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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

LEDER Erik Skarrud

I helsevesenet og blant mange pasientgrupper 
er det populært å snakke om det å «se hele 
pasienten», men det er fortsatt et stykke vei å 
gå før dette er en selvfølge. Det er for eksem-
pel ingen automatikk i koblingen mellom 
fastlege og spesialisttjenesten, noe som kan 
føre til at hver instans jobber med sitt område. 
Dette kan igjen bety at den ene delen av hel-
setjenesten ikke vet hva den andre driver med 
når de behandler samme pasient. Et eksempel 
er den kommunale legevakten, som ikke 
har tilgang på sykehusets pasientjournal og 
dermed ikke kan gå inn i det som er skrevet 
om diagnose og tidligere behandling. Dermed 
kan man gå glipp av viktig informasjon i 
møtet med et hjertesykt barn på legevakten. 

Fastlege og tidligere barnekardiolog ved St. 
Olavs Hospital, Finn Høivik, trekker i denne 
utgaven av Hjertebarnet fram det han kaller 
det doble helsevesenet. Det beskriver et system 
som har store forbedringsmuligheter gjennom 
bedre samarbeid og kommunikasjon. Et helt 
konkret forslag er at fastlegen er med på 
møtet når hjertebarnet skrives ut fra sykehuset 
etter behandling eller operasjon. Gjennom 
slike møter kan kardiologene og fastlegene 

sammen legge et løp for videre 
oppfølging, og dermed sikre 

at barnet er best mulig 
ivaretatt av et samlet 
helsevesen. 

Noen beveger seg i riktig retning, og ser ikke 
bare hele pasienten, men også hele familien. 
Det skjer flere ting på dette området. I høst ga 
forskningsstiftelsen til FFHB nærmere en halv 
million kroner til ulike forskningsprosjekter. 
Blant dem finner vi et prosjekt på St. Olavs 
Hospital, der man ser på hjertebarnas sosiale 
og følelsesmessige utvikling, samspillet med 
foreldrene og foreldrenes psykiske helse. Les 
mer om dette i denne utgaven av Hjertebar-
net. Psykologspesialist Silja Berg Kårstads 
forskning på området kan komme til nytte 
for mange hjertesyke barn og deres foreldre.

På Frambu senter for sjeldne diagnoser forskes 
det på søsken til barn med alvorlige lidelser. 
Her ser man blant annet på hvordan søsken 
reagerer på å ha en syk søster eller bror, og hva 
foreldrene kan gjøre for å ha gode samtaler 
med søsknene om deres opplevelser. Det er 
viktig at søsken blir hørt, og at foreldrene 
vet hvordan de skal håndtere det som for 
mange barn er en vanskelig situasjon, i noen 
tilfeller traumer som barna kan bære med 
seg hele livet. 

Disse prosjektene viser viktigheten av at FFHB 
støtter prosjekter som omfatter både hjerte-
barna og familiene deres og ser forskning i 
en større sammenheng.

Erik

Adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

adresseinformasjon på Min Side 
via www.ffhb.no/minside. 

Du kan også ringe oss 
på 23 05 80 00 eller sende 

e-post på ffhb@ffhb.no.
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NOTISER Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Elevbedrift med støtte til FFHB
 
Elevbedriften All-in-one UB har utviklet, og selger, en praktisk 
mobillomme som kan festes bakpå smarttelefonen. 20 prosent 
av salget går til Foreningen for hjertesyke barn. 

Elias Kalland og Tobias Dahm går i andre klasse på Kongshavn 
videregående skole i Oslo. Tobias forteller at faren til en av dem 
som er ansatt i bedriften har medfødt hjertefeil, og at det var 
inspirasjonen til at de valgte å samarbeide med FFHB og gi noe 
av inntektene til foreningens viktige arbeid. 

– Det er hyggelig å støtte denne saken, sier en engasjert Tobias 
som tror de kan få solgt i hvert fall 500 slike lommer.
Produkter markedsføres på nettsiden www.allinoneub.com og 
på facebook. 

Studie om forekomst av 
medfødt hjertefeil
I Bergen har en gruppe forskere sett at omfanget av antall barn som 
fødes med hjertefeil i Norge sakte gikk opp fram mot 2005, mens det 
de fire neste årene sank. Årsakene til denne nedgangen er foreløpig 
ukjent. Nå skal de forske videre på mulige årsakssammenhenger.

Studien er registerbasert og har etablert en prosjektdatabase hvor 
informasjon fra Medisinsk fødselsregister, sykehusenes utskrivnings-
diagnoser på hjerte- og karsykdommer (inkludert medfødt hjertefeil), 
Dødsårsaksregisteret og Berte (Rikshospitalets kvalitetsregister over 
hjertesyke barn med behandlingsinformasjon) er kombinert.  Nesten 
en million fødsler er registrert, og datagrunnlaget for hjertesyke barn i 
perioden fra 1994 til 2009 er på cirka 13 000. Prosjektet er knyttet til 
Cardiovascular Diseases in Norway Project (CVDNOR) som er et sam-
arbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunnskapssenteret, i tillegg 
til Oslo Universitetssykehus, Barnehjerteseksjonen, og Statens Serum 
Institut, København. Professor Nina Øyen er prosjektleder, og hun for-
teller at studier på dette ikke tidligere er blitt gjort i Norge.

Ny bok om  
pasientkommunikasjon
Tirsdag 3. februar ble boka «Lytt - om legerollen og kom-
munikasjon» lansert på Litteraturhuset i Oslo. Tilstede var 
fortatteren selv, Edvin Schei, hans kollega Trond-Viggo Tor-
geresen og Per Fugelli. 

Edvin Schei har vært lege i over 25 år, og jobber både som fastlege 
og som professor på Universitetet i Bergen. Han har skrevet flere 
bøker.  Allerede som nyutdannet lege gjorde Schei seg tanker om 
hvor lite de egentlig lærte på medisinstudiet om kommunikasjon 
med pasientene. 

– Hvordan vi opptrer i yrkesrollen som lege er en «pakke» av 
væremåter, normer og verdier. Disse læres gjennom praksis. En 
god lege er du først når du er god på pasientkommunikasjon, 
mener Edvin Schei, som i to år har undervist medisinstudenter i 
Bergen i pasientkommunikasjon (Paskon). 

Å være lege har bevisstgjort Schei om hvilken makt som ligger i 
denne rollen, og hvor viktig det er å forstå at det hele tiden er mer 
du trenger å vite, og å sikre at pasienten blir fortått og respektert. 

– Med god kommunikasjon blir alt det tekniske i medisinfaget 
bedre og mer effektivt, sier Schei som i boka Lytt går i dybden 
på dette og samtidig presenterer konkrete teknikker for å bli en 
bedre lytter som lege. Både nysgjerrighet og snillhet kan trenes, 
mener eksperten. 

Boka Lytt er tilegnet professor Per Fugelli, som var en av de første 
Edvin Schei sendte sine manusutkast til som ung og nyutdannet 
lege med skriveambisjoner. Under lanseringen av Lytt på litte-
raturhuset trakk Fugelli fram det han mener er de tre viktigste 
grunnstoffene for medisinens kommunikasjon; nysgjerrighet, 
ydmykhet og at man er glad i mennesker. 

– I denne boka er dette foredlet til noe lærbart og stort, sa veile-
deren og omtalte boka som en kjærlighetserklæring til pasienten.

Brosjyre om barn som pårørende
Det er etablert barneansvarlige på alle helseforetak. Helsepersonell har plikt til å bidra, i samarbeid 
med foreldre/foresatte,til at deres mindreårige barn (0-18 år) får den informasjon og støtte de har 
behov for. På Oslo Universitetssykehus (OUS) er også søsken til syke barn inkludert.  Brosjyren kan 
man få ved å henvende seg på pasientens avdeling.
Ønsker du mer informasjon om tilbudet, send en e-post: paarorendebarn@ous-hf.no
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Når barn og ungdom 
er pårørende

Tilbud om informasjon og oppfølging ti l 

voksne med omsorgsansvar
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Thomine strutter av energi. Faktisk så mye at hun snart skal over  
på medisiner for å skru ned tempoet litt.

 Thomine har hjertefeil og ADHD: 

– Høyt og lavt hele dagen!

KLATREKURS:Thomine 
er øverst, men venninna 
Emma Myhre Hansen 
kommer etter. (Foto: 
Privat)
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FYSISK AKTIVITET Tekst og foto:  Torill Funderud

Sola bryter så vidt igjennom en sein vin-
terdag i Moss og vi kjenner følelsen av 
vår. Inne har mor Ingunn Kildahl Johan-

sen dekket på med kaffe og te. Hun bruker 
fridagen sin fra jobben som distriktssjef hos 
en svensk produsent av baderomsmøbler, til 
å fortelle hvordan det kan være å være mor 
til et barn med både hjertefeil og ADHD.

– De sier gjerne at det går i arv, men ingen 
i verken farens eller min familie har diag-
nosen, forteller Ingunn, som også er mor 
til Theodor (18) og Mathea (15). 

– Dermed var det ingen som i utgangspunk-
tet tenkte i de baner, og Thomine (10) fikk 
diagnosen for snart to år siden.

Storesøsteren har verken hjertefeil eller 
ADHD, men Ingunn utelukker ikke at 
broren, som har samme hjertefeil som 
Thomine, også har ADHD. Men han er 
ikke utredet. 

Strutter av energi
– Thomines ADHD er ikke arvelig. Legene 
går ut ifra at hjertefeilen og ADHD-diagno-
sen har en sammenheng, og nå har vi etter 
hvert fått vite at det ikke er helt uvanlig for 
hjertebarn å ha ADHD. Det var vi ikke klar 
over før. Thomine er heldigvis ikke veldig 

preget i det daglige av hjertefeilen hun er 
født med, totalt anomale lungevener med 
ASD. Og det er ikke sånn at jeg er redd for 
hjertet hennes fordi hun har så mye energi 
som skal ut. Men jeg tenker for meg selv 
at hjertefeilen kan være grunnen til at hun 
innimellom blir helt tom og uten energi. 
Det er heller ikke så rart at hun av og til 
må «lades opp», med det tempoet og akti-
vitetsnivået hun har. Det er høyt!

Thomine trener både ballett og turn, og 
moren forteller at hun er en av de aller beste 
i sin aldersgruppe i klubben. Hun danser, 
hopper, spretter og klatrer dagen lang.
 
– På noen områder har hun veldig konsen-
trasjonsproblemer. Men for blant annet 
turn og ballett har hun en intens interesse 
og husker alt. 

Ville ikke
Klokka passerer to på dagen, og det er på 
tide for Thomine å komme hjem fra skolen. 
Hun kommer sjelden alene. Også i dag er 
det tre andre jenter som er med henne hjem 
og fyller entreen med sekker og ytterklær. 
Det syns Ingunn er koselig.

Thomine selv er egentlig ikke så glad i diag-
nosen sin.

– Jeg ville egentlig ikke ha ADHD, for jeg 
kjenner ei på skolen som har det. Og hun 
er ikke snill. Alle de andre på trinnet er litt 
redd henne, forteller hun.

Derfor ville heller ikke Thomine at noen 
skulle vite det i starten. Etter hvert som hun 
vennet seg til diagnosen, var det lettere for 
både henne og familien å være åpne. 

– Nå har jeg fortalt det til alle i klassen og 
det gikk bra. Noen sier jeg styrer og prater 
mye, men ingen er redd meg. Og det verste 
med ADHD, er at jeg har mindre lekser enn 
de andre. Jeg liker ikke det, for da blir jeg 
annerledes. 

GODE VENNER: – Vi er så heldige som bor her hvor det er korte avstander mellom jen-

tene. Det går nesten ikke en dag uten at noen er med Thomine hjem fra skolen. Venner 

er viktige, sier Ingunn.

«Hun er født urolig, 
og vi tenkte lenge på 
henne bare som et 
ekstra aktivt barn.»
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Lettelse
Ingunn syntes først det var tungt da Thomine 
fikk diagnosen. Hun forbandt også bare 
negative ting med ADHD. 

– I dag syns jeg det er en lettelse. Jeg ble etter 
hvert beroliget av diagnosen og følte meg 
tryggere. Nå vet vi årsaken til adferden og 
vanskene hennes, og hun kan få den hjelpen 
hun trenger. Hun er født urolig, og vi tenkte 
lenge på henne bare som et ekstra aktivt 
barn. Men da hun begynte på skolen ble 
tegnene mer fremtredende. Hun vandret mye 
i klasserommet, klarte ikke å konsentrere 
seg og lekser ble en umulighet. Vi har blant 
annet fått redusert leksemengden hennes slik 
at det skal være mer overkommelig for både 
henne og oss, forteller Ingunn. 

Alle lærerne rundt henne kjenner til diag-
nosene hennes. Hun trenger ikke spesialun-
dervisning, men ved nasjonale prøver eller 
i andre sammenhenger, får hun komme på 
et eget rom alene fordi hun bruker lang tid 
og har problemer med å sitte rolig. 

– En lærer sa at Thomine var den blideste 
eleven han hadde hatt noen gang. Det var 
hyggelig å høre. Hun er blid, men du verden, 
hun kan være sint og frustrert også. Så å være 
moren hennes kan føles som å være om bord 
i en berg- og dalbane, innrømmer Ingunn. 

Stefaren Tor Hidle er også glad for tilpas-
ningen og samarbeidet med skolen.

HJERTEFEIL:  – For oss er ikke lenger hjertefeilen «viktig» og framme i  

bevisstheten. Hos oss er det heller ADHD-diagnosen som er det viktigste i  

hverdagen. (Foto: Privat)

HURRAMEGRUNDT: Thomine poserer gjerne 
opp ned, hun elsker turn og ballett. Her er 
hun omkranset av venninnene Hermine og 
Victoria Østvold og Nathalie Johansen som 
ofte er med henne hjem etter skolen. 
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FYSISK AKTIVITET Tekst og foto:  Torill Funderud

Nyttig kurs
– Vi har en god dialog med lærerne, og på 
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk polikli-
nikk) har både Thomine og vi fått god hjelp.

De fikk blant annet et strategikurs på Bar-
nepsykiatrisk sykehus i Fredrikstad, som 
gikk over seks uker.

