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«Kan jeg få barn?» Ordene hang i luften på 
det store, ganske slitte kontoret til kardio-
logen på Rikshospitalet. Jeg var 13 år og på 
min årlige kontroll. Jeg husker at mamma 
satt overfor meg ved det store bordet. Pappa 
var sikkert også der, jeg husker ikke. Det var 
en av de første kontrollene der jeg faktisk fikk 
være med inn til legen. Legeprat var ikke noe 
for barn på 70- og 80-tallet. Vanligvis satt 
jeg alene på gangen etter at jeg hadde svelget 
den ekle røntgengrøten og gjort alle under-
søkelsene, mens mamma og pappa ble med 
legen inn på kontoret og lukket døren. 
Jeg husket at det var de samme lekene på 
gangen år etter år. De samme sidene var 
revet ut i bøkene, og de samme puslespill-
brikkene manglet i år igjen. Men nå var jeg 
ikke på gangen, jeg var på kontoret, og jeg 
hadde stilt det som trolig er det mest opp-
lagte spørsmålet for en tenåring med med-
født hjertefeil. Legen stirret ut i luften, bort 

mot vinduet, der jeg synes å minnes støvet 
som virvlet i rommet i lyset fra solstrålene 
som kom inn gjennom ruten. Sakte sa han: 
«Hvorfor skal vi alle ha våre egne barn?». 
Så stillhet. Spørsmålet var besvart, det var 
ikke rom for oppfølgingsspørsmål og det er 
alt jeg kan huske at ble sagt om hjertefeil og 
barn. Jeg konkluderte i det stille med at jeg 
ikke kunne få mine egne barn, og så for meg 
en hel skokk med adoptivunger i alle regn-
buens farger. 

For å gjøre en lang historie kort: Min sønn 
Oscar er nå 12 år, han ble født på Riks-
hospitalet i 2001. Oppfølgingen av gravide 
med medfødt hjertefeil er en helt annen 
i dag (skjønt jeg synes jeg fikk veldig bra 
service i 2001 også). Og når hjertesyke ten-
åringsjenter i dag spør «kan jeg få barn?» 
er jeg overbevist om at de får et langt  
bedre og mer positivt svar enn det jeg fikk. 

Men hva med gutta – er det 
noen som bryr seg om dem? 
Når vi snakker om medfødt 
hjertefeil og graviditet, er 
det nesten alltid jentene 
vi snakker om. Selv om 
hjertebarnsgutta helt 
sikkert har mange store 
spørsmål knyttet til 
arvelighet, seksual-
akten og ikke minst 
oppfølging av barna 
gjennom en hel barn-
dom og ungdomstid. 
Men nå lar vi mann-
folkene prate! Bla om 
og les hvordan det 
er å være hjertesyk i 
papparollen!
 
Klem fra Marit

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil
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