanker, sier 
seksjonsoverlege Harald Hurum, som var med på 
flyttelasset fra sykehuset i Fredrikstad. Her hadde 
han vært på barneavdelingen siden 1991, og har i 
perioder vært helt alene som barnekardiolog. 

I dag er det nye sykehuset i Østfold Kalnes be-
mannet med fire barnekardiologer, og teamet har 
mange vyer for den aller beste oppfølgingen av 
denne pasientgruppen. 

HJERTESYKE BARN STÅR for minst ti prosent 
av de polikliniske undersøkelsene på sykehusets 
barne- og ungdomsavdeling. Det dreier seg om 
et sted mellom 800 og 1000 hjertekonsultasjoner 
hos barn i løpet av et år. Ifølge barnekardiologene 
er kapasiteten på sykehuset god i dag. 
– Vi har ingen ventelister eller ekstra ventetid, 
forteller barnekardiolog Christian Neukamm 
stolt. Han kom til sykehuset i Østfold i fjor vinter 
fra en fordypnings- og forskningsstilling på Riks-
hospitalet, og opplever stor forskjell i praksisen. 
– På Rikshospitalet måtte det gjøres noe med alle 
barna som var inne, eller det hadde vært gjort 
noe. Her er veldig mange barn henvist, hvor vi 
ikke finner noe galt, forteller han. Hurum legger 
til at de kun ved cirka 10 prosent av barna som 
henvises fra helsestasjon på bakgrunn av bilyder, 
finner noe som faktisk er galt. 

DET NYE SYKEHUSET i Østfold Kalnes, har 
overtatt alle pasientene fra sykehuset i Fredrik-
stad, pluss enda noen til. Hvilket innebærer at 
barn i Østfold, som tidligere soknet til sykehuset 
i Fredrikstad, nå skal til kontroller og behand-
ling på Kalnes, blant annet de hjertesyke barna. 
Pasientgrunnlaget i fylket er på 300 000 østfol-
dinger. Det nye sykehuset, som gir spesialisttilbud 
med diagnostikk, behandling og rehabilitering, 
favner mer enn 85 000 kvadratmeter og gir 3000 
arbeidsplasser. 

MODERNE LOKALER 

og faglig engasjement

Både barne- og ungdomsavdelingen (opp til 18 
år) og nyfødtavdelingen har fått større og langt 
mer hensiktsmessige lokaler på det nye sykehuset. 

Barnekardiolog Eileen Wittmann har også 
bakgrunn fra barnekardiologisk avdeling på 
Rikshospitalet, i tillegg har hun bred erfaring fra 
nyfødt intensivavdeling. Hun viser fornøyd fram 
de store og luftige arealene på det nye sykehuset 
på Kalnes, og forteller at overnattingsmulighetene 
for foreldre er en stor forbedring. På barne- og 
ungdomsavdelingen er det 20 enerom for pasien-
tene, praktisk tilrettelagt med egne bad og med 
sengeplass til foreldre. 
– Det er også egne foreldrerom på nyfødt inten-
sivavdeling, som blant annet kan benyttes til spi-
setrening. På nyfødtavdelingen er det faktisk også 
plass til en foreldreseng ved siden av barnet inne 
på selve avdelingen, sier Wittmann og er tydelig 
fornøyd med de lyse og rommelige lokalene. 

TO AV SYKEPLEIERNE på barne- og ungdomsav-
delingen på sykehuset i Østfold, Tova Lie og Mie 
M. Englund, jobber spesielt med å opparbeide seg 
kompetanse innen barnekardiologi.
 – Vi har ikke fått definert dem som kontaktsy-
kepleiere ennå, men vi har planer om å etablere 
oss som et team rundt de hjertesyke barna, vi har 
bare ikke landet helt ennå på hvordan det skal 
organiseres, forteller Hurum. Han legger ikke 
skjul på at de har en rekke prosjekter som frem-
deles er i støpeskjeen.  
– Sykepleierne støtter meg veldig med all den 
informasjonen de har tilgang på. De har veldig 
mye viktig kommunikasjon med familiene, det 
er de som har de fleste samtalene med dem. 
Sykepleierne er nøkkelpersoner, og de er viktige 
også i samtalene med ungdommene ved over-
gangen til voksenavdelingen, legger Neukamm 
til. Avdelingen har som målsetning å bli mer 
ungdomsvennlig. I disse planene inngår også en 
mer tilrettelagt ungdomspoliklinikk. 

En uke før Kongen klippet snoren til det nye Sykehuset Østfold Kalnes, var Hjertebarnet på 
besøk med kamera og et knippe spente medlemsfamilier. Vi ble tatt imot i et topp moderne og 
luftig sykehusbygg, og ikke minst, av en gjeng svært engasjerte og dedikerte barnekardiologer 
og sykepleiere som skal ta seg av de hjertesyke barna. 

BARNEKARDIOLOGENE PÅ sykehuset i Øst-
fold er opptatt av en helhetlig oppfølging av de 
hjertesyke barna. Derfor er de fornøyde med at 
psykiatri og somatikk på det nye sykehuset er 
samlet på ett sted i det nye sykehuset. 
– Tingene henger sammen, og vi må jobbe tverr-
faglig med disse barna, understreker Hurum. Han 
forteller at de i dag har et BUP-team bestående 
av en psykolog, en barnepsykiater og en familie-
terapeut, som er 100 prosent tilknyttet barne- og 
ungdomsavdelingen. De deltar på morgenmøtene 
og er en del av teamet på avdelingen. 
– Vi må fremdeles benytte skriftlige henvisninger 
i systemet for behandling, men veien er likevel 
mye kortere nå for å kommunisere og samarbeide 
om pasientene. Mange av disse familiene trenger 
noen å prate med, understreker Wittmann. 