– Det var et svensk opplegg som var veldig 
bra, jeg lurer på om Sverige kanskje er 
kommet lenger enn vi har her i landet, i 
å bruke ulike strategier for å hanskes med 
ADHD på en god måte. Med kurset falt 
mye på plass, sier Ingunn.

– Og når vi bruker metodene vi lærte på 
kurset, synes jeg hverdagen går mye lettere, 
istemmer Tor.

De syntes også det var fint å møte andre for-
eldre med lignende utfordringer, og Ingunn 
merket seg at mange av de andre barna 
hadde flere diagnoser i tillegg til ADHD.

Fordommer
Familien og Thomine selv synes det har 

vært greit å være åpne om utfordringene 
hennes.  Men de har blitt møtt med enkelte 
fordommer fra omgivelsene. 

– Her i huset fokuserer vi ikke på detaljer, 
og noen rundt oss syns nok vi tar for lett på 
forskjellige ting. Men for å få hverdagen til 
å fungere for oss, så får enkelte detaljer bare 
være.  Vi har mange ganger hørt at vanske-
lighetene bunner i oppdragelsen hennes, at 
vi ikke har klart å oppdra datteren vår til 
å høre etter, oppføre seg eller sitte rolig og 
tøyle sinnet sitt. Da er det godt å vite den 
egentlige årsaken. Hun har antakelig hatt 
litt friere tøyler på grunn av hjertefeilen, det 
innrømmer jeg. Men den atferden som kan 
være utfordrende for henne og oss, bunner i 
diagnosen hennes. Når hun får sinneanfall, 
har vi lært oss å takle det, og vi vet årsaken 
til at hun reagerer så sterkt. 

Gode venninner
Også vennene til Thomine lever godt med 
utfordringene hennes. Om de kommer som 
vanlig for å gå sammen med Thomine til 
skolen om morgenen, og Ingunn må forklare 
at datteren har et sinneanfall, går de bare 

til skolen uten henne. Men de slutter ikke 
å komme.

– Jeg setter veldig stor pris på venninnene 
hennes. De tar henne for den hun er. Og vi 
er så heldige som bor her hvor det er korte 
avstander mellom jentene. Det går nesten 
ikke en dag uten at noen er med henne hjem 
fra skolen og det virker som om vennskapene 
fungerer godt. Jeg håper det fortsetter inn 
i tenårene. Venner er viktige!

Kardiologer kan lære mer
Ingunn mener de har fått aller best hjelp 
fra familiens fastlege, og hun ønsker at 
kardiologer generelt vil lære seg mer om 
sammenhenger mellom hjertefeil og andre 
diagnoser.

– De er veldig gode på hjertet og hjertefeil, 
men ser kanskje ikke hele ungen? Det er 
viktig at de også kan noe om sammenhengen 
mellom for eksempel hjertefeil og ADHD, 
synes jeg. 

– For oss er ikke lenger hjertefeilen «viktig» 
og framme i bevisstheten. Hun er jo heldig 

SAMMEN: Stefaren Tor har tatt utfordringene med tre bonusbarn og takler ADHD-diagnosen til yngstemann. – Jeg synes det går 

helt fint med gode rutiner og metoder vi har lært på kurs.
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HØYT OPPE: 

Thomine har masse 

energi og elsker å 

klatre i trær og leke 

utendørs, sommer 
som vinter. 

som ble så frisk etter hjerteoperasjonen. Hos 
oss er det heller ADHD-diagnosen som er 
det viktigste i hverdagen. Det kan bli veldig 
intenst for oss voksne også, å takle dette. 
Faren hennes og jeg er skilt, så når barna 
er hos ham, får Tor og jeg voksentid og kan 
lade opp. Det er godt med litt tid alene.

Snart medisiner
Ingunn har lært seg til å ta én ting om gangen 
med datteren som har vanskeligheter med 
å ta imot flere beskjeder samtidig. Hun 
takler heller ikke å ha dårlig tid eller stress. 
Rutiner er også nyttig for henne og det er 
bra at faste ting skjer til samme tidspunkt. 
Uroen hun har i kroppen, gjør det også 
vanskelig å sove.

– I forrige uke var det faktisk en fordel å 
ha ADHD og å være dårlig til å sove. For 
jeg fikk premie etter lesevaken på skolen! 
Jeg var en av tre som klarte å være våken 
hele natta, og da fikk vi premier. Hjemme 
er det motsatt. Jeg får ikke akkurat premie 
for ikke å sove her, sier Thomine lurt. 

– Vi pleier å massere henne for at hun skal 
finne roen om kvelden. Det har veldig god 
effekt. Og i tillegg får hun sovemedisin. 
Mangel på søvn og sinnet hennes har vært 
de største utfordringene. Og det er ikke noe 
som har blitt enklere med årene, derfor skal 
hun utredes i april for å kunne begynne med 
Ritalin, såkalt ADHD-medisin. Det er vi 
spent på å se effekten av. 

Nå som foreldrene har bestemt seg for at 
hun skal medisineres, håper de at skolesi-
tuasjonen også blir roligere og gjør at det 
blir lettere for henne å konsentrere seg slik 
at hun kan fullføre oppgaver på linje med 
klassekameratene.

– I utgangspunktet var vi skeptiske til medi-
sinering og usikre på hvordan det kunne 
påvirke hjertet. Men nå vet vi at hun utredes 
grundig. Og vi syns det er viktig at hun får 
hjelp til å fungere lettere i hverdagen slik 
at hun fungerer godt sosialt og faglig på 
skolen. Det ser vi lyst på!

«Vi pleier å massere 
henne for at hun skal 
finne roen om kvelden. 

Det har veldig  
god effekt.»
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Hjertesyke barn og ADHD
Barn med medfødt hjertefeil har høyere risiko for å utvikle ADHD enn andre barn.  
Det betyr ikke at alle hjertesyke barn får ADHD, men de som rammes bør utredes  

og få hjelp. – Det er trygt for hjertesyke barn å få medikamentell behandling for ADHD, 
så lenge de følges nøye opp av lege med barnekardiologisk kompetanse,  

forsikrer overlege Ansgar Berg.

– Både norsk og internasjonal forskning 
viser at det er en overrepresentasjon av 
ADHD blant barn med medfødt hjertefeil, 
sier barnekardiolog Ansgar Berg ved barne-
klinikken på Haukeland universitetssykehus. 
Han har i flere år engasjert seg i temaet og 
tror det er på tide at fagmiljøene i større 
grad interesserer seg også for denne typen 
problemstillinger. 

– Hittil har vi vært så opptatt av alt det 
tekniske og medisinske rundt barnas overle-
velse. Vi har nesten glemt å etablere rutiner 
for hvordan vi kan og bør følge opp andre 
konsekvenser, som eventuelt nevrologiske.  

Vær oppmerksom
Berg sammenlikner med premature barn, 
hvor det foreligger standardiserte rutiner 
for grundig nevrologisk oppfølging av alle 

barna på sykehuset. Han er noe tvilende til 
om det er nødvendig med tilsvarende og like 
omfattende systemer for barn med medfødt 
hjertefeil, men oppfordrer både foreldre og 
lærere til å være oppmerksomme og å ta 
tak i eventuelle kognitive og atferdsmessige 
utfordringer som måtte dukke opp. Dersom 
det er mistanke om ADHD eller andre 
kognitive vansker, mener han det bør bli 
gjort en nevropsykologisk utredning. Både 
barnehagen, skolen og foreldrene selv kan 
henvise barnet til pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT) for vurdering. 

– Foreldrene kjenner sine barn best. Dersom 
de ser at barnet sliter og henger etter med 
ting som innlæring, konsentrasjon, lese- og 
skriveferdigheter, forståelse og det sosiale, ta 
kontakt med skolen og/eller PP-tjenesten og 
be om en utredning og vurdering. Er man 

i tvil, bør det uansett gjøres en sakkyndig 
vurdering, mener han. 

Berg understreker at den forhøyede risikoen 
for ADHD ikke betyr at barna må få det. 
Alle utfordringer er heller ikke nødvendig-
vis ADHD. Noen hjertesyke barn har mer 
avgrensede og spesifikke vansker, som på 
langt nær svarer til den samlede listen av 
kriterier som skal være til stede for å få 
diagnosen ADHD.

– Men hjertesyke barn som har ADHD 
bør ikke fratas muligheten for behandling, 
verken medisinsk eller med tilrettelagt opp-
følging i barnehagen og på skolen, på grunn 
av at utfordringer med kognitiv funksjon 
og lærevansker ikke fanges opp eller blitt 
tatt tak i, mener barnekardiologen.

HJERTESYKE BARN OG ADHD Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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Rafting Geilomo (foto privat)

Ingrid Elisabeth Nygaard er PP-rådgiver 
og psykolog i Skedsmo kommune. Hun 
understreker at PP-tjenestens mandat i slike 
individsaker er å vurdere om elever har 
rett til og behov for spesialundervisning. 
I tillegg kan PPT jobbe systemrettet, for 
eksempel med veiledning av lærere eller 
med læringsmiljøet i en klasse. 

– Det er viktig å huske på at PP-tjenesten 
ikke setter diagnoser, og at spørsmålet om 
spesialundervisning heller ikke er basert 
på om barnet har en diagnose eller ikke, 
men om barnets behov. Når det gjelder 
ADHD er det i hovedsak BUP (Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk) som utreder 
og diagnostiserer. Får PPT mistanke om at 
barnet har symptomer som kan være foren-
lige med ADHD, vil vi anbefale foreldrene 
å ta kontakt med fastlegen slik at barnet 
blir henvist videre. 

Mest vanlige barnepsykiatriske  
tilstand
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) er en nevrologisk utviklingsfor-
styrrelse som først og fremst innebærer økt 
uro (hyperaktivitet), vansker med oppmerk-
somhet og impulsivitet. ADHD debuterer i 
barnealder og kan vare inn i ungdoms- og 
voksenalder. Befolkningsundersøkelser viser 
at 3–5 prosent av barn og ungdom i skole- 
alder har ADHD i en slik grad at de har 
problemer med å fungere i hverdagen. Tre 
av fire av disse er gutter. Dette er den mest 
vanlige barnepsykiatriske tilstanden i Norge.

Blant barn og unge med medfødt hjertefeil 
er predisposisjonen for ADHD større enn i 
befolkningen for øvrig. Ulike internasjonale 
studier angir at så mange som åtte, ti, og opp 
mot 30 prosent av de hjertesyke barna, som 
har gjennomgått kirurgisk behandling for 
medfødt hjertefeil det første året av sitt liv, 
oppfyller kriteriene for tilstanden ADHD. 
Selv om tallene i studiene varierer, er alle 
høye, og Ansgar Berg mener de underbygger 
hvor aktuell problemstillingen er. – Dette 
må vi ta på alvor!

Mange årsaker
Forskerne leter fremdeles etter de presise 
svarene på hva som forårsaker ADHD. Det 
de vet er imidlertid at både genetiske faktorer 
samt ulike miljøfaktorer (fra før, under og 
i tiden etter fødsel) spiller inn. Barn med 
ADHD ser ut til å ha lavere konsentrasjon 
av dopamin i hjernen, et signalstoff med 
mange viktige funksjoner. Blant annet sender 

Det viser seg at barn og 
unge med ADHD veldig ofte 
har tilleggsvansker. Mer enn 
halvparten har en eller annen 
form for atferdsforstyrrelse. En 
tredel har lærevansker, som for 

eksempel dysleksi.

dopamin beskjeder til deler av hjernen som 
kontrollerer bevegelser, regulerer oppmerk-
somhet og påvirker motivasjon.

Hvorfor barn med medfødt hjertefeil har en 
høyere forekomst av ADHD, er fremdeles et 
relativt ubesvart spørsmål, men forskerne 
antar at flere forhold virker inn. Ansgar 
Berg nevner at noe av forklaringen kan være 
at medfødt hjertefeil som har betydning 
for fosterets blodsirkulasjon, vil kunne ha 
innvirkning på hjernens utvikling, slik at 
barnets hjerne er mer umoden ved fødsel. 
I tillegg har mange av disse barna lav oksy-
genmetning (hypoksi) den første fasen av 
livet sitt, som er en påvist belastning også 
for hjernen. En del av dem utsettes i tillegg 

for alvorlige utfordringer med kirurgi, som 
man vet påvirker oksygensirkulasjonen til 
hjernen. Berg nevner også at syndromer 
kan være en årsak, da som oftest genetisk.

Ofte utfordring med læring
Det viser seg at barn og unge med ADHD 
veldig ofte har tilleggsvansker. Mer enn halv-
parten har en eller annen form for atferds-
forstyrrelse. En tredel har lærevansker, som 
for eksempel dysleksi. Engstelighet, sosiale 
forståelsesvansker og søvnvansker er også 
utbredt ved ADHD.  Studier viser at tidlig 
identifikasjon og behandling av ADHD kan 
gi en bedre prognose.

Barn og ungdom med ADHD beskrives ofte 
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som ukonsentrerte, urolige og impulsive, 
og har som regel et ganske stort behov for 
ekstra hjelp i barnehagen eller på skolen. 
De kan streve med motta felles beskjeder, og 
det kan være vanskelig for dem å komme i 
gang med pålagte oppgaver. Ikke sjelden har 
barna utfordringer knyttet til sosialt samspill. 

– Vi møter de barna som strever i så stor 
grad at det går ut over læring. For noen er 
det slik at de strever med å lære på samme 
måte som andre elever, til tross for at de 
kan ha normale læreforutsetninger. Her vil 
det selvfølgelig være store variasjoner, og 
vår erfaring er at ingen slike saker er like. 
Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker 
beskrives ofte i tilmeldinger til PP-tjenesten, 
uavhengig av om det er en mistanke om 
ADHD eller ikke. Utfordringen ligger derfor 
i å finne ut av om barnets vansker er fak-
tiske konsentrasjonsvansker, eller om det er 
andre grunner til at barnet strever, som for 
eksempel forhold i klasserommet/lærings-
miljøet, dysleksi eller engstelse, forklarer 
Ingrid Nygaard. 

Ulik behandling hjelper
Den mest effektive behandlingen av ADHD er 
som regel en kombinasjon av medikamentell 
behandling og atferdsbehandling. Hjelpe-
tiltak og tilrettelegging i barnehagen og på 
skolen kan ha stor betydning for barnet. I 
tillegg anbefales familieveiledning, kognitiv 
atferdsterapi og sosial ferdighetstrening. 
Medikamentell behandling av ADHD gis i 

form av sentralstimulerende midler (Ritalin, 
Concerta, Strattera med flere) og atomok-
setin. Det er dokumentert i et stort antall 
studier at denne behandlingen gir en bety-
delig reduksjon av ADHD-symptomene 
hos så mange som 70–80 prosent av barn 
og ungdom. Cirka 17 000 personer under 
18 år får forskrevet slike medikamenter i 
Norge (kan tas fra 6 års alder og oppover).  

Omstridt behandling
Medikamentell behandling av ADHD har 
vært benyttet siden 1950-tallet og er godt 
utprøvd. Den har i all hovedsak vært regnet 
som trygg. I takt med at stadig flere de siste 
tiår er blitt diagnostisert med ADHD, pri-
mært fordi vi har mer kunnskap og høyere 
bevissthet om tilstanden, har også omfanget 
av medikamentbruken til behandling skutt 
i været. Og med det, en påfølgende bekym-
ring for konsekvensene av medikamentenes 
bivirkninger, som først og fremst dreier 
seg om lett stigning av blodtrykk og puls 
samt små elektrofysiologiske endringer 
(hjerterytme). 

I 2006 gikk amerikanske legemiddelmyndig-
heter ut med en advarsel om bruken av sen-
tralstimulerende medikamenter i behandling 
av ADHD («Black box warning»). Plutselige 
dødsfall og registrerte kardiovaskulære 
hendelser blant pasienter med ADHD, ble 
assosiert med deres bruk av sentralstimu-
lerende medikamenter. Anbefalingen var at 
alle som skulle benytte slike medikamenter, 

ble screenet med EKG. Oppmerksomheten 
i media rundt farene var i en periode stor. 

Statens legemiddelverk i Norge tilpasset 
seg amerikanernes advarsel og anbefalte 
EKG-undersøkelse i forkant av all medika-
mentell behandling for ADHD. Kardiolo-
giske avdelinger på sykehusene fikk, som en 
konsekvens av dette, uforholdsmessig stor 
pågang av i utgangspunktet friske pasienter.

– Vi fikk plutselig henvist veldig mange 
(unødvendige) pasienter til screening, og 
feil pasienter, forteller Berg som mener dette 
var svært dårlig ressursbruk. 

– På denne måten fanget vi jo heller ikke 
opp de som egentlig var en risikogrupper 
for slik behandling, som for eksempel barn 
med medfødt hjertefeil.

I kjølvannet av den amerikanske advarselen, 
ble det også satt inn store midler på studier 
om terapeutisk bruk av sentralstimulerende 
medikamenter, både i USA og ellers i verden. 
Konklusjonene kom forholdsvis raskt og var 
ganske utvetydige: Behandling av ADHD 
med sentralstimulerende medikamenter og 
atomoksetin, i terapeutiske doser, øker ikke 
risikoen for plutselig død hos ellers friske 
personer. Screening med EKG av alle som 
skal få medisinering for ADHD er derfor 
lite hensiktsmessig. 

Helsetilsynet i Norge reviderte og modererte 

– Behandling med sentralsti-
mulerende medikamenter ved 
ADHD er trygg nok, også for 
barn med medfødt hjertefeil, 
det skal ingen være i tvil om. 
Vi følger dem svært nøye 
opp over tid, og registrerer 
enhver kardiovaskulær end-
ring og risiko, forsikrer bar-
nekardiologen Ansgar Berg.

HJERTESYKE BARN OG ADHD
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sin veileder om diagnostisering og behand-
ling av ADHD, og anbefalte fra 2008 kun 
EKG-screening på bakgrunn av indikasjon 
om risiko. Barn med medfødt hjertefeil er 
en slik risikogruppe. 

Er behandlingen trygg for hjertesyke 
barn?
Ansgar Berg medgir at det fremdeles er 
mange ubesvarte spørsmål på dette feltet, 
særlig med tanke på barn som er i en risi-
kogruppe for hjertesykdom. 

–Vi vet fremdeles ganske lite om barn og 
konsekvensen av forhøyet blodtrykk. Hvilke 
langtidseffekter kan det eventuelt ha på 
hjertet og kroppen? Dette gjelder selvsagt, 
og i særdeleshet, også for barn med medfødt 
hjertefeil; hvilken blodtrykkstigning tåler de 
over tid? Vi vet imidlertid mye om risikoen, 
og den negative effekten, av at barnet går 
med ubehandlet ADHD. 

– Ubehandlet ADHD gir til dels alvorlige 
funksjonsnedsettelser i barnehage og skole, 
lavere jobbprestasjoner senere i livet og 
utfordringer i sosiale relasjoner, og innebæ-
rer i seg selv en stor risiko, understreker Berg 
som mener at det er viktig at også hjertesyke 
barn behandles for denne tilstanden. 

Skal utvise forsiktighet
Den generelle anbefalingen i det norske 
fagmiljøet i dag, er at det utvises forsiktighet 
ved bruk av ADHD-medikamenter hos barn 
med kjent hjertesykdom, potensielt farlige 
hjerterytmeforstyrrelser eller risikofaktor 
for hjertesykdom. Vurderingene av kardio-
vaskulær risiko kartlegges individuelt for 
hver enkelt av disse pasientene i forkant, 
av spesialister på sykehus (blant annet med 
EKG). Behandling med medikamenter gjøres 
i samråd og nært samarbeid med legespe-
sialist med barnekardiologisk kompetanse. 

– Behandling med sentralstimulerende medi-
kamenter ved ADHD er trygg nok, også for 
barn med medfødt hjertefeil, det skal ingen 
være i tvil om. Vi følger dem svært nøye opp 
over tid, og registrerer enhver kardiovas-
kulær endring og risiko, forsikrer barne-
kardiologen, som forteller at oppfølgingen 
skreddersys hvert enkelt av barna. Noen av 
dem som står på slike medikamenter, går 
for eksempel litt hyppigere til kontroller 
samt at blodtrykk og puls registreres oftere. 

– Vi kjenner disse barna godt, og følger 
dem svært nøye opp, særlig med tanke på 
utvikling av eventuelle arytmier, forsikrer 
barnekardiologen.

Berg ser at det på sikt vil være hensiktsmes-
sig at det etableres standardiserte systemer 
for risikovurderinger av barn med medfødt 
hjertefeil før denne typen medikamentbruk 
iverksettes. Han forteller at det barnekardio-
logiske miljøet i Norge jobber med saken.

Medisiner – ikke en sovepute
Berg minner også om at ADHD ikke egentlig 
er en problemstilling som har med hjertet å 
gjøre, og at behandlingen innebærer så mye 
mer enn det (eventuelle) medikamentelle, 
som kun er ett av tiltakene i verktøykassa 
ved ADHD. Oppfølging i skole og veiledning 
hjemme er vel så vesentlige virkemidler, som 
også viser seg å ha god effekt. 

– Hjelpen skal primært finne sted utenfor 
sykehuset; som i barnehagen, på skolen og i 
nærmiljøet. Her på sykehuset følger vi først 
og fremst med på hjertet.

Kilder: 
-Helsedirektoratets veileder i diagnostikk 
og behandling av AD/HD
-ADHD Norge
-Folkehelseinstituttet

«Den mest effektive behandlingen  
av ADHD er som regel en kombinasjon  

av medikamentell behandling og 
atferdsbehandling.»
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TIDLIG OPPFØLGING AV HJERTESYKE BARN

Silja Berg Kårstad er psykologspe-
sialist på BUP-BUK (Barne- og 
ungdomspsykiatri – Barne- og 

ungdomsklinikken) på St. Olavs Hospi-
tal i Trondheim. Hun leder prosjektet  
«Psykisk helse hos små barn med hjerte- 

feil», et intervensjonsopplegg på syke-
huset rettet mot barn under to år med 

alvorlig medfødt hjertefeil. Prosjektet er 
tverrfaglig og har fokus på barnets sosiale 

og følelsesmessige utvikling, samspillet 
mellom foreldrene og barnet og foreldrenes 

psykiske helse. 

Nært samarbeid mellom BUP 
og barnekardiologene

Med midler fra BUP og støtte 
fra Forskningsstiftelsen til 

Foreningen for hjertesyke 
barn, startet prosjektet 
«Små barn med hjerte-
feil» opp våren 2014 som 
et tilbud til alle nyfødte 
med alvorlig medfødt 
hjertefeil, inkludert 
de som er gravide og  
har fått påvist hjertefeil  
på fosteret. 

– Hensikten med denne oppfølgingen er å 
forebygge eventuelle samspill- og utviklings-
vansker hos barnet, og å ivareta foreldrenes 
psykiske helse, forteller Silja Berg Kårstad. 

Normalt henvises familiene til BUP-BUK av 
legen når/dersom det oppdages problemer. 
I dette prosjektet henvises de av kardiolo-
gene på bakgrunn av diagnose (dvs. alvorlig 
medfødt hjertefeil) til en teamvurdering på 
BUP-BUK. Tanken er å være i forkant og 
redusere graden av mulige problemer. 

– Risikofaktorene for denne gruppen er 
kjent, og vi tror det er et poeng å komme 
raskt i gang. Vi vil gjerne hilse på og bli kjent 
med disse foreldrene så tidlig som mulig. Det 
er lettere for dem å be om hjelp når de har 
et ansikt og navn på dem de kan spørre. Så 
langt er sju familier inkludert i prosjektet, 
som foreløpig er rent klinisk. Kårstad har 
ambisjoner om at intervensjonene etter 
hvert også skal bli del av et forskningspro-
sjekt, hvor alle barn med medfødt hjertefeil 
inkluderes og hvor de kan måle effekten av 
oppfølgingen på sikt.

– I løpet av 2015 skal vi vite litt mer om 
hvordan dette opplegget fungerer, og kan-
skje få det inn som et permanent tilbud, 
håper psykologen som beskriver seg selv 
som over snittet interessert i tematikken 
om små barns psykiske helse. Kårstad er 
opptatt av de gode metodene og hvordan 
også foreldre kan hjelpes. I tillegg til jobben 
på BUP-BUK, arbeider hun med sin doktor-

Tidlig oppfølging av hele familien
Å få et hjertesykt barn berører alle i en familie. I fagmiljøene er det enighet om at ikke 
bare det hjertesyke barnet, men også resten av familien trenger støtte og hjelp til å 
håndtere situasjonen. Helst så tidlig som mulig. På St. Olavs Hospital i Trondheim 
tester de ut en tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn under to år og familiene deres.

Prosjektleder og 
psykologspesialist
 Silja Berg Kårstad

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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gradsavhandling hvor hun forsker på barns 
forståelse av følelser.

– Også små barn uten språk kan huske, 
kroppen husker, og barna kan senere få 
påminnere fra ubehagelige situasjoner og 
reagere med for eksempel uro eller redsel, 
minner Kårstad om.

Teamet på St. Olav kartlegger det syke bar-
nets eventuelle traumer, og de fokuserer på 
hvordan søsken har det.

En litt mer utsatt gruppe
For noen år siden ble det gjort fire studier 
med utgangspunkt i den norske mor- og 
barn-undersøkelsen (MoBa), som så på 
den psykiske helsen og fungeringsevnen 
til barn med medfødt hjertefeil og deres 
foreldre. Studiene gjorde flere viktige funn, 
og har tidligere vært omtalt i Hjertebarnet 
(nr. 2 og 4/2011, nr. 3/2012 og nr. 1/2013). 

Blant annet fant forskerne at foreldrene 
rapporterer lavere livskvalitet (mindre grad 
av lykke, flere negative følelser og redusert 
livstilfredshet) fra barnet er seks måneder og 
fram til tre år, det vil si i tidsperioden som 
ble undersøkt. Mødre til barn med alvorlig 
hjertefeil har også mer angst og depresjon 
enn andre mødre i denne perioden. 

I tillegg tyder studiene på at barn med alvor-
lig medfødt hjertefeil fra seks måneders alder 
har forsinkelser i både fin- og grovmotorisk 
utvikling. Også den sosiale og språklige 
utviklingen ser hos disse barna ut til å være 
noe svakere enn hos jevnaldrende. 

Studiene fra MoBa bekrefter de samme 
observasjoner og erfaringer som er gjort 
klinisk; hjertesyke barn er noe mer disponert 
enn jevngamle for både fysiske og kognitive 
utfordringer. For foreldrene kan det å få et 
hjertesykt barn dessuten oppleves som en 

dramatisk omveltning og emosjonell belast-
ning. Den samstemmige anbefalingen fra 
forskerne er tidlig intervensjon, med veiled-
ning og målrettet oppfølging av familiene. 

På St. Olav har de lang tradisjon for å følge 
opp de hjertesyke barna i et helhetlig per-
spektiv, hvor fokus ikke bare er på selve 
hjertefeilen. Tidligere kontaktsykepleier 
på Barneklinikken, Kirsten Aune Walter, 
la i sin tid opp en oppfølging med såkalte 
«stop-punkter» for det hjertesyke barnet 
og familien, hvor hele livssituasjonen ble 
satt på agendaen. I disse dager finpusses 
en videreføring av dette faseprogrammet 
på St. Olav. Tanken er at dette skal bli et 
permanent tilbud. Erfaringene fra program-
met «Små barn med hjertefeil» vil tas inn i 
vurderingen av opplegget. 

Somatisk og psykologisk historikk
Møtetidspunktene for familiene i prosjektet 

Tidlig oppfølging av hele familien
I tillegg til Silja 
Berg Kårstad, består 
teamet som jobber med 
prosjektet «Små barn 
med hjertefeil« av 
psykologspesialist Tuire 
Tyldum og ergoterapeut 
Margunn Sognnæs.
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«Små barn med hjertefeil» samkjøres så 
langt det er mulig med barnas avtaler for 
kontroll hos kardiologene på sykehuset. Slik 
unngår familiene unødig mange besøk på 
sykehuset. Kårstad forteller at de ikke jobber 
etter en fastlagt mal eller oppskrift, men at 
de skreddersyr tilbudet til den enkelte familie 
og deres situasjon og behov. Dog etter et 
visst system for tidsintervaller.