Hjertebarnmammaene bekrefter også at det er 
viktig å ha noen å prate med, det blir sjelden for 
mye informasjon. For eksempel om hva som er 
vanlige reaksjoner hos et barn rett etter en opera-
sjon, og om usikkerheten rundt når foreldre bør 
søke hjelp hos psykolog eller andre.

Avdelingen har også en egen ernæringsfysiolog. 
– Ernæringsproblemer er veldig vanlig hos disse 
pasientene, de minste er mest utsatt. Dette er 
ofte en stor psykisk belastning for foreldrene, 
og ernæringsfysiologen får svært mange spørs-
mål, forteller Hurum, og understreker at denne 
fagkompetansen er gull verdt for avdelingen. 
Sykehusets fysioterapeuter involveres ved behov.

Neukamm medgir at det likevel også er noen 
små haker med det nye sykehuset. En av dem 
er at man ikke har lykkes med å samlokalisere 
barneavdelingen og habiliteringstjenesten. Denne 
befinner seg som før i lokaler langt fra sykehuset 
på Kalnes. 
– Vi har regelmessige møter med dem, men det er 
sjelden at de hjertesyke barna faller inn under de-
res behandling/ansvarsområde. Så lenge det ikke 
foreligger en nevrologisk skade eller sykdom, 
defineres ikke disse barna inn under habili-
teringstjenestens ansvarsområde, sier han med et 
hjertesukk. Denne litt snevre tilnærmingen er en 
av de store utfordringene i oppfølgingen av noen 
av disse barnas sammensatte utfordringer. 

– Det er flott 
å få ta i bruk 
et helt nytt 
bygg. Nytt 
sted, nye 

muligheter 
og nye tanker.

M

FORNØYDE MED 
DET NYE SYKE-
HUSET: Bakerst 
fra venstre: Chris-
tian Neukamm, 
Eileen Wittmann, 
Tova Lie og Har-
ald Hurum. I mid-
ten fra venstre: 
Anne Marte Eng 
Heier, Cathrine 
Schonhowd og 
Karoline Schon-
howd, Ann-Helen 
Halvorsen og 
Jesper Halvors-
en Rognerud, 
Kamilla Johannes-
sen og Benjamin 
Langbråten. 
Foran: Matilde 
Eng Heier.

NYTT ULTRALYDSUTSTYR: Barnekardiolog Kari 
Holte tester ut undersøkelsesbenken på det nye 
undersøkelsesrommet, sammen med Christian Neu-
kamm, Tova Lie, Eileen Wittmann og Harald Hurum

KLARE FOR HJEMREISE: Cathrine og Karo-
line Schonhowd er klare for hjemreise etter 
noen netter på Kalnes.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN 
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TEKST BAARD LARSEN  |  FOTO: FFHB AA

DET NEST ELDSTE barnebarnet til Kristoffersen, 
Elisabeth Homdal Larsen, er født med en kompleks 
hjertefeil. Av den grunn ville farfar at FFHB skulle 
få gavene til 60-årslaget, ikke jubilanten selv.

Ettersom sønnen Baard er fylkesleder for FFHB i 
Aust-Agder, ønsket senior at pengene ble øremerket 
til besøk av sykehusklovene ved barneavdelingen 
på Sørlandet sykehus Arendal.

TOTALT KOM DET inn 8.300 kroner fra venner 
og familie, og fredag kunne farfar og barnebarn 

overrekke sjekken til sykehusklovene da alle var 
på barneavdelingen i Arendal.
– Vi har sett hvordan barn har det når de er ofte, 
og lenge, på sykehus. Klovene er et flott tiltak, og 
jeg ønsket at de skulle få penger når jeg ble 60 år. 
Dette sa også gjestene var en flott ide, sier Jon 
Kristoffersen.
– At det passet seg slik at klovene var på sykehuset 
da Elisabeth og jeg skulle overrekke sjekken, var 
moro. Hun var storfornøyd med å se dem igjen, 
og viste at hun var husvarm på barneavdelingen, 
legger jubilanten til.

TITTI GRUDE VED barneavdelingen til Sørlandet 
sykehus Arendal, sier slike gaver er veldig viktige 
for avdelingen. Det er ikke midler på driftsbudsjettet 
til å invitere sykehusklovene, så gaver fra privat-
personer og foreninger sørger for midlene.
– Vårt mål er at klovene er innom sykehusets 
avdeling hver andre uke. Og uansett hvor mange 
barn som er på avdelingen, har de på forhånd fått  
informasjon om pasientene så det blir en god, 
personlig kontakt mellom klovene og de små, sier 
Grude.
– Så lenge det er økonomi til dette, og vi får så 
flotte gaver som det Kristoffersen gir, kommer 
sykehusklovene til å fortsette å besøke avdelingen. 
Dette gir pasientene et flott avbrekk i hverdagen. 
De glemmer alt annet, legger hun til.

TRIUMF RETTFRAM OG Trude-litt Massemer, 
sykehusklovene fra Bergen, laget mye show 
på avdelingen. Massemer var med på å starte 
sykehusklovene i Bergen for over 16 år siden. Siv 
Øvsthus sier hun blir rørt over omtanken mange 
har for de små pasientene.
– Det er utrolig flott at farfar velger å gi gavene 
til foreningen barnebarnet er medlem i, og sørger 
for at det blir penger som går til sykehusklovene. 
Rett og slett fenomenalt, forteller Øvsthus.
– Vi ser at dette gir barna mye, og de setter stor 
pris på avbrekket. At også FFHBs fylkeslag 
støtter barneavdelingen på mange måter, setter vi 
utrolig stor pris på, legger stedlig leder Åse Ribe 
Johnsen til.