– Aller først har vi en støttesamtale med 
foreldrene, ganske raskt etter at barnet er 
født. Det er også et ønske om å ha en felles 
samtale med familien, lege og hjertesyke-
pleier til stede, for å samkjøre helheten i 
behandlingsopplegget. 

Deretter gjøres utviklingsvurderinger av 
barnet, her er også ergoterapeuten med, ved 
fire til seks måneder, ett år og halvannet år. 
Barnets emosjonelle ferdigheter vurderes, de 
ser på det sosiale samspillet med foreldrene, 
tilknytningen til foreldrene, regulering av 
søvn og mat med mer. Teamet hjelper også 
til med å få til et eventuelt tilbud lokalt der 
familien bor, dersom det er behov for det.

– Og disse tingene gjør vi ikke fordi vi i 
utgangspunktet er bekymret, men fordi 
det også for foreldrene er godt å få vite 
hvordan barnet deres utvikler seg. Sammen 
med kardiologenes vurderinger blir dette 
en somatisk og psykologisk historikk for 
barnet. Dukker det senere opp utfordringer, 
for eksempel i forbindelse med skolestart, 
er dette god dokumentasjon å ha med seg, 
understreker Kårstad. Foreldrene som er 
med i prosjektet, melder så langt at de er 
svært fornøyde, og at de synes det er godt 
å ha alt på ett sted.

Tverrfaglig samarbeid
Behandlerne på BUP-BUK samarbeider tett 
med andre faggrupper i dette prosjektet, 
som skal evalueres både på bakgrunn av 
hvor fornøyde foreldrene er, hvilke behov 
hos familiene som kartlegges og hvorvidt 
det tverrfaglige samarbeidet fungerer. 

– For meg er det veldig nyttig å samarbeide 
såpass tett med barnekardiologene og hjer-
tesykepleier, jeg får blant annet mye mer 
hjertefaglige kunnskaper av denne måten 
å jobbe på.

I tillegg til Silja Berg Kårstad, består teamet 
som jobber med prosjektet «Små barn med 
hjertefeil» av psykologspesialist Tuire 
Tyldum og ergoterapeut Margunn Sogn-
næs. Alle tre har lang erfaring med barn 
som har spesielle behov og foreldrene deres, 
og har mye å bidra med i dette prosjektet. 
Sognnæs påpeker at internasjonale anbe-
falinger er klare på at barn med medfødt 
hjertefeil trenger en tverrfaglig oppfølging. 
Hun mener prosjektet «Små barn med hjer-
tefeil» er et bidrag.

Traumatiserte foreldre
Teamet på BUP på St. Olav registrerer at 
foreldre til barn med hjertefeil ofte er preget 
av dårlig samvittighet, for det syke barnet, 
for søsken, for parforholdet og mer. Kanskje 
noe mer uttalt hos mor, far snakker ikke 
like mye om det. 

– Typisk for disse foreldrene er at de biter 
tennene sammen og står på. Jeg er imponert 
over alt disse familiene håndterer. Når ting 
etter hvert roer seg, begynner de å tenke, 
og å kjenne etter. Da kommer reaksjonen. 
Bilder og tanker fra den mest dramatiske 
tiden kan sette seg fast hos noen foreldre, 
forklarer Kårstad, og sier at det kan gi seg 
mange utslag. Noen blir kanskje redde for 
å knytte seg for sterkt til barnet, i fall de 
skal miste det. Andre blir alt for bekymret 
og tør overhodet ikke å gå fra barnet. 

– Foreldre trenger hjelp til å bearbeide og 
sortere traumene sine. De trenger bekreftelse 
også. Det er faktisk veldig forståelig at de 
er redde. Mange av dem har en historie der 
de har trodd, og kanskje de fremdeles tror, 
at barnet deres skal dø. For noen startet 
angsten allerede i svangerskapet. Samtidig 
går det jo ganske bra med de fleste av disse 
barna, og etter hvert blir de mer robuste, ting 
går seg til. Da kan foreldrene trenge hjelp til 
å slippe taket, til å lette på kontrollbehovet 
og til å slutte å være så redde. Dette må vi 
nærme oss på en sensitiv og helhetlig måte, 
understreker Kårstad. 

Nasjonal veileder for tverrfaglig oppfølging av barn 
med medfødt hjertefeil 
 
Den barnekardiologiske interessegruppen, Ductus, har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utvikle  
en Nasjonal veileder for tverrfaglig oppfølging av barn med medfødt hjertefeil. 
Arbeidsgruppen består av barnekardiolog, nyfødtmedisiner, barnenevrolog, psykolog, nevropsykolog, kontaktsykepkeiere,  
ergoterapeut og representanter fra Foreningen for hjertesyke barn. Gruppen samarbeider i dette arbeidet også med helsesta-
sjon og skolehelsetjeneste i primærhelsetjenesten. Veilederen vil bli sendt ut på høring, og ferdigstilles i løpet av våren 2015.

Forskningsstiftelsen til 
Foreningen for hjertesyke barn
 
Foreningen for hjertesyke barns Forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 og 
hadde sin første utdeling i november 2014. Forskningsstiftelsen har som ideelt 
formål å initiere og fremme forskning og forskningsrelaterte prosjekter, med 
sikte på å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn/ungdommer 
/voksne som er født med hjertefeil.

For årets tildeling:
Utlysning av midler i mars 2015
Søknadsfrist 15. juni 2015
Tildeling i november 2015

TIDLIG OPPFØLGING AV HJERTESYKE BARN
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På bildet (fra venstre): Stian Samset Elvebakk, leder for FFHB Sør-Trøndelag, Helene Thon, generalsekretær FFHB, Mathea Hovde, fysioterapeut Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olav, Tore Hassel, kontaktsykepleier ved St. Olav og Siri Ann Nyrnes, overlege ved St. Olav.

– Den gamle sykkelen vi har brukt var klar for museum, forteller 
overlege på Barne- og ungdomsklinikken, Siri Ann Nyrnes, som 
har sett fram til å få den nye sykkelen i hus og gleder seg til å ta 
den i bruk. 

– Vi gjennomfører flere belastnings- og utholdenhetstester på 
barn med medfødt hjertefeil hver eneste uke, og en slik sykkel 
er et viktig supplement for disse undersøkelsene. For mange 
av barna oppleves det tryggere å gjøre belastningstesten på 
sykkel, istedenfor på tredemølle. I tillegg kan vi på sykkelen 
gjøre ultralydundersøkelse av hjertet samtidig som de gjennom-
fører testen (altså under belastning), og det er en stor fordel, 
forklarer Siri Ann. 

– Vi setter svært stor pris på samarbeidet med Foreningen for 
hjertesyke barn, som jobber veldig profesjonelt. Dessverre har ikke 
sykehuset økonomi til å gi oss alt det utstyret vi trenger. Foren-
ingen for hjertesyke barn bidrar med viktige gaver som kommer 
de hjertesyke barna til gode. Vi vet at det ligger mye arbeid bak 
dette, understreker Siri Ann. 

Foreningen for hjertesyke barn har samlet inn penger til denne 
sykkelen gjennom kalendersalg i Sør-Trøndelag.

– Det er mange enkeltpersoner som gjennom sin viktige støtte 
har bidratt til dette innkjøpet, sier en takknemlig Helene Thon, 
generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn. 

til St. Olavs Hospital i TrondheimGave
Foreningen for hjertesyke barn overleverte i januar en ny og moderne ergometersykkel til 
Barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs Hospital. 

GAVE TIL ST. OLAVSTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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FRAMSNAKKER FASTLEGEN

Finn Høivik var for inntil tre år siden 
barnekardiolog på St. Olavs Hospital 
i Trondheim og behandlet barn med 

medfødt hjertefeil på heltid. Siden 2012 
har han vært fastlege på Kalvskinnet Lege-
kontor i Trondheim, med i underkant av 
tusen pasienter på listen sin. Sju av dem 
har medfødt hjertefeil. 

– Dette er min lille og spesielle kohort, sier 
han lurt, og forteller at han fremdeles har 
et veldig stort hjerte for disse barna. 

– Det jeg savner alle mest fra tiden på syke-
huset, er daglige møter med de hjertesyke 
barna og foreldrene deres. Å være primær-
lege er veldig annerledes fra det å være 
spesialist, sier han. Men levner liten tvil om 
at han liker seg i begge rollene. Som fastlege 
møter han et langt større spenn, både hva 
gjelder alder på pasientene og de medisin-
ske problemstillingene. Det er utfordrende 
og spennende, på en helt annen måte enn 
som superspesialist på sykehus.

Kjenner begge leire fra inn-
siden
Finn Høyvik har med andre 
ord sittet på begge sider av 
bordet i norsk helsetjeneste 
som utøvende fagperson, og 
kjenner både førstelinje- og 
andrelinjetjenesten fra inn-
siden. Dette gir ham en unik 
erfaring og innsikt i alt fra 
tidsklemmer, begrensninger, 
dilemmaer og ikke minst mulig-
heter. I begge leire. 

Framsnakker fastlegen
Finn Høivik er bekymret for det han kaller et dobbelt helsevesen i Norge. – Første- og 
andrelinjetjenesten må få hverandre i tale og samarbeide mer, sier barnelegen som synes  
vi bør få øynene opp for fastlegen som ressurs i oppfølgingen av de hjertesyke barna. 

Trives båd
e som 

spesialist 
og som fastlege: 

Finn Høivik har 
vært fastlege

 

på Kalvskinnet 
legesenter 

i tre 

år. Han har fle
re hjertesy

ke 

barn blan
t sine pas

ienter.

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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Tre år som fastlege har vært med på å åpne 
hans øyne for hvor stort gapet er på en 
del områder mellom sykehustjenesten og 
kommunehelsetjenesten i oppfølgingen av 
disse barna. Begge instansene holder på med 
sitt, men samhandlingen er liten. Til tross 
for gode overordnede og politiske visjoner 
om det motsatte.

– Hos spesialistene på sykehuset er det først 
og fremst hjertefeilen som følges opp, og det 
tas mindre hensyn til alt det andre. Selv om 
også dette er blitt bedre på enkelte sykehus. 
Mens fastlegen, som skal ha totaloversikt 
og ansvaret for at barnet og foreldrene får 
de helsetjenestene de trenger, ikke har det 
samme «eierforholdet» til disse pasientene. 
De hjertesyke barna følges jo opp av spesia-
listene, er slutningen som lett tas. Dette er et 
paradoks, mener Høivik, og tror barna lett 
kan falle mellom to stoler når det kommer 
til behandling av alt det andre som ikke 
handler om selve hjertefeilen. 

Fastlegen er en ressurs
Slik han ser det, må sykehusene bli flinkere 
til å involvere fastlegene og til å ta dem inn 
på sykehuset i oppfølgingen av de hjertesyke 
barna (se faktaboks om veiledningsplikten). 
Han tror spesialistene har lett for å overse 
(eller glemme) at også primærlegene kan 
ivareta det hjertesyke barnet, gjerne i sam-
arbeid med spesialistene. 

– Fastlegene trenger å 
involveres. De må læres 
opp og få informasjon 
om den medfødte 
hjertefeilen, så de 
kan senke skuldrene 
og faktisk tør å ta i 

disse barna. Slik at også foreldrene våger 
å bruke dem. Fastlegen kan være en ressurs 
for kardiologene, men da må de tettere på. 
Kanskje kan fastlegen bli invitert med til 
tredemølle-testing av hjertebarnet, for med 
egne øyne å se hvor hardt de testes og hva 
de egentlig tåler.

Høivik mener også bestemt at fastlegene 
selv bør bli flinkere til å være proaktive og 
fortelle at de vil involveres. 

– Det skal to til for en tango, så her må vi 
hjelpe hverandre.

Slik Høivik ser det, er det mange oppgaver 
som i dag gjøres på sykehusene, som kunne 
vært gjort av primærhelsetjenesten. Noe som 
ville bidratt til å gjøre hverdagen enklere 
for alle. Særlig med tanke på dem som har 
hjemmet sitt langt unna sykehusene, og som 
da kan få hjelp i nærheten av der de bor.
 
– For eksempel stabil og avklart hjertesvikt 
hos små barn, der fokus er på ernæring og 
små justeringer av medisiner, kunne kanskje 
like gjerne følges opp hos fastlegen. På fast- 
legekontoret kan det tas blodprøver, pust- og 
pulsmåling, vektkontroll og foretas andre 
kliniske observasjoner, i nært samarbeid 

med sykehuset. Fastlegen kan også ta sting 
med mer.

Høivik trekker også fram alt det andre pri-
mærlegen kan og skal følge opp, de «van-
lige» problemstillingene som forkjølelser og 
skrubbsår, samt veiledning i nærmiljøet. For 
eksempel kan fastlegen følge opp barneha-
gen og skolen. Han har selv vært med på 
informasjonsmøter og i samtaler med skoler 
for flere av de hjertesyke barna på listen sin. 

Samtidig ser han den store fordelen fastlegen 
har når det kommer til kontinuitet i oppføl-
gingen av pasientene sine. Kontakten er over 
tid, ofte mange år. Han eller hun har mye 
mer å spille på, også for resten av familien. 

– Fastlegen har gjerne en historie med for-
eldrene til det hjertesyke barnet og vet hvor 
de står i verden – dette er en uutnyttet res-
surs, sier Høivik som mener fastlegen bør 
kobles på, kanskje allerede ved den prenatale 
diagnostikken.

Godt å være helt
Høivik medgir at han kjenner seg litt igjen 
fra sin tid som kardiolog på sykehuset når 
han beskriver spesialistenes hegemoni, og 
han blir litt ille til mote. Samtidig vet han 
at det er mange grunner til at de holder litt 
igjen på disse barna, ikke bare manglende 

tillit til fastlegene. Dagene er 
travle, og å involvere andre 

tar tid. De mangler også 
rutiner for slikt samspill. 
Og ikke minst: spesia-
listene får ofte et nært 
forhold til de hjerte-
syke barna. 

– Fastlegen har gjerne en 
historie med foreldrene til 
det hjertesyke barnet og 

vet hvor de står i verden – 
dette er en uutnyttet ressurs.
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– Det er veldig godt å være «helt». Opp-
levelsen av å være viktig og være en som 
er med på å forandre, er nok litt vond å gi 
fra seg, legger han til. Og snakker igjen av 
egen erfaring. 

– Jeg har hjertebarn jeg tenker på hver eneste 
dag, forteller han. Men erkjenner at han, den 
gangen han var barnekardiolog på heltid, 
godt kunne ha overlatt mer av oppfølgingen 
til fastlegene. 

Planlegge sammen
Praksis i dag er at kontakten, i all hovedsak, 
består av at legene i kommunene får tilsendt 
kopier av epikrisene fra sykehusene. Ifølge 
Høivik er innholdet i disse ganske uforståelig  
for de aller fleste, og informasjonen er lite 
anvendelig i oppfølgingen. Han tror en bedre 
løsning ville vært at fastlegene ble invitert 
til sykehuset, for eksempel for å delta i  
et utskrivningsmøte. 

– Det er mye lettere å samarbeide med en 
du har sett ansiktet på, mener Høivik, og 
minner om at legene får dekket utgiftene til 
slik kursing. Hans erfaring er at de innen 
voksenmedisin er mye flinkere til å involvere 
primærlegene på denne måten.

I et slikt samarbeidsmøte ser han for seg at 
fastlegen får informasjon og opplæring av 
kardiologen, og at de sammen kan lage en 
plan for den videre oppfølgingen av barnet. 

– Dette vil kunne gi en form for trygghet, 
og ikke minst, en legitimitet. Både overfor 
fastlegen selv, og overfor foreldrene. 

Det parallelle helsevesenet
– Jeg er redd vi i dag har et dobbelt, eller 
parallelt, helsevesen. Sykehusene gjør noe, 
kommunehelsetjenesten gjør noe, men ingen 
vet noe særlig om hva den andre gjør, sier 
han og etterlyser mer og bedre koordinering.

– I dag er det få faste rutiner for hvordan 
samhandlingen skal være mellom disse 
instansene, ei heller noen gode arenaer for 
samhandling. Selv om man forsøker å lage 
standardiserte pasientforløp, er hjertebarn 
sjelden «standard». De passer ikke inn i 
dette, og må ofte ha spesielle opplegg for 
hver enkelt. Hjertebarna blir taperne når 
samarbeidet er uavklart, mener Høivik og 
kan fortelle at mange foreldre er usikre på 
hvor de skal gå eller henvende seg når det 
er noe med deres hjertesyke barn. De ender 
ofte på sykehuset.

Må ha på de riktige brillene
Finn Høivik forteller at han innimellom 
savner å drive med ren barnemedisin og kun 
å konsentrere seg om kronisk syke barn. 

Da han jobbet som spesialist på St. Olavs 
Hospital hadde han tett kontakt med forel-
drene og jobbet mye med å hjelpe dem med 
å sortere inntrykk, informasjon og tanker. 
Han er opptatt av god kommunikasjon, og 
er seg bevisst fallgruvene. 

– Du kan være trygg på at katastrofefølelsen, 
allerede fra det øyeblikket foreldrene får 
vite at det er noe galt med barnets hjerte, 
er godt plantet. Da har det så mye å si 
hvilke briller du velger å ha på i dialogen 

videre. Du kan kommunisere at her er det 
utfordringer, men samtidig kan du også 
formidle at her er det veldig mye mer. For 
det er det alltid! Barnet er her akkurat nå, 
det kan man glede seg over. Som lege skal 
du aldri lyve eller late som, men du kan 
velge hvordan du fokuserer, understreker 
Høivik. Han er også lektor på universitetet 
(NTNU) og underviser medisinstudenter i 
pasientkommunikasjon, et annet fag som 
ligger denne trondheimslegens hjerte nær. 

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt 
SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN § 6-3 

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 lyder som følger: 
«Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av 
denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virk-
somhet, skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og 
opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.»

I Helse- og Omsorgsdepartementets rundskriv I-3/2013 SPESIALISTHELSETJENES-
TENS VEILEDNINGSPLIKT OVERFOR DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGS- 
TJENESTEN, gis en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten og  
gi eksempler på hvordan veiledningsplikten kan oppfylles på enkelte områder. 

Fornøyde med fastlege Finn Høivik: 
Marit Cecilie Elvebakk, Stian 
Samset Elvebakk, Robin Andreas, 
Tobias og Mina Sofie.

– SER SITUASJONEN NESTEN  
FØR VI HAR RUKKET Å LEGGE DEN FRAM
Tobias Samset Elvebakk er syv år, bor i 
Trondheim og har hjertefeilen AVSD. Både 
han og resten av familien bruker Finn  Høivik 
som fastlege, og er kjempefornøyde. 

– Det var Finn som i sin tid, sammen med 
den faste hjertelegen, sørget for at Tobias 
ble sendt til Rikshospitalet for operasjon i 
tide, forteller pappa Stian Samset Elvebakk. 

– Da Finn sluttet på St. Olav var det veldig 
naturlig og trygt å følge ham videre, sier 
Stian som beskriver Finn Høivik som jord-
nær, hyggelig og trygg. 

– Han treffer voksne som barn, og han ser 
situasjonen, nesten før vi har rukket å legge 
den fram.

FRAMSNAKKER FASTLEGEN
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Undertegnede jobber som LIS (lege 
i spesialisering) ved barneavde-
lingen UNN Tromsø. Som LIS 

er det ikke alltid like lett å kunne reise 
utenlands for faglige møter, og det var en 
stor glede at FFHB kunne tilby reisestøtte 
til denne kongressen.

Cardiology 2015 var i år lagt til Scotts-
dale, Arizona (bilde) og arrangert av 
Children’s Hospital of Philadelphia 
(CHOP) i samarbeid med Phoenix 
Children’s Hospital. CHOP anses 
for å være et av de beste barnesyke- 
husene i USA. Jeg passerte også barnesyke- 
huset i Phoenix i shuttlebussen på vei til 
Scottsdale, og det var et imponerende skue 
der det svært fargerikt lyste opp i mørket.  
Dette var 18. gang kongressen ble holdt, 
og er det største barnekardiologiske møtet 
i USA, med over 800 deltagere fra mer 
enn 20 land. Programmet var tverrfaglig 
og variert og inkluderte presentasjoner 

av pasienter, sykepleiere, kardiologer og 
kirurger i tillegg til presentasjoner av ny 
forskning og plenumdiskusjoner med 
utvalgte eksperter.
 
Moderne barnekardiologi har parallelt 
med den medisinske utviklingen fått nye 
utfordringer med den store variasjonen i 
barnekardiologiske problemstillinger man 
møter allerede i fosterlivet, og som ofte 
skal følges resten av livet. Det er svært 
gode prognoser for overlevelse ved de 
aller fleste former for hjertekirurgi, men 
like viktig er det å fokusere på at pasien-
tene skal ha best mulig livskvalitet etter 
hvert som de vokser og blir unge voksne. 
Årets tema for kongressen var Challenges 
and dilemmas og tok utgangspunkt i dette 
– nemlig utfordringer i behandlingsvalg 
og resultatene på lang sikt.
 
Programmet var omfattende, og i tillegg 
til store fellessesjoner kunne man velge 

mellom parallelle sesjoner. Det var mange 
fine presentasjoner og gode foredrag som 
var inspirerende å høre på. For eksempel 
var det gode diskusjoner mellom kirurger 
og barnekardiologer om fordeler og ulem-
per ved forskjellige behandlingsstrategier 
hos pasienter med singel ventrikkel og 
fontan sirkulasjon. Dette er et vanskelig 
tema. Det var også engasjerte foredrag 
som fikk frem utfordringene i overgan-
gen fra barnemedisin til voksenmedisin. 
Det er nok noen pasienter som opplever 
en brå overgang fra å være pasient ved et 
barnesenter til å bli voksenpasient. Det 
er behov for ressurser og utdanning av 
helsepersonell som skal håndtere denne 
voksende pasientgruppen.
 
Alt i alt var dette en kongress med høy 
kvalitet og mange inntrykk som jeg tar 
med hjem til min egen kliniske hverdag. 
Jeg takker FFHB for muligheten til å 
kunne reise!

Rapport fra Cardiology 2015 

Behandlingsvalg og 
resultater på lang sikt

CARDIOLOGY 2015Tekst og foto:  Knut-Helge Kaspersen 
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Ingen reaksjon er 
rett eller feil

Et nytt barn i familien vil påvirke dynamikken og relasjonene. Har barnet en sykdom eller 
funksjonsnedsettelse, vil omveltningen i livet kunne føles ekstra dramatisk. Glede og 
sorg går hånd i hånd. På kursene «Hva med oss?» lærer foreldre til barn med nedsatt 
funksjonsevne å håndtere sine reaksjoner, og ulikhetene i parforholdet.

Å få et barn med en kronisk 
sykdom eller funksjonshemning 
er en krisesituasjon, sier Egil 

Rian og Sverre Jor som har 
lang erfaring som kursledere 

for foreldre med barn med 
nedsatt funksjonsevne.

HVA MED OSS? Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 
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Familievernkontoret i Trondheim har 
24 familieterapeuter som betjener det 
meste av Sør-Trøndelag fylke. Familie- 

og relasjonsproblemer er deres spesialfelt, og 
de behandler problemer av enhver art som 
kan oppstå i familiesammenheng. Først og 
fremst jobber de forebyggende og styrkende.
Sverre Jor og Egil Rian er terapeuter på Fami-
lievernkontoret i Sør-Trøndelag. De er i tillegg 
kursledere for «Hva med oss?», et tilbud om 
parkurs i regi av Bufetat for foreldre til barn 
med nedsatt funksjonsevne. Jor har vært 
med som leder på kursene siden starten for 
snart 15 år siden. Rian kom først inn som 
deltaker på et av de tidlige kursene som ble 
holdt. Han har egenerfaring som forelder 
til et barn med kronisk og progredierende 
sykdom. Nå er han terapeut og kursleder.

Mange av foreldrene som deltar på kur-
sene, fanges opp og rekrutteres på Fami-
lievernkontoret. Her får de et pusterom 
og en mulighet til å samtale om det som er 
vanskelig og krevende.

Å leve med et barn som er funksjonshemmet 
og/eller har en kronisk sykdom, er krevende 
og kan innebære store tilleggsbelastninger 
for hele familien. Forholdet til hjelpeapparatet 
kan være utfordrende. Foreldre sliter ofte 
med dårlig samvittighet for de andre barna 
i familien, gjerne også for slekt og venner. I 
tillegg har de sine egne reaksjoner og følelser 
som skal håndteres og bearbeides. Rela-
sjonen mellom mor og far kan lide under 
det praktiske og emosjonelle stresset som 
familiesituasjonen bringer med seg.

– På kontoret har vi en overvekt av familier 
hvor ett eller flere av barna har nedsatt 
funksjonsevne, og de går her gjerne over 
lengre tid, forteller Sverre Jor.

Den ensomme sorgen
– Når er det egentlig vanskeligst?

Sverre Jor tror de store overgangene også er 
de mest krevende. Den første er når barnet 
blir født. Den andre når barnet flytter hjemme- 
fra og skal klare seg selv. Og i mellom disse 
er det mange faser som hver i sær kan by 
på utfordringer.

– Å få et barn med en kronisk sykdom eller 
funksjonshemning er en krisesituasjon, og 
for mange et drama på liv og død, maler 
Jor med bred pensel.

Han vet av erfaring at foreldre som får et 
barn som det er noe spesielt med, kan føle 
stor sorg. Men disse tankene og følelsene 
er ofte ensomme, fordi foreldrene helst 
holder dem for seg selv. De føler seg ofte 
alene i situasjonen; omgivelsene forstår ikke  
rekkevidden av det de selv står oppi. Egil 
Rian forteller at denne typen sorg og frustra-
sjon er tabubelagt og forbundet med mye 
skam, noe han ønsker til livs. For det at 
foreldre får reaksjoner i en slik situasjon, 
er ikke vanskelig å forstå.

– Det barnet de fikk, er så forskjellig fra 
det de drømte om. Alle forventningene de 
hadde, på barnets vegne, på søskens vegne 
og på hele familiens vegne, må kanskje 
endres. Usikkerheten om hvordan det vil 
gå med barnet kan være stor. Noen av disse 
foreldrene må rett og slett skrive om sitt 
«livsmanuskript». Dette er en krise og en 
sorg, understreker Egil Rian. Han har selv 
kjent på de ensomme følelsene, og innrøm-
mer at han til tiden nesten har lurt på om 
han er gal, i hvert fall svært primitiv i sin 
reaksjon.

Som fagperson er han opptatt av å fjerne 
tabuer og normalisere foreldres blandete 
og sammensatte reaksjoner.

– De fleste vil ha motstridende følelser i en 
slik situasjon, og det er så viktig å tillate seg 
å kjenne på dem, uten skam, understreker 
Rian. Han legger til at det er fullt mulig å 
være både lykkelig og dypt sorgfull samtidig, 
og at ingen reaksjonsmåte er riktig eller feil.

Påvirker parforholdet
Statistisk sett er det ingenting som tyder på 
at antall samlivsbrudd er høyere hos foreldre 
med barn som har nedsatt funksjonsevne 
enn hos andre foreldre. Likevel vet man at 
belastningene slike par utsettes for er en risi-
kofaktor, kanskje særlig over tid. Hensikten 
med kursene «Hva med oss?», er å fremme 
kommunikasjonen i parforholdet, og å bidra 

til å forebygge og redusere konfliktutvikling 
og samlivsbrudd hos foreldre til barn med 
nedsatt funksjonsevne. Kursene har gått i 
mange år, med deltakere fra hele landet, og 
er blitt svært godt tatt imot av foreldrene.

En katalysator for brudd
– Foreldrene til det syke barnet kan reagere 
svært ulikt, og forskjelligheten er gjerne 
underkommunisert dem imellom. Den ligger 
der og ulmer, som potensielt sprengstoff 
i parforholdet. Noen ganger er dette en 
direkte katalysator for brudd, sier Rian.