Da Jon Kristoffersen fylte 60 år på sensommeren i fjor, ville han ikke 
ha noen gaver selv. Jubilanten ba om at Foreningen for hjertesyke 

barn i Aust-Agder fikk penger til sykehusklovner.

Sa nei  
til 60-årsgaver

Sykehusklovene fikk pengene som kom inn til Jon 
Kristoffersens 60-årslag. Barnebarnet Elisabeth Homdal 

Larsen er grunnen til farfars valg.

x

X-ORD NR. 1-2016

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. MARS 

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 1-2016»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 4-2015:

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

Tom André Eidset, Harstad
Sten Roar Berge, Røst
Bertha Nilsen, Skogn

Gratulerer!
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FYLKESLEDERE

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

OSLO/AKERSHUS |
LINN CANTIGAS
Prost Holms vei 377
2019 Skedsmokorset
Telefon: 928 13 688
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK |
WENCHE SVEEN RANDEN
Bekkelivegen 7
2315 Hamar
Telefon: 990 15 477
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND |
ANDRE HOLEN
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD |
JOHN RIVELSRUD
Borgetjernsveien 5
3055 Krokstadelva
Telefon: 452 34 339
E-post: buskerud@ffhb.no

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

TELEMARK |
CATHRINE SØTVEDT
Johann Schaannings gate 97
3746 Skien
Telefon: 416 06 667
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
Gangdalsåsen 23
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND |
HILDE ELISABETH HÅLAND
Lundegeilen 82
4322 Sandnes
Telefon: 977 13 664
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: 414 30 166
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 |
STIAN SAMSET ELVEBAKK
Porsmyra 63
7091 Tiller
Telefon: 988 61 620
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 |
MARIANNE WALLE
Folkneset 12
8360 Bøstad
Telefon: 974 68 080
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS |
ASGEIR NILSEN
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
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
P.b. 58
1625 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 |  
HILDE HELLELAND
Klomreheia 11 A
4885 Grimstad
Tlf. 415 03 210
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 |  
ANITA R. BROKSTAD
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 988 20 190
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 | 
INGUNN KILDAHL JOHANSEN
Fjellom 30 B
1529 Moss
Tlf. 922 33 848
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR |  
VEGARD BØ BAHUSTT
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
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 | 
KRISTIN ONSØIEN MELLINGSÆTER
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
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 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 hjertefeil 
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 periode, 
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 kunn-skap, veiledning og 
støtte gjennom Foreningen for hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et godt liv.

På tross av mange tunge opp-levelser viser hjer-
tebarna en utrolig livsglede. Vi er stolte over 
Hjerte-barnkalenderen, 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?



44 MAGASINETHJERTEBARNET

Aktivitet, mestring og skole -  Barna introduseres for fysiske aktivi-
teter hvor fokuset er å mestre de ulike utfordringene som en kronisk 
sykdom gir.

Aktivitetstilbudet
Geilomo har aktivitetsfasiliteter som gymsal, svømmebasseng, 
klatrevegg, fotballbane, volleyballbane, asfaltert basketbane/hånd-
ballbane, sykler, kanoer, langrennski, alpinski, skøyter, friluftsliv med 
mer. Vi benytter oss av aktivitetsmulighetene på Geilo.

Hva skjer etter oppholdet?
Ved utskriving får foreldrene samtale med fagpersonalet, og en opp-
summering av oppholdet. Det blir sendt epikrise til innleggende lege, 
sykepleie/aktivitetsrapport til helsesøster, fastlege og hjemmet, og 
pedagogisk rapport til hjemskolen. Rapportene inneholder forslag 

til oppfølging. Barna får med seg en plan for aktivitet som de selv 
og deres foresatte har vært med på å utarbeide under oppholdet. 
Ved behov kan vi ta imot besøk fra helsepersonell og ansatte ved 
hjemskolen eller barnehagen.

Grupper for hjertebarn vinteren 2016 blir fra 20.02-23.03-2016.
Høst 2016: cirka 19.09 -14.10.2016

Påmelding:
Søknad om opphold på Geilomo sendes fra fastlege eller spesialist til:
OUS HF Ullevål
Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Aktivitet for hele familien på Beitostølen i sommer
– et opphold for dere?

Familieopphold på Beitostølen Helsesportsenter i perioden 25. juli – 
13.august. Hele familien er velkommen i midtuken hvor det er fokus på 
tilrettelegging av aktivitet hvor hele familien kan være med. I tillegg til 
fokus på fysisk aktivitet og mestring blir det nettverk og samtalegrup-
per for foreldre, barn og søsken.

Tilbudet gjelder hjertebarn i aldersgruppen 9 – 14 år og deres familier 
uansett hvor i landet du bor. Foresatte og søsken bor uten omkostning 
i familieuken. 

Påmelding/informasjon:
Beitostølen Helsesportsenter Legekontoret
2953 Beitostølen
legekontor@bhss.no
Tlf.: 61 34 08 00

Aktivitet for hele familien på Valnesfjord i september
–  et opphold for dere?

Familieopphold på Valnesfjord Helsesportsenter i perioden 
4.-16. august 2016. Hele familien er velkommen i midtuken hvor det er 
fokus på tilrettelegging av aktivitet hvor hele familien kan være med. 
I tillegg til fokus på fysisk aktivitet og mestring blir det nettverk og 
samtalegrupper for foreldre, barn og søsken.

Tilbudet gjelder hjertebarn i aldersgruppen 10 – 14 år og deres familier 
uansett hvor i landet du bor. Foresatte og søsken bor uten omkostning 
i familieuken. 

Påmelding/informasjon:
Søknad fremmes via helsepersonell og sendes til Regional 
Vurderingsenhet (RVE). 