Sverre Jor trekker linjer til forholdets utgangs- 
punkt; hvorfor blir man egentlig et par?

– Du leter etter en som passer for deg, som 
kan gi sikkerhet, varme og nærhet. En som 
kan være der for deg og gi trøst når du 
trenger det, en trygg base, svarer han selv, 
og hevder at dette slett ikke er klisjeer, men 
grunnleggende verdier med stor gyldighet 
for hvorfor vi velger å leve i tosomhet.

– Når krisen så inntreffer, og mor og far 
ikke opplever den på samme måte og rea-
gerer ulikt, kan dette skape en vedvarende 
avstand i forholdet og en følelse av svik, 
som er krevende å gjenopprette.  

– På kursene «Hva med oss?» kan parene 
si noe om dette, og vi kan fortelle dem hvor 
normalt det er å reagere forskjellig. Her får 
de også tid og rom til å utforske dette, og 
hva de selv kan gjøre annerledes i relasjonen. 
Hva skal til for å få det bedre? Hvordan 
finne tid og rom til å være kjærester, ikke 
bare foreldre?

Et lim i forholdet
For andre foreldre kan krisen virke motsatt. 
Utfordringene med det kronisk syke barnet 
styrker relasjonen og fører tvert imot til et 
sterkere bånd dem imellom.

– Den felles utfordringen de har blir som 
et lim, og det blir enda mer utenkelig å gå 
fra hverandre, sier Jor og understreker at 
begge utfallene er like normale. Ofte befinner 
parene seg et sted i mellom.

Jor forteller at det også er ganske typisk for 
foreldre i denne situasjonen at de tilpasser 
seg hverandres krisereaksjoner.

– Kunsten er ikke å få sammenbrudd sam-
tidig. Krisene «times», slik at når den ene 
går i kjelleren, holder den andre seg oppe. 

«Det er fullt mulig å være både lykkelig og dypt sorgfull 
samtidig. Ingen reaksjonsmåte er riktig eller feil.»
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Du finner mer informasjon om disse kursene på www.bufetat.no.

Mange henter fram både sju somre og sju 
vintre og går langt utenpå seg selv for å opp-
rettholde denne tidtakingen i omsorgen, som 
ikke nødvendigvis speiler en balanse.

Påvirker kjønnsrollemønstre
Ifølge forsker Jan Tøssebro på NTNU i 
Trondheim har familier hvor ett eller flere 
av barna er syke, lettere for å innta mer tra-
disjonelle kjønnsrollemønstre, og det er klare 
kjønnsforskjeller i arbeidsdeltakelsen. Selv 
om Norge og de øvrige nordiske landene 
ligger bra an sammenliknet med resten av 
Europa og USA, er tendensen en klar reduk-
sjon i arbeidsdeltakelsen hos norske mødre.

– I snitt går kvinners yrkesdeltakelse ned 
med ti prosent når de får et barn med spesi-
elle behov. Når barna nærmer seg tenårene, 
endrer bildet seg noe. Da er like mange i 
arbeid, men opp mot 25 prosent flere mødre 
med syke barn jobber redusert/deltid, sier 
Tøssebro i et intervju i Hjertebarnet i 2013.

Menns arbeidsdeltakelse er ifølge Tøsse-
bro lite påvirket av at de får et barn med 

funksjonshemning eller kronisk sykdom. De 
jobber noe mindre overtid, men det er også 
den eneste endringen.

– Et kronisk sykt eller funksjonshemmet 
barn påvirker kjønnsrollene i familien, helt 
uavhengig av alvorlighetsgraden av sykdom-
men. Arbeidsfordelingen og rollene blir mer 
tradisjonelle, slår Tøssebro fast.
Dette bekreftes av familieterapeutene på 
Familievernkontoret i Trondheim.

– Mor og far har ofte så ulike forventnin-
ger, og det virker som det å få et barn med 
spesielle behov gjør at de lettere faller inn i 
tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Mor yter 
omsorg, far skaffer til veie, sier Jor litt for-
enklet. Han tror det er mange faktorer som 
bidrar til dette.

– Den første tidens tette symbiose mellom 
mor og barn, kan være vanskelig nok for 
noen og hver. Når barnet i tillegg er sykt, 
kan du gange utfordringen med ti, sier Rian 
spissformulert. Men legger fort til at virke-
ligheten er svært variert og nyansert.

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»
Nasjonale kurstilbud som administreres av Bufetat. «Hva med oss?» er et samlivskurs 
til par som har barn med nedsatt funksjonsevne. «Hva med meg?» er et tilbud for 
aleneforeldre.

Hva med oss?
Kursene varer som regel fra fredag kveld til søndag 
ettermiddag, og tar opp følgende temaer:

•  Vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
•  Parforholdet
•  Følelser og kommunikasjon
•  Livet med et spesielt barn
•  Å være nær hverandre
•  Reparasjoner i samlivet
•  Hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
•  Dele glede, mening og håp

Hva med meg?
Programmet for enslige forsørgere varer også fra 
fredag kveld til søndag ettermiddag, og tar opp følgende 
temaer:

•  Sånn er livet: en liten beretning fra hver deltaker
•  Foreldresamarbeid
•  Kommunikasjon: som nøkkel til samarbeid og forståelse
•  Familie og nettverk: hvordan benytte seg positivt av  
 dem uten å få dårlig samvittighet?
•  Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene, og   
 betydningen av å dele dem med noen
•  Energi, glede og pågangsmot: hvordan få pusterom   
 nok til seg selv, og overskudd nok til barn?

HVA MED OSS?
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Med

i håndenhjerte
Årlig utføres rundt fire hundre konsultasjoner av hjertesyke barn på barnepoliklinikken 
på Sykehuset i Telemark i Skien. I tillegg har noen barn opphold ved den kommunale 
institusjonen, SAMBA (Sammen om barna). Engasjementet på sykehuset er stort for at 
barna og foreldrene skal bli tatt best mulig hånd om.

SYKEHUSET I TELEMARK - MED HJERTE I HÅNDEN

LIS-lege 

Kathrin Weidmann 

lytter på hjertet 

til Bendik.

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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SYKEHUSET I TELEMARK - MED HJERTE I HÅNDEN

Hjertebarnet er på besøk på barne-
poliklinikken ved sykehuset i Tele-
mark i Skien i februar, i forbindelse 

med at de får overrakt en overkroppsdokke 
(Torso) i gave fra Foreningen for hjertesyke 
barn. Gaven, til en verdi av 25 000 kroner, 
er et resultat av overskuddet fra foreningens 
kalendersalg i 2014 i fylket Telemark. Ifølge 
de ansatte vil dokka komme til god nytte 
på Barne- og ungdomsklinikken.

Seksjonsleder for barnepoliklinikken, Jorunn 
Halsen, forteller at denne modellen er noe 
de har ønsket seg lenge. Tidligere benyttet 
de en hjertemodell når de skulle undervise 
foreldrene og barna om hjertefeilen. 

– Nå får vi også vist hvor hjertet sitter, og 
får plassert det i sammenheng med resten av 

kroppen. Med en slik modell er det mye let-
tere å vise hvordan tingene henger sammen, 
sier hun fornøyd. Modellen vil tjene sin hen-
sikt også for barn med lungeproblematikk, 
diabetes og andre sykdommer.

Hjemmemåling av hjerterytme
I tillegg til overkroppsmodellen, fikk 
poliklinikken i 2014 en gave på 10 000 
kroner fra Foreningen for hjertesyke barns 
fylkeslag i Telemark. Halsen forteller at 
dette er støtte til fortsatt bruk av et EKG-
hjemmemålingsapparat som sykehuset for 
noen år siden fikk i gave av fylkeslaget til 
FFHB i Telemark.

– Dette er et utrolig praktisk apparat, forteller  
Halsen og viser fram den lille og hendige 
innretningen som barna/foreldrene i flere 

uker av gangen kan låne med seg hjem. Den 
benyttes til å måle hjerterytmen morgen og 
kveld i tillegg til når episoder inntreffer.  
Målingene gjøres enkelt ved at barnets 
tomler plasseres på en måleplate på appa-
ratet. Deretter sendes registreringene til 
sykehuset over nettet med et enkelt taste-
trykk. Barnepoliklinikken setter stor pris 
på støtten fra FFHB til dette. 

– Apparatet gjør at foreldrene og barna 
ikke trenger å komme hit på unødven-
dig mange kontroller, men kan heller 
følge med på og registrere hjerterytmen 
i hjemme- og hverdagsmiljøet sitt. Det er 
jo gjerne også i settinger med aktivitet at 
episodene inntreffer, ikke her på sykehuset, 
da er det praktisk å ha dette apparatet 
for hånden.

Overrekkelse av gave: Fra venstre LIS-lege 
Kathrin Weidmann, seksjonsleder for barne- 
poliklinikken, Jorunn Halsen, Bente Staurset 
fra FFHB Telemark, Maryanne Slette fra FFHB 
Telemark, overlege Bjørn Henrichsen og Hanni 
Petersen fra FFHB.

Seksjonsleder Jorunn Halsen viser fornøyd 
fram EKG hjemmemålingsapparatet som 
avdelingen for noen år siden fikk i gave av 
FFHB i Telemark. Nå finansierer foreningen 
vedlikeholdet av apparatet. Her sammen med 
Bente Staurset og Maryanne Slette fra FFHB 
i Telemark.

Pasientinformasjon: Overlege Bjørn 
Henrichsen har nettopp undersøkt seks 
uker gamle Bendik, som ble født med hull i 
hjertet. Her forklarer han for mamma Iselin 
Marthinsen om hjertefeilen til Bendik, det 
ser ikke ut til at han trenger operasjon. 
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400 barnehjertekonsultasjoner i året
Barnepoliklinikken på sykehuset i Tele-
mark i Skien tar imot medisinske pasienter  
som trenger oppfølging av spesialister i 
barnesykdommer. 

Bjørn Schou Henrichsen er overlege på 
avdelingen og forteller at de har cirka 400 
polikliniske undersøkelser av barn med 
medfødt hjertefeil årlig på sykehuset. Noen 
er nyhenvist av fastleger, helsestasjoner eller 
legevakt, andre går til fast oppfølging av 
hjertefeilen helt til de er 18 år. Avdelingen 
undersøker også nyfødte med bilyder som 
trenger avklaring, som deretter eventuelt 
sendes videre til utredning på Rikshospi-
talet i Oslo. Barn med pacemaker går til 
kontroller og justeringer av pacemakeren 
på Rikshospitalet.

Samarbeid med Rikshospitalet og med 
voksenavdelingen
Inntil nylig var det to barneleger som 
fulgte opp de hjertesyke barna på syke-
huset i Telemark. Den siste tiden har Hen-
richsen vært alene, noe som er alt for lite. 
Barneklinikken i Telemark har midlertidig 
inngått et samarbeid med Sykehuset i 
Vestfold, slik at noen av barna nå sendes 
til kontroller der.  I tillegg er LIS-lege 
Kathrin Weidmann under opplæring i 
ultralydundersøkelser av barnehjerter på 
sykehuset i Telemark.

– Vi har et nært samarbeid med barnehjerte-
seksjonen på Rikshospitalet, forteller Hen-
richsen. Alle som skal opereres eller behandles  
intervensjonelt (med kateter via lysken) 
for hjertefeilen, henvises til Rikshospitalet.
Det året barna fyller 18 år skal de over til 
voksenavdelingen. Ettersom de hjertesyke 
barna vokser til, bruker de tid og ressurser 
på å bevisstgjøre dem om sin egen hjertefeil 
og dens konsekvenser.

– Overkroppsdokka kommer godt med 
når de unge voksne etter hvert skal få mer 
innsikt i sin egen hjertefeil. 

Tverrfaglig samarbeid
Barnepoliklinikken har et tett og tverrfag-
lig samarbeid med andre avdelinger på 
sykehuset, blant annet Familieklinikken, 
en seksjon i avdeling for barn og unges 
psykiske helse og seksjon for habilitering 
av barn og unge.

– Disse barna kan ha ulike tilleggsproblemer,  
for eksempel er ernæring en hyppig utfor-
dring for de minste. Da henviser vi dem 

til barnehabiliteringen her på sykehuset. 
Der har de bred kompetanse, blant annet 
med klinisk ernæringsfysiologer, forteller 
Henrichsen. 

– Disse barna trenger ikke bare oppfølging 
av de somatiske problemstillingene, men 
også hjelp og tilrettelegging i hverdagen!

Sammen om barna (SAMBA)
SAMBA – Sammen om barna – er en inter-
kommunal institusjon som driftes av Skien 
og Porsgrunn kommuner, men som har 
lokaler på sykehuset i Skien. Plassene på 
SAMBA blir primært benyttet av barn fra 
disse kommunene, men andre kommuner i 
Telemark kan også søke om opphold. Det 
gis tilbud til barn med ulike diagnoser og 
utfordringer som for eksempel barn med 
sterke funksjonshemninger, søvnvansker, 
ernæringsvansker eller barn med behov for 
rehabilitering etter operasjon. 

SAMBA er et heldøgnstilbud til barn fra 
0–18 år. Henrichsen forteller stolt at dette 
er et velfungerende tilbud til alvorlig syke 
barn, også til de hjertesyke, for eksempel 
barn som har fått PEG (Pertukan endo-
skopisk gastrostomi), også kalt knapp på 
magen. 

– Det fungerer som en slags sluse mellom 
sykehus og hjem. Alternativet for noen av 
disse er innleggelse i ukevis på sykehuset. 
Med SAMBA får vi frigjort senger, og dette 
er mye bedre for barnet og hele familien. Her 
får de veiledning og hjelp av både ernærings-
fysiologer, fysioterapeuter og psykologer. De 
har også tilgang på barneleger fra Barne-  og 
ungdomsklinikken og andre spesialister på 
sykehuset, forteller Henrichsen.

Satser på fastleger og helsesøstre
På sykehuset i Telemark har de fokus på 
å få til godt samarbeid med fastleger og 
helsesøstre i kommunene i fylket. 

– Dette er en pågående prosess, det er jo 
stadig mer som skal følges opp av fastlegene, 
påpeker Henrichsen. 