Søknadsskjema kan lastes ned 
fra våre nettsider www.vhss.no

HABILITERINGSOPPHOLD 
PÅ GEILOMO BARNESYKEHUS 
for hjertebarn og foresatte i 2016 

Vi har store planer for det nye 
året, vi som sitter i VMH-styret. 
I løpet av året skal vi planleg-
ge og gjennomføre en rekke 
aktiviteter, vi skal bruke tid på 
samfunnspolitisk arbeid, vi skal 
prøve å skaffe flere medlemmer, 
og gjøre VMH mer synlig. Pluss 
mye, mye mer. Det er så utrolig 
mye vi har lyst til å få til!

Vår eneste ansatte, Anne, jobber 
som en helt i den lille stillings-
prosenten sin, og selv bruker 
vi ganske mange timer hver 
eneste uke og måned for å drive 
organisasjonen videre. 
Jeg har ofte tenkt at vi ikke får 
ting til, at det er for mye, for 
vanskelig, at det går for tregt. 
Jeg har spurt meg selv: er det 
verdt det? 
Men hvert år, når vi skal opp-
summere året i årsmeldingen, 
blir jeg imponert over hvor mye 

vi har fått utrettet med de små 
ressursene vi har. Jeg blir rett og 
slett skikkelig stolt!

Av VMHs nær 600 medlemmer, 
er det ganske få som er aktive. 
Men det siste året har vi sett 
at nye navn har kommet til på 
deltakerlistene. Nye fjes dukker 
opp når vi møtes, og det er 
veldig, veldig gledelig.
Mitt nyttårsønske er at enda 
flere hjertesyke og pårørende 
skal engasjere seg i 2016: Møte 
opp på årsmøtet i sin region, 
melde seg på en fagdag, stå på 
stand for Stiftelsen Orgando-
nasjon, delta på en pizzakveld, 
melde seg som likeperson…
For når noen få kan få til så 
mye – tenk hva dobbelt så 
mange folk kan utrette!

VMH kan gjøre mye for sine 
medlemmer. Vi kan tilby opp-

læring, kunnskap, samlinger, 
fellesskap og tilhørighet. Kan-
skje kan vi gi svar på viktige 
spørsmål eller gi trygghet i en 
vanskelig situasjon. Men som 
medlem kan du også gjøre 
mye for oss! Og alle vi ihuga 
organisasjonsfolk vet at jo mer 
du gir av deg selv og din tid, jo 
mer får du tilbake!

Nå gyver vi løs på et nytt 
VMH-år, med landsmøte, 
samlinger og andre aktiviteter. 
Noen av regionene hadde års-
møtet sitt allerede andre helgen 
i januar.
Håper å se deg i 2016!

Klem fra Marit

MARIT HAUGDAHL

STYRELEDER I VOKSNE MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL

GODT NYTT VMH-ÅR

Nr. 1 2016  |  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 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne Giertsen 
Redaksjonen ble avsluttet  
20. desember.

Karin føler seg 
hjemme i VMH

Forskningsprosjekt 
om cyanose

Uføretrygd:

Christines kamp

side 2

side 4

side 6
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– Jeg har kommet hjem
Det første Karin Elisabet Bjørnødegård tenkte da hun fikk vite at hun 

hadde en medfødt hjertefeil, var «dette klarer jeg ikke alene!». 
På nettet fant hun Voksne med medfødt hjertefeil. 

– Jeg føler at jeg har kommet hjem, sier hun.

– JEG FØLER MEG så inkludert, og er blitt 
så godt tatt imot. Jeg føler virkelig at jeg har 
kommet til riktig sted, sier Karin Elisabet om 
foreningen. 

For et drøyt år siden, i en alder av 60 år, fikk 
Karin Elisabet vite at det ikke var et nytt hjerte-
infarkt som gjorde at hun svimte av i butikken. 
Hun hadde en medfødt hjertefeil som ikke var 
blitt oppdaget tidligere. 
– Jeg fikk infarkt da jeg var 44, og da fikk jeg 
lite oppfølging. Resultatet ble mye unødvendig 
angst og depresjoner. Da jeg besvimte i butikken, 
trodde jeg det var et nytt infarkt, men de fant 
ingen tette årer, forteller Karin Elisabet. Hun har 
fått påvist bicuspid klaff med aortastenose (inn-
snevring av aortaklaffen). Hun trenger operasjon, 
men vet foreløpig ikke når det blir. 

KARIN ELISABET VILLE ikke gjøre samme feilen 
to ganger, og har nå sørget for god oppfølging. 

Hun dro på et fire ukers opphold på Feiringkli-
nikken, og det «gjorde en kjempeforskjell». Så 
meldte hun seg inn i VMH, og har deltatt på 
flere kurs, samlinger og sosiale aktiviteter dette 
året. Siste helgen i november var hun med på 
Likemannssamlingen sammen med et tredvetalls 
andre medlemmer. Flere av dem hadde, som 
henne, fått påvist en medfødt hjertefeil i godt 
voksen alder.
– Den helgen ble det mange sterke og gode 
opplevelser. Det var tårer og latter, gjenkjennelse 
og fellesskap. Jeg har fått så mange kontakter 
som blir viktige å ha når jeg skal opereres. I 
tillegg har jeg fått masse faglig påfyll, sier Karin 
Elisabet. Selv om hun er ganske ny i VMH-sam-
menheng, føler hun at hun allerede har hatt mye 
glede av medlemskapet.
Hun kjenner godt til likepersonsarbeid gjennom 
en annen kronisk sykdom. 
– Der har jeg lært at det er viktig at vi bidrar 
når vi kjenner at vi kan!