Sykehuset arrangerer samarbeidsmøter om 
syke barn for disse faggruppene, med ulike 
temaer på dagsordenen. 

– Det gjør noe med terskelen for samarbeid 
og for å ta kontakt, begge veier. Det hender 
også at fastlegene inviteres inn til sykehuset, 
gjerne når det er tverrfaglige samarbeids-
møter om disse barna.

Fakta om 
Sykehuset i Telemark
Sykehuset Telemark (ST) er et områ-
desykehus for Telemark fylke og har 
ansvar for å gi spesialisthelsetje-
nester til befolkningen i Telemark. 
Spesialisthelsetjenestens oppgaver 
er pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, forskning og opp-
læring av pasienter og pårørende. 
Hovedsykehuset ligger i Skien. 

Sykehuset Telemark er et allsidig 
akuttsykehus som tilbyr diagnostikk 
og behandling innenfor de fleste spe-
sialistområder og med tilbud flere 
steder i Telemark. Sykehuset Tele-
mark dekker et befolkningsgrunnlag 
på rundt 170 000 mennesker, og 
hadde rundt 3100 årsverk (4200 
ansatte) i 2014. Sykehuset Telemark 
eies av det regionale helseforetaket 
Helse Sør-Øst. 

I 2013 var det 285 000 pasientopp-
hold ved Sykehuset Telemark, herav 
33 000 pasientopphold ved senge-
postene, 17 000 opphold til dag-
behandling og 235 200 polikliniske 
konsultasjoner.

Barne- og ungdomsklinikken gir et 
samlet tilbud til barn og ungdom 
innen medisin, psykisk helse og habi-
litering. Avdelingen gir et fullverdig 
medisinsk spesialisthelsetjenes-
tetilbud til barn fra 0–15 (18) år, 
via innleggelse, dagbehandling og 
polikliniske besøk. 

Kilde www.sthf.no

Overlege Bjørn Henrichsen
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LANDET RUNDT Fylkeslaget Telemark Tekst:  Torill Funderud   |   Foto: Telemark Fylkeslag

  NY GIV I FYLKESLAGET:

     – Viktig å gi nye medlemmer 
    støtte og tilhørighet

Cathrine Søtvedt valgte å ta gjenvalg 
som leder i februar, og går inn i en 
ny periode for fortsatt å skape godt 

samhold og flere aktiviteter for medlem-
mene i Telemark.
  
– De siste årene har vi hatt en del faste 
arrangementer, og gjennom dem prøver vi 
å nå flest mulig av medlemmene. Vi har litt 
over førti medlemsfamilier og drøyt tjue 
støttemedlemmer. Den harde kjernen består 
av åtte–ti familier som er de mest aktive. 
Med nytt styre og flere nye medlemmer, 

kommer vi ikke til å være mindre aktive i 
årene som kommer, lover hun.

I HJERTET AV SØR-NORGE
Telemark fylke er vakkert og variert og kan 
by på både sjø, fjell, skog, kanaler, elver og 
innsjøer. Her er det også mange fine mål for 
dags- og helgeturer for medlemmene. Enten 
du vil være aktiv i en klatrepark eller ta en 
rolig båttur på kanalen. Fylket grenser til 
Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland 
og Aust-Agder. Administrasjonssenteret 
er Skien, og slik er det for fyl-

keslaget også – mange av de mest aktive 
medlemmene bor sentralt rundt fylkesho-
vedstaden. Det er de ikke alene om, drøyt 
90 000 mennesker bor i Grenlandsområdet.

– Vi har gode muligheter til ulike aktiviteter 
i vårt eget fylke. Men det hender likevel at 
vi reiser litt lenger. I fjor var vi for eksempel 
på tur til Fårup i Danmark, der åtte familier 
leide hytter og vi hadde ei fin helg sammen. 
Ellers satser laget på faste arrangementer – 
kanskje blir det flere årlige treff framover. I 
fjor fikk de til fire treff, blant annet bowling- 
og pizza-kveld og et besøk på Eventyrfa-
brikken, som er et innendørs lekeland med 
jungelmiljø for de minste. Teaterbesøk før 
jul eller en tur til badeparken i Langesund 
er populært. En fin skøytepark i fylket skal 
de også besøke. Målet er å friste flest mulig 
til aktiviteter.

– Selv om vi har en del medlemmer, er det 
ikke alltid like lett å engasjere alle. Behovene 
til familiene kan være så forskjellige. Noen 
har små barn, andre litt eldre, noen foreldre 
er mer erfarne, mens andre er ferske. Nå har 
det vært et lite generasjonsskifte i laget, og 
ved valget i februar fikk vi også inn flere 
av de nye som styremedlemmer, forteller 
Søtvedt fornøyd. 

– Vi har ikke inntrykk av at det kommer 
flere selv om vi sprer aktivitetene og møtene 
utover fylket, derfor blir det til at vi møtes 
aller mest i Grenlandsområdet, sier hun 
som selv har vært med i 11 år etter at hun 
fikk en datter med hjertefeil for 12 år siden. 

I Telemark blir hjertebarna og familiene tatt godt imot. Her får de noen å prate med, le 
sammen med og dra på turer med.
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Tekst:  Torill Funderud   |   Foto: Telemark Fylkeslag

GLEDE AV SAMHOLDET
– De som er fast med, tror jeg har mye 
glede av foreningen. Vi hadde nettopp spil-
lekveld på jobben til et av medlemmene, 
og da fikk vi med to nye familier. Jeg synes 
det er både viktig og fint at det er sosialt 
for foreldrene også, i tillegg til for barna. 
Når du får et hjertebarn, er det mye nytt 
å ta innover seg. Vi som har opplevd dette 
selv, kan lettere enn andre forstå foreldrene 
og støtte dem.

Det følte hun var til god støtte da hun 
selv ble mor og hadde mange spørsmål, 
og spesielt før operasjonen til datteren. 

– Derfor ringer alltid jeg eller noen i styret 
til alle nye medlemmer for å opprette kon-
takt og inkludere dem i foreningen, slik at 
de kan få den samme støtten, forteller hun.
Til daglig er hun butikksjef i to dagligva-
rebutikker og har mye å stå i med, men 
har altså likevel valgt å gå på med to nye 
år som leder. 

– Ja, når jeg vet hva det betydde for meg 
å ha dette fellesskapet, spesielt da jeg var 
fersk mor, så er det motivasjonen min. Jeg 
vil være der for dem som får barn nå, og 
være en samtalepartner for de nye. 

PLANER VIDERE
Ett av målene for det nye styret, er å få 
bedre nettsider.

– Ingen av oss er egentlig så gode på sånt, 
så vi må få en liten innføring og lære oss 
mer om det. Gode nettsider er viktig for 
å nå bedre ut til medlemmene og de som 
vurderer å bli med, mener hun, alle søker 
jo på nettet etter informasjon i dag.

Søtvedt mener også at sykehuset er en godt 
sted å begynne for å få kontakt med nye 
hjertefamilier. Derfor skal de følge opp 
sykehuset enda bedre framover. 

– Vi har nylig vært i kontakt med sykehuset, 
nettopp for å få et tettere samarbeid. Der 
når vi nye familier med en gang, og vi har 
brosjyrer klare til dem i bamseposene. Det 
er viktig å synliggjøre foreningen og hva 
vi kan tilby. 

Sykehuset har også fått viktig støtte av for-
eningen i årenes løp. Julegaver som kommer 
mange til gode er overrakt enhetslederen 
mange ganger. Noen av dem kan du lese 
om på side 25–27 i dette bladet.

– Vi har ikke så store, faste utgifter. Derfor 
har vi klart oss bra med pengegaver fra det 
lokale næringslivet, Odd Fellow-losjen og 
det vi får fra grasrotandelen. Vi får rundt 30 
000 kroner fra folk som tipper og har satt 
oss opp som mottakere av grasrotandelen. 

– Det gir oss mulighet til å være en aktiv 
forening!

STYRETS MEDLEMMER: 
E-post: telemark@ffhb.no

CATHRINE SØTVEDT
Leder
mobil 41 60 66 67

LISE T. KLEPPE
Nestleder

GLENN JANIK MÆLA
Kasserer

BENTE STAURSET
Sekretær

MARYANNE K. SLETTE 
ANETTE CECILIE PEDERSEN
GEIR MOSEBEKK
JILL DAVENPORT
Styremedlemmer

MARTIN SØTVEDT
ARVID KLEPPE
KARETHE MÆLA
Varamedlemmer

Cathrine Søtvedt, leder 
i Telemark fylkeslag
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SØSKENPROSJEKTET Tekst og foto:  Torill Funderud

Vatne er psykolog og en av eksper-
tene som svarer på spørsmål fra 
medlemmene på hjemmesiden til 

FFHB og på Hjertetelefonen annenhver 
tirsdag. Hun jobber både som psykolog på 
Rikshospitalet og som psykolog og forsker 
på Frambu senter for sjeldne diagnoser, et 
par mil sør for Oslo. Det er som forsker 
hun nå etterlyser deltakere til et prosjekt. 

– På Frambu jobber vi med «Søskenprosjek-
tet» som skal beskrive hvordan barn kan 
oppleve livet med søsken som har en psykisk 
eller fysisk funksjonsnedsettelse. Samtidig 
er dette et kurs der deltakerne får gode 
verktøy de kan bruke i hverdagen. Hvordan 
takler de det og hvordan påvirker det dem 
på godt og vondt? Vatne samarbeider også 
med autismeforeningen.

Egne og andres behov
– God kommunikasjon i familien er viktig 
for alles psykiske helse, mener Torun Vatne, 
som er blitt mer og mer bevisst på at søsken 
som pårørende lenge er blitt sviktet i helse-

vesenet. Foreldrene tar gjerne oppgaven med 
å informere dem og involvere dem i større 
eller mindre grad i oppfølgingen av søsken 
med kroniske lidelser. Men dette kommer i 
tillegg til andre omsorgsoppgaver.

Hvilke søsken har ikke opplevd at broren 
eller søsteren som er syk, må gå foran dem? 
De lærer seg ofte til å vente, sette andre først 
og klare seg mer på egenhånd.

– Søsken kan derfor bli flinke til å legge 
merke til andres behov, og mange setter 
andres behov foran sine egne. Kanskje går 
dette på bekostning av deres egne behov. 
Vi lurer på om helsepersonell og andre 
voksne kommuniserer godt nok med dem. 
Hvordan har søsknene det egentlig, og på 
hvilke måter påvirker det dem å ta ekstra 
hensyn og leve med søsken som har andre 
behov enn dem? Det er interessante spørsmål 

PROSJEKT OM SØSKEN SKAL GI MER KUNNSKAP: 

– Hjertebarnas søsken 
er viktige pårørende

Torun Vatne leder et 
prosjekt som både skal gi 
kunnskap om søsken som 
pårørende og samtidig 
hjelpe foreldre til å 
kommunisere enda bedre 
med barna sine.

Søskens psykiske helse
«Å være søsken til et barn med en kronisk tilstand, innebærer en liten økt risiko for 
psykiske vansker både med hensyn til internaliserende (f.eks. angst og depresjon) 
og eksternaliserende vansker (atferdsvansker) (Vermaes mfl., 2011). Lavere selv-
tillit, tilbaketrekning, dårligere relasjoner til jevnaldrende, en følelse av ensomhet 
og isolasjon og kroppslige plager er rapportert (Williams, 1997). Det er viktig å vite 
hvilke søsken som er i risikosonen for å utvikle psykiske vansker, hvilke barn man 
bør følge litt ekstra med på og gi ekstra støtte i hverdagen.»

Torun Vatne, Et annerledes søskenliv? Artikkel i rapporten Barn i Norge 2014, utgitt 
av organisasjonen Voksne for barn.  

(Foto: Frambu)
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Torun Vatne har doktorgrad om temaet kom-
munikasjon mellom kronisk syke barn, foreldre 
og helsepersonell. Hun er prosjektleder for 
det såkalte «Søskenprosjektet» som gjen-
nomføres i samarbeid med Psykologisk insti-
tutt ved UiO. Studien har til formål å beskrive 

hvordan barn opplever livet med et 
søsken med en funksjonsnedset-

telse og evaluere effekten av 
et kommunikasjonskurs 

for søsken og foreldre. 
FFHB støtter prosjek-
tet for å få mer kunn-
skap spesifikt om 
søsken til hjertebarn.

KOMMUNIKASJON: 
Psykolog Torun Vatne er opptatt 
av samspill i familier hvor det er 

barn både med og uten funksjons-
nedsettelser. – God kommunika-
sjon er nødvendig for at alle skal 
føle seg sett og hørt. Nå forsker 

vi på hvordan søsken takler å leve 
med brødre og søstre med 

funksjonsnedsettelser. 

det ikke er forsket nok på, mener Vatne, 
som med «Søskenprosjektet» vil begynne 
å nøste i dette.

– Styrke og svakhet
Sammen med psykolog Yngvild Haukeland 
som skal ta doktorgraden på emnet, profes-
sor ved psykologisk institutt i Oslo, Svein 
Mossige og psykologispesialist og forsker 
ved Frambu, Krister Fjermestad, driver 
hun «Søskenprosjektet», som vil kunne 
gi dem mer kunnskap. De har utviklet 
et kommunikasjonskurs for pårørende 
søsken og foreldre, som både innebærer 
gruppesamtaler og at foreldre og barn 
løser oppgaver sammen. Slik kan foreldre 
til friske og syke barn øve på å snakke om 
vanskelige og sårbare temaer med barna 
sine og bli mer bevisst på hvordan de svarer 
på spørsmål.

– Vi ønsker å gi foreldrene verktøy til bedre 
å takle utfordringene det kan være å ha 
barn med ulike behov. Familier til barn med 
funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like for-
skjellige som familier flest, men har til felles 
at foreldrene har andre og mer krevende 
omsorgsoppgaver i hverdagen. Kanskje er 
mange flinke til å svare på spørsmål som 
søsken har. Men hvis søsken spør om noe 
konkret, gir gjerne foreldrene konkrete svar. 
Få reflekterer i særlig grad over hvorfor 
barna stiller nettopp disse spørsmålene. 
Kanskje er det like viktig å tenke litt over 
det, og gi søsken rom for undring, tid og 
oppmerksomhet, sier Vatne. 
Hun forteller at under kurset sitter søsken 

blant annet på et eget rom og skriver ned 
spørsmål til foreldrene vegg i vegg, og venter 
spent på hvordan foreldrene reagerer på 
akkurat deres spørsmål. Foreldrene er ikke 
mindre spente på hva søsknene vil ta opp. 