Karin Elisabet (61) 
og Frøydis Løvberg 
Lien (22) var eldste og 
yngste deltaker under 
Likepersonssamlingen 
i november.

– JEG SKVATT NESTEN da jeg fant foreningen på 
nett. Voksne med medfødt hjertefeil – det er jo meg! 
Og ikke ante jeg at det er så mange av oss. Jeg har 
jo hørt om hjertesyke barn, men ante ikke at det var 
en forening for meg også, sier Karin Elisabet. 
– Til alle der ute som er over 18 år og vet at dere 
har en medfødt hjertefeil: Ikke nøl – meld dere 
inn i VMH. Ta kontakt, og dere vil oppleve det 
samme som meg, og ikke minst spare dere for 
masse unødvendig lidelse. Det å ha dette felles-
skapet, noen å ringe til når det røyner på – det er 

kjempeviktig! 
Karin Elisabet er opprinnelig svensk, men har 
bodd i Norge i 40 år. Hun er hjelpepleier og har 
jobbet mye i psykiatrien. Det har hun lært mye av. 
– Jeg har også forstått at det er viktig at jeg inklu-
derer meg selv. For hvis du ikke viser at du er her, 
kan du ikke forvente å få hjelp. Jeg har også lært 
å tørre å be om hjelp når jeg trenger det. Etter at 
jeg hadde hjerteinfarktet, var jeg ikke flink til å 
be om hjelp. Det kostet meg dyrt. Jeg vet nå at 
hvis du ber om hjelp, så får du det.

J

Mange nye 
LIKEPERSONER I VMH
27. – 29. november arrangerte VMH samling for medlemmer som 
er interessert i likepersonsarbeid.  
Samlingen ble holdt på Holmenkollen Park Hotell, og hele 35 
personer var påmeldt.
 
Det ble et sterkt møte mellom mange i samme båt. Både hjertesyke 
og pårørende var representert, og aldersspredningen var fra 22 til 
61 år. Spesielt gledelig var det at mange nye medlemmer i forenin-
gen deltok.

På programmet sto foredrag om likepersonsarbeid fra psykolog 
Oddbjørn Sandvik, nylig avgått FFO-leder og organisasjonsmann 
Knut Magne Ellingsen, VMHs egne Anne Giertsen, Eirin Syversen, 
Julie Olimstad, og Jan Tore Larsen fra FFHB. Vi fikk belyst likeper-
sonsarbeidet fra mange synsvinkler.
 
Men aller viktigst var kanskje det sosiale samværet og praten i 
pausene. Lørdag kveld hadde vi julebord!

Det var mange festpyntede og 
fine folk å se på julebordet 
lørdag kveld!
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ELI HOFSETH PETTERSEN
«Da Mette Elise sa hun hadde valgt ut 
meg til å reise til Danmark, synes jeg det 
hørtes greit ut. De ringte og forklarte hva 
det gikk ut på. Jeg fikk betenkningstid, 
men svarte ja fordi jeg synes det er nyttig 
å være med på et sånt prosjekt. Kanskje 
det kan hjelpe andre. Og det hørtes greit 

ut med de prøvene jeg skulle gjennom.
Jeg hadde kontakt med Julie, som er ansvarlig for prosjektet, 
underveis, men hun hadde ferie da jeg kom nedover. Men 
hennes kollegaer satte opp punkter med tider til meg, og de ble 
holdt til punkt og prikke. Det var jeg veldig fornøyd med. 
Det eneste var at jeg skulle møte i sal 2 og 14 og sånn, og jeg 
forsto ikke at det betydde etasje. Ellers lurte vi ikke på noe!
Det eneste jeg måtte gjøre av forberedelser, var å ikke ta 
medisin på morgenen. Det var alt. Jeg tok tre prøver den første 
dagen, og tre på dag to. 
Jeg er 70 og har alltid vært den eldste med Eisenmenger. Jeg 
har vært aktiv i LHL siden jeg var 32. Nå er jeg æresmedlem. 
Jeg har det bra. Jeg er litt spent på resultatene, for jeg har aldri 
deltatt i forskning før. 
Det er for tidlig med resultater, men de sa jeg skulle få det 
skriftlig når det foreligger.
Jeg vil absolutt anbefale andre å si ja til å delta. Det er ikke noe 
som er noe vondt, de tar bare vanlig blodprøve og sånn. Jeg 
bodde på det nye sykehushotellet, fem dager etter at de åpnet. 
Det var god og riktig mat. Nesten som en ferietur…»

BJØRN ERIK SKJEFSTADHAGEN
«Jeg har blant annet hull i skilleveggen 
til hjertet, men er aldri operert. Jeg fikk 
hjertesvikt for 15 år siden, men det løste 
seg med medisiner. Nå er jeg 51. En gang 
i året er jeg på kontroll, det er aldri noe 
problem. 
Jeg blir litt blå, særlig når det er kaldt. 

Men jeg er i jobb, og  tilpasser arbeidsmengden etter lyst og 
form.
Jeg fikk et brev fra Danmark og ble interessert i prosjektet. 
Tenkte det kunne være spennende og nyttig både for meg og 
andre. Jeg dro dit en dag i sommer og pratet med hun som 
heter Julie. Det tok noen timer en dag og to-tre timer dagen 
etter. Og litt venting.
Hun ville vite hva jeg klarte, og tok prøver. Hun ville kartlegge, 
og jeg fortalte hvilke undersøkelser vi gjorde hjemme. Egentlig 
var det ganske likt. 
Jeg kjenner ingen med samme hjertefeil. Ikke så mange med 
andre hjertefeiler heller… Men det er morsomt å vite hvordan 
andre har det.
Julie ble sjokkert hvor frisk jeg var og så ut. De som ikke vet 
det, ser det ikke.
Jeg ble godt tatt imot i København. Og jeg fikk reisepenger og 
en natt på hotell. Det kostet meg ingenting. Testene gjorde ikke 
vondt. Det vondeste var blodprøven. Så gikk jeg i korridoren. 
Det er ikke noe å være redd for! Å bli sett på med andre øyne, 
det kan være bra.
Jeg vil absolutt råde andre til å være med på noe sånt. Det er 
ganske lærerikt og jeg ville gjort det igjen.»

FORTALT TIL: MARIT HAUGDAHL

ER OKSYGENMETNINGEN i blodet så 
dårlig at huden din blir blå? Da kan det 
hende du vil bli spurt av Rikshospitalet 
om å reise til Danmark for å bli undersøkt 
der, eller gjøre undersøkelsene i Norge.

De fleste pasienter med oksygenfattig 
blod i venstre hjertekammer, opereres som 
barn. Men noen pasienter kan ikke opere-
res, og de forblir såkalt cyanotiske.

TROR PÅ EN SAMMENHENG 
Mindre studier har postuleret at forekom-
sten av aterosklerose (åreforkalkning) er 
nedsatt hos pasienter med cyanotisk med-
født hjertefeil. Årsaken er avhengig av en 
rekke faktorer. Noen av dem er komplika-
sjoner som ikke er undersøkt tidligere.  
Aterosklerose er forbundet med stor 
sykelighet og dødelighet på verdensbasis. 
Forskning de siste tiårene har bidratt med 
ny viten om sykdommen og hjulpet til å 
redusere forekomsten. Likevel er sykdom-
men fremdeles svært utbredt.

KAN HA STOR BETYDNING
Denne studien skal undersøke forekom-
sten av aterosklerose hos pasienter med 
CCHD, og sammenligne dette med fore-

komsten av aterosklerose hos friske per-
soner uten oksygenmangel, samt å prøve 
å påvise årsaken til den antatt beskyttende 
effekten kronisk oksygenmangel har på 
åreforkalkning.
Dersom det viser seg å stemme at kronisk 
oksygenmangel har en beskyttende effekt 
på utvikling av åreforkalkning, kan det ha 
stor betydning i den videre forskningen 
for å forebygge åreforkalkning. Samtidig 
vil dette være viktig viten i forbindelse 
med behandling av pasienter med cyano-
tisk medfødt hjertefeil, da de er en ekstra 
sårbar pasientgruppe.
  
SAMARBEID
Forskningsprosjektet ble startet i Dan-
mark på Rigshospitalet i København og 
ledes av doktorgradsstudent og lege Julie 
Bjerre Thygesen, overlege Thomas Eng-
strøm og professor i medfødt hjertefeil, 
overlege Lars Søndergaard.
Per desember 2015 var 55 pasienter inklu-
dert i undersøkelsene, 52 fra Danmark, 3 
fra Norge og 1 fra Sverige. For at resulta-
tene skal bli best mulig er det behov for 
rundt 100 pasienter totalt i studien.
Cyanotisk medfødt hjertesykdom er en 
sjelden diagnose, så det finnes totalt knapt 

90 pasienter i Danmark. Derfor samarbei-
der Rigshospitalet i Danmark med Riks-
hospitalet i Oslo og Universitetssykehuset 
i Stockholm og Umea i Sverige og Prince 
Alfred Hospital i Sydney i Australia for å 
få tak i nok pasienter til studiet.
I Norge er det overlege Mette-Elise 
Estensen som er ansvarlig for å rekruttere 
norske pasienter. Disse kan enten reise til 
Danmark for å delta, eller gjøre under-
søkelsene i Norge. Alle norske pasienter 
som ønsker å delta blir tilbudt en reise 
til Danmark, hvor de blir undersøkt (se 
faktaboks). Pasientene får refundert trans-
portutgifter og blir tilbudt en overnatting 
på pasienthotellet. Dersom pasientene ikke 
har mulighet eller lyst til å reise til Dan-
mark, kan noen av undersøkelsene utføres 
på Rikshospitalet i Oslo.

TRENGER PASIENTER TIL FORSKNINGSPROSJEKT:

Kan cyanose beskytte 
mot åreforkalkning?
Et dansk forskningsprosjekt skal undersøke 
om kronisk oksygenmangel kan beskytte mot 
åreforkalkning. Nå trenger de flere cyanotiske 
pasienter fra Norge til studien.

UNDERSØKELSENE

Deltakerne i prosjektet blir undersøkt på følgende måte for å se om de har 
tegn på aterosklerose:
HJERTE COMPUTER TOMOGRAFI (CT) SKANNING: Ved denne 
undersøkelse kan man se om det er forkalkninger i hjertet, og de kar som 
forsyner hjertemuskelen med oksygen. Forkalkninger er sene tegn på 
aterosklerose, som i verste fall kan føre til blodpropper i hjertet.
ULTRALYDS-SKANNING AV HALSKAR: Ved denne undersøkelsen ser 
man etter forkalkninger i halspulsåren og måler på karveggens tykkelse. 
Tykkelsen sier noe om pasientens risiko for senere å utvikle åreforkalkning.
MÅLING AV BLODKARVEGGENS FUNKSJON: Her måles blodkaret i 
overarmens evne til å utvide seg ved hjelp av en blodtrykksmansjett på 
underarmen og en ultralydsskanner på overarmen. Blodkarets evne til at 
utvide seg er et mål for hvor stivt blodkaret er, og forteller også noe om 
risikoen for å utvikle åreforkalkning senere.
BLODPRØVER: Med måling av fettstoffer i blodkaret kan påvise andre 
relevante organmarkører.
URINPRØVE: Måling av mengden av protein som utskilles i urinen.
DØGNBLODTRYKKSMÅLING: Måling av blodtrykket over et helt døgn for 
at få et godt mål for om pasientens blodtrykk. Har man forhøyet blodtrykk, er 
man disponert for å utvikle åreforkalkning.
SYV DAGES SKRITTELLING: Pasientene får en skritteller med hjem som 
de skal gå med i en uke for å se hvor aktive de er.
SEKS MINUTTERS GANGTEST: Hvor langt kan pasienten gå på 6 minutter? 
Det gir et bilde av alvorlighetsgraden for pasientens sykdom.
Til hver pasient som inkluderes i prosjektet legges det til en frisk 
kontrollperson som passer i alder, kjønn, BMI og røykestatus, som de samme 
undersøkelsene blir utført på.

Noen pasienter med medfødt hjer-
tesykdom har nedsatt oksygeninn-
hold i blodet på grunn av unormal 
forbindelse mellom hjertets høyre 
og venstre side. Det medfører at 
noe av blodet går rundt i kroppen 
uten at ha vært gjennom lungene 
og blitt oksygenert. Pasienter med 
kronisk nedsatt oksygeninnhold i 
blodet får blålig misfarging (cya-
nose) og dårlig fysisk form. Derfor 
kalles det en cyanotisk medfødt 
hjertefeil (engelsk: Cyanotic conge-
nital heart disease = CCHD).
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FREM TIL DENNE DAGEN i august jobbet Chris-
tine som barne- og ungdomsarbeider i skolen, for 
det meste for barn med spesielle behov.
– Det går bra. Det må være sånn nå. Jeg liker 
der ikke, men er innforstått med realitetene. Jeg 

jobber litt som tilkallingsvikar på SFO, det 
fungerer fint. Det er et stykke unna der 

jeg avsluttet «karrierestigen», men nå 
har jeg i alle fall litt kontakt med ar-
beidslivet. Så får vi se om jeg hiver 
meg på noen studier etter hvert, 
så jeg kan få noe kontorarbeid og 
øke arbeidsevnen, forteller Chris-

tine drøyt tre måneder etter at 
brevet kom.

Facebook-oppdateringen 
hennes fra den dagen 
hun fikk brevet i 
posten, sier det meste 
om alle følelsene 
hun har knyttet til 
det å ikke mestre 
livet som yrkes-
aktiv. Her er hva 
hun skrev, gjengitt 
med tillatelse fra 
henne selv. For å 
gi det et mest mu-
lig autentisk preg, 
lar vi det stå på 
hennes muntlige 

trøndersk:

«I dag kom det. Bre-
ve æ har kjempa med 

blod, svette å Gud veit kor 
my tåra for å unngå. Breve 

som gir mæ et endelig bevis 
på det «alle» har sagt hele 

live at æ mått sjå som endelig 
utvei. Det breve som medfølge 

VANNVITTIG mang fordom-
ma, skeive blikk og mistillit. 
Det e forferdelig vondt, kanskje 
mest fordi «æ skjer så frisk ut». 
Men også fordi æ vil vær vanlig, 
æ vil stå opp om morran å gå på 
jobb, æ vil vis ungan min at i et 
fellesskap så må alle bidra etter 

beste evne. Det e ett mantra æ sett høyest, det e: 
yt etter evne, få etter behov. Fint det, så leng det 
ikke e MÆ og mine begrensninga vi snakke om.  
Samtidig så gir det her breve mæ en følelse av at 
velferdsamfunnet fungere, at man ska kunne ha 
et verdig liv på tross av ting man ikke kan kon-
troller, medfødte eller erverva sykdom/skade/lyte. 
Det gir mæ håp om at æ fortsatt vil klar å ha så 
my overskudd at æ kan oppdra to friske, flotte 
barn som vil kompenser for mora og vær med på 
å løft Norge opp og fram. Det e ufattelig bra at vi 
har ei sånn ordning.  
 
Æ har å vært så heldig at æ har fått vært yrkesak-
tiv, mange med «min diagnose» har aldri vært 
det, dæm blei frarøva live, mang i barndom og tili 
ungdom. 
Æ har UTEN TVIL hatt verdens beste jobb, først 
å fremst med nå fantastiske unga, men og med 
flotte lærera og miljøarbidera som æ virkelig har 
sjett har brent for jobben sin, og som har vært 
med å gjort live og hverdagen bedre for ungan. 
Æ e stolt av den arbeidsplassen æ har hatt, æ e 
ufattelig gla for at æ har fått trøste, bært, tulla 
med, klatra, spilt fotball, for stell, omsorg og pleie 
foreldre har overlatt te mæ å gjør. For at æ har 
blitt betrodd den fantastisk viktige og givende 
jobben. For at foreldre har overlatt det kjæreste 
dæm har te mæ, for at æ har fått sjett skyggesia 
te både villa’a og kommunale boliga. For at æ 
har vært med både dæm som e best i alt, og dæm 
som treng my hjelp. 

Æ må gi mæ for no, men Æ KJÆM TEBAKE»

Christines kamp
I august fikk Christine Volden et smertelig etterlengtet brev i posten. 
Veien frem til å i det hele tatt søke om uføretrygd har vært lang for 30-åringen. 

Her er brevet Christine hadde ventet på, men ikke 
ville ha.

– Det måtte 
bli sånn nå, 
sier Christine 
Volden om sin 
nye status som 
100 prosent 
ufør.

VMH FRONTET ORGANDONASJON
Hvert år organiseres Donasjonsdagen i oktober. I 
år hadde VMH som mål å arrangere stands i alle 
regioner. Her ser du bilder fra VMHs deltakelse på 
Donasjonsdagen lørdag 24. oktober. Vi ser Moïra, 
Wenche og Christine fra region midt i Trondheim, 
Siri fra region øst på Ski og Kari Anne fra region 
nord i Trømsø. Alle melder at de kom i kontakt med 
mange hyggelige mennesker, at det er lett å snakke 
med folk om organdonasjon og at det er en veldig 
flott måte å representere VMH på. 

JULEBORD I REGION ØST
VMH region øst arrangerte i helgen 4. – 6. desember helgesamling med 
julebord på Pers Hotell i Gol. Fredagen var det 17 spente VMHere 
som sjekket inn på Pers for en hyggelig helg. Dagen lørdag ble brukt 
til shopping og bading i badeland. Regionlaget spanderte inngang på 
deltakerne. I løpet av dagen sjekket ytterligere tre personer inn, slik at 
det ble totalt 20 deltakere som var med på julebordet lørdag kveld. Det 
er trolig ny pers i regionen.

FFO OG RETTIGHETSSENTERET
VMH ble i november 2015 tatt opp som medlem i Funksjonshemmedes Fel-
lesorganisasjon (FFO). Våre medlemmer kan derfor nå benytte seg av FFOs 
rettighetssenter. Det er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighets-
spørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. 
Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering, og blir 
besvart av jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senteret 
har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.
FFO har nå mer enn 80 medlemsorganisasjoner. To andre organisasjoner 
fikk også medlemskap under FFO-kongressen i november.

LANDSMØTE OG FAGDAG I APRIL
Landsmøtet 2016 finner sted lørdag 9. og søndag 10. 
april på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. 
I henhold til vedtektene, avholdes landsmøte i VMH an-
net hvert år.  Alle medlemmer ønskes velkommen, men 
VMH har kun anledning til å dekke reise og opphold for 
de valgte delegatene fra hver region. Disse velges på 
regionårsmøtene i januar/februar. 
VMH satser også på å få til en åpen fagdag i forkant 
av landsmøtet, men programmet er ikke helt klart. 
Mer informasjon om fagdagen vil bli sendt ut til alle 
medlemmer i løpet av kort tid.

NYE AKTIVITETER 
Tirsdag 24. november var det 
Extra-tildelingen 2015, og 
VMH fikk støtte til to pro-
sjekter for 2016.  Extrastif-
telsen fordelte 235 millioner 
kroner på 544 helseprosjekter 
over hele landet. Voksne med 
medfødt hjertefeil fikk støtte 
til prosjektene «Hjerte-(K)
Vinner fra Vest», om trening, 
motivasjon og mestring for 
kvinner og «Veien videre for 
VMH», om kompetansehe-
ving for ressurspersoner i 
foreningen. 

«Hjerte-(K)Vinner fra Vest» har som mål å løpe KK-mila, et løp som 
arrangeres i Oslo i september. I løpet av våren vil det åpnes for påmel-
ding for til sammen 10 kvinner i region vest, og det vil lages et trenings-
program og et sosialt opplegg for å nå målet.  Prosjektets overordnede 
mål er å få flere med medfødt hjertefeil til å være fysisk aktive, og dette 
er lettere å nå hvis man har et mål. Initiativtakerne ønsker også å styrke 
fellesskapet blant medlemmene i regionslaget, danne nye sosiale relasjo-
ner, og gi medlemmene muligheten til å finne en treningspartner, samt 
bygge nettverk for videre organisasjonsarbeid i VMH region vest. 

«Veien videre for VMH» blir en fagkonferanse for tillitsvalgte og ressur-
spersoner i foreningen til høsten. Målet er å gi en bredere forståelse av 
hva det vil si å ha takket ja til å ha et verv i en frivillig organisasjon. Vi 
ønsker å øke kunnskapen både om organisasjonsarbeid og om medfødt 
hjertefeil.  

Lene Stien har løpt KK-mila før. Nå vil hun ha 
med seg flere kvinner i region vest på turen.

VMH ENGASJERT I UNGDOMSRÅD
Unge funksjonshemmede og Akershus universitets-
sykehus lanserte i november «Hvordan lykkes med 
Ungdomsråd i helseforetak?» 
Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus var 
representert og leder og nestleder holdt et innlegg 
om hvordan ungdomsrådet arbeider.
VMHs regionleder i sør, Frøydis Løvberg Lien, er 
leder for ungdomsrådet ved OUS og hun fortalte 
om hvordan brosjyren og elæringsprogrammet skal 
brukes. Alle helseforetak skal nå ha ungdomsråd, 
og dette blir viktige verktøy for å lykkes med dette 
arbeidet. 
Les mer om prosjektet på 
http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomsrad/ 



Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn  

og ungdom i forbindelse  
med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.

• å bidra med økonomisk støtte til forskning relatert til  
hjertesykdommer hos barn og ungdom.

• å bidra økonomisk til utstyr og materiell til  
sykehusavdelinger for hjertesyke barn. 

• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik art for  
hjertesyke barn og ungdom og deres foreldre/foresatte.

Styret:
Stiftelsens styre består av sju medlemmer hvorav fire  
av styrets medlemmer representeres av Foreningen for  
hjertesyke barn (FFHB).
Norsk barnelegeforening og Norsk cardiologisk selskap  
har hvert sitt styremedlem og familien Fagereng er fast  
styremedlem i stiftelsen.

Stiftelsens grunnkapital og utdelinger
Stiftelsens deler ut midler etter behov og avkastningen  
utover grunnkapitalen benyttes til utdeling i samsvar  
med stiftelsens formål.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 
OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

ØNSKER DU Å STØTTE ARBEIDET?  
KONTONUMMER 2655 01 94340
Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for
Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn,
Postboks 222, sentrum,0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
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peForeningen for hjertesyke barn, 
Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00, mail: ffhb@ffhb.no