– Det er morsomt å observere nysgjerrig-
heten, utviklingen og bevisstgjøringen til 
deltakerne på disse kursene våre. 

Kombineres med helgesamling
Til dette trenger prosjektet flere deltakere 
over hele landet, og Vatne ønsker å invitere 
fylkeslag i FFHB til å stille opp. Hun fortel-
ler at det er enkelt å kombinere prosjektet 
med en helgesamling som fylkeslaget uansett 
inviterer til. 

– Opplegget består av to moduler. Den ene 
omhandler kunnskap om diagnosen, den 
andre handler om søskens utfordring. Like 
mye som det er et forskningsprosjekt, er det 
altså et kommunikasjonskurs for de som 
deltar. Vi trener rett og slett på å snakke 
sammen, forklarer Vatne.

Psykologistudenter er gruppeledere for 
foreldre- og barnegruppene som møtes til 
sammen fem ganger gjennom hele helge-
samlingen. 

– Vi har tilpasset opplegget slik at det ikke 
griper for mye inn i opplegget til foreningen. 
Slik sett er det enkelt å delta. Vi bruker 
konkrete teknikker som vi trener på sammen 
med barna, og jobber med å finne ut hvor-
dan de tenker og føler. 

– På kursene våre møter vi gode, kompetente 
foreldre som har taklet mange utfordringer. 
Likevel opplever vi at de setter pris på våre 
metoder og verktøy for å kommunisere 
enda bedre med barna sine – enten med 
eller uten funksjonsnedsettelser. Jeg tror 
deltakerne kan ha like stort utbytte av dette 
som forskerne, sier Torun Vatne.    

Mål for søskenprosjektet
• Kartlegge barns opplevelser knyt-

tet til å leve med et søsken med en 
funksjonsnedsettelse

• Kartlegge søskens kunnskap om 
den aktuelle diagnosen.

• Utvikle et gruppetilbud for søsken 
og foreldre med fokus på kommuni-
kasjon om diagnosen og det søsken 
opplever.

• Evaluere effekten av dette grup-
petilbudet på søskens kunnskap, 
kommunikasjon mellom foreldre 
og barn samt søskens psykologiske 
helse.

Interessert?
Om dette er noe for ditt fylkeslag, 
nås Torun Vatne på e-post: 
tva@frambu.no
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§
FORSIKRING

Utfordringen ved å beskrive rettigheter 
under forsikringsregelverket er at 
ingen hjertebarn er like, ingen har 

lik historie og variasjonene i diagnosene og 
alvorlighetsgraden er store. Realiteten er 
derfor dessverre slik at mulighetene ikke vil 
være like for alle. For FFHB er det likevel 
viktig å peke på de rettighetene som finnes 
innenfor barneforsikring, og muligheten til 
å håndheve og ivareta disse. 

Kommunikasjonen med forsikringsselska-
pene kan oppleves som utfordrende. Både 
fordi det er krevende å kjenne sine fulle 
rettigheter, språket kan være vanskelig til-
gjengelig, og det oppleves for mange som 
utfordrende å nå igjennom. Det er grunn 
til å være klar over at forsikringsselskapene 
er underlagt reguleringer som innebærer at 
også du som forsikringstaker har rettigheter, 
og at forsikringsselskapene ikke på eget 
grunnlag fritt kan velge å avslå eller godta 
søknader om forsikringer. Det er derfor ikke 
alltid grunn til å ta et nei for et nei, eller å 
godta begrensninger. 

SØKNADPROSESS
Søknadsprosessen innebærer for de fleste 
forsikringer et krav om en form for hel-
seerklæring hvor det må gjøres rede for 
barnets helsetilstand. Denne krever relativt 
detaljerte opplysninger om sykdommer, 
sykehusinnleggelser, operasjoner, undersø-
kelser, videre oppfølging med mer. Det er 
i denne sammenhengen viktig å være opp-
riktig og å ta med all relevant informasjon 
om barnets helse. Det kan vurderes å hente 
inn informasjon fra kardiolog/fastlege som 
sier noe om barnets helse, og å legge ved 
dette i søknaden.

RETTIGHETER VED SØKNAD OM  
FORSIKRING TIL HJERTEBARNET
På bakgrunn av opplysningene som inngis 
i helseerklæringen opplever mange foreldre 
til barn med medfødte hjertefeil å få avslag 
på søknad om barneforsikring. 

Vedtaket fra forsikringsselskapet kan inne-
bære at forsikringsselskapet ikke ønsker å 
gi barnet forsikring overhodet, at dette for 
eksempel er begrenset til en ulykkesforsik-
ring, og ikke gir dekning for sykdommer 
eller uførepensjon. Eller at det er gitt forsik-
ring med reservasjon for enkelte sykdommer 
og følger av disse, eller at uførepensjon ikke 
videreføres til voksenlivet uten ny helseer-
klæring. Alt dette regnes som avslag etter 
forsikringsavtaleloven, fordi det ikke gis 
forsikring «på vanlige vilkår». 

Forsikringsselskapene har ikke plikt til å 
godta søknader om forsikringer. Likevel 
er det slik at dersom barnet får avslag på 
forsikring, gjelder følgende rettigheter:

Vedtaket skal begrunnes. Dette innebæ-
rer at det skal gis opplysninger om hvilke 
forhold som ligger til grunn for avslaget, 
inkludert informasjon om de individuelle 
risikovurderingene som eventuelt er foretatt 
når det gjelder ditt barn.

Forsikringsselskapet må ha en saklig grunn 
til å avslå forsikringen. Dette uttrykkes slik 
at det må være en særlig risiko knyttet til 
barnets helse. Det må være en rimelig sam-
menheng mellom den særlige risikoen og 
avslaget. Det vil si at det i utgangspunktet 
bare er adgang til å nekte forsikringsdekning 
for forhold som den særlige risikoen knytter 
seg til. I hjertebarnas tilfelle må det altså 
være sammenheng mellom hjertefeilen og 
de sykdomsrisikoene som barnet har som 
følge av dette, og avslaget/begrensningene 
som er gitt.

Avslaget skal ikke gå lenger enn det som er 
nødvendig. Det betyr at forsikringsselskapet 
i stedet for å nekte forsikring helt, skal tilby 
en forsikring med begrenset dekning dersom 

Forsikring til barn med medfødt hjertefeil
Mange foreldre ønsker å tegne forsikring for sine barn, slik at barnet skal stå bedre 
rustet økonomisk dersom det utsettes for sykdom eller ulykker. Å ha et barn som er 
født med en sykdom, kan imidlertid by på noen større utfordringer når det gjelder 
forsikringer. En arbeidsgruppe i FFHB, med blant annet juridisk kompetanser, har 
utarbeidet noen generelle tips og råd i den sammenheng. 

Hva gjør vi når barnet ikke gis forsikringer? 
Handlingsalternativer
• Be om å få se selskapets konkrete vurdering av barnets «særlige risiko», dersom 

det er henvist til en underliggende vurdering som ikke er vedlagt vedtaket. Dette 
gir nyttig informasjon om den helsevurderingen som er gjort, og hva selskapet 
faktisk bruker til å begrunne risikoen.

• Skriv en klage til forsikringsselskapet, og/eller
• Skriv en klage til Finansklagenemnda (www.finansklagenemnda.no). Dette er et 

uavhengig organ som vurderer spørsmålet om forsikringsdekning.
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§
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Forsikring til barn med medfødt hjertefeil
det er mulig å unnta de omstendighetene 
fra forsikringsdekningen som den særlige 
risikoen knytter seg til. Dette kan bety at 
barnet skal gis forsikring, men med reserva-
sjon i dekningen for hjertefeilen og følger 
av denne.

TIPS TIL EN KLAGEPROSESS
Det er utfordrende å komme med generelle 
tips til utforming av en klage, fordi tilfellene 
og begrunnelsene er så ulike for hvert barn. 
Vi skal likevel gi noen grunnleggende tips 
til forhold det kan være greit å tenke på i 
utformingen av en klage.

Klagefrist
Det må klages innen 6 måneder etter at 
vedtaket er gjort. Jo raskere, jo bedre.

Be om en utfyllende begrunnelse
Forsikringsselskapene er forpliktet til å 
begrunne avslag. Dersom en begrunnelse 
ikke allerede er gitt, kan det være greit å be 
om nærmere informasjon. Dette kan gjerne 
gjøres som en del av en foreløpig klage, for 
å avbryte klagefristen.

Er det saklig grunn for avslaget eller de 
begrensninger som er gjort i forsikringen? 
Dette vil i mange tilfeller være vanskelig å 
vurdere. Når det gjelder saklig grunn, kan 
det være slik at hjertesykdommen utgjør 
en «særlig risiko», som innebærer at for-
sikringsselskapet ikke er forpliktet til å gi 
en fullstendig forsikring uten reservasjoner. 
Et viktig poeng er likevel å se til at avslaget 
ikke går lenger enn nødvendig.

Dette innebærer at det må være en forholds-
messighet mellom den saklige grunnen – i 
hjertebarnas tilfeller er dette hjertefeilen 
– og de avslag/begrensninger som er gitt 
fra selskapet.

I en del tilfeller vil forsikringsselskapet 
gi avslag på forsikringen for sykdommer 
som ikke bare relaterer seg til hjertesyk-
dommen, men også for andre sykdom-
mer som kan oppstå. Dette kan være å gå 
for langt, dersom det rent faktisk ikke er 
risiko for andre sykdommer hos barnet. 

Avhengig av forsikringsselskapets vedtak, 
kan det derfor vurderes om det er grunn til 
å klage, fordi avslag eller reservasjoner går 
lengre enn det er grunn til, barnets diagnose, 
helsesituasjon og fremtidsutsikter tatt i 
betraktning. Det er dessverre vanskelig å si 
noe generelt om når det er grunn til å klage 
for den enkelte, men dersom dere mener at 
avslaget går for langt, kan det argumenteres 
med at forsikringsselskapet i stedet må gi en 
forsikring med reservasjoner for de risiko-
ene som faktisk gjelder for deres barn, og 
ikke andre sykdomstilfeller.

Dokumentasjon
Forsikringsselskapene henviser gjerne til 
«Nemnda for helsevurdering» i vurderin-
gen av om det skal gis forsikring og på 
hvilke vilkår. Nemnda for helsevurdering 
er opprettet av forsikringsselskapene slik 
at det skal være en felles praktisering av 
forsikringssøknader. Nemnda har derfor 
til oppgave å utarbeide og oppdatere veile-
dende retningslinjer for helsevurdering, og 
gir anbefaling til bedømmelse av søknader 
om forsikring av spesielt vanskelig karakter. 
 
Forsikringsselskapene og Nemnda for hel-
sevurdering viser gjerne til statistikk når 
det gjøres rede for hvilke risikoer som er 
knyttet til det enkelte barnets diagnoser. 
Det er dette selskapene vurderer den sær-
lige risikoen på bakgrunn av, og det gjøres 
ikke nødvendigvis individuelle vurderinger 
av hvilke risikoer ditt barn faktisk har. Sta-
tistikken kan gi uttrykk for sykdomsrela-
terte følger som kan oppstå i nær fremtid, 
eller lenger frem i tid. Samtidig inneholder 
den gjerne standardiserte anbefalinger fra 
Nemnda for helsevurdering for om det skal 
gis forsikring for personer med den aktu-
elle diagnosen, eventuelt på hvilke vilkår. 
 
Når det gjelder statistikken som selskapene 
henviser til, er det et krav om at denne må 
ha en tilstrekkelig nær sammenheng med 
sykdommen som barnet har. Grunnlaget for 
statistikken må være relevant i det enkelte 
tilfellet. Det kan være grunn til å få se på 
om statistikken som brukes er oppdatert, 
hvor gammel den er, og om den knytter 

seg til den aktuelle situasjonen for barnet. 
Dersom dere har opplysninger om barnets 
helsetilstand som tilsier at denne statistik-
ken eller enkelte av risikofaktorene ikke 
er aktuelle for barnet, for eksempel i form 
av referat fra kontroller på sykehuset, kan 
dette bidra til å vise at statistikken kanskje 
ikke fullt ut er aktuell for ditt barn, og be 
om at dette tas hensyn til i vurderingen.

Prosess
Ved en klage til Finansklagenemnda bør det 
legges ved kopi av de papirene dere har sendt 
forsikringsselskapet, og selskapets vedtak. 
Nemndas sekretariat styrer prosessen, sender 
klagen i kopi til forsikringsselskapet og ber 
om tilbakemelding fra selskapet på klagen. 
Ikke vær redd for å kontakte nemnda ved 
spørsmål. Dere vil også ha mulighet til å 
kommentere på forsikringsselskapets svar. I 
noen tilfeller vil forsikringsselskapet også gi 
mulighet til å sende inn ny helseerklæring, 
for eksempel en viss tid etter at operasjon 
er gjennomført. 

Utfallet av nemndas vurdering er alltid 
usikkert og vanskelig å si noe om.

For arbeidsgruppen, leder av Landsstyret, 
Erik Skarrud
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HJERTEVENNLIG OPPVEKST Tekst: Mona Ø. Sundet   |   Foto: FFHB Hedmark

De aller fleste barn med medfødt hjertefeil har det fint i 
barnehagen og på skolen. De blir godt ivaretatt og fulgt 
opp, og de får opplæring og undervisning ut fra sine 

evner og forutsetninger. Samtidig vet vi at det er behov for mer 
kunnskap om barnas utfordringer for å bedre dialogen mellom 
hjem, barnehage og skole. Informasjon og kommunikasjon har 
vist seg å være suksesskriteriene for en god skolehverdag, også 
for barn med medfødt hjertefeil, derfor har Hjertepermen fokus 
på nettopp dette.

Hjertepermen inneholder viktig informasjon til foreldre og lærere, 
og permen i seg selv kan være et middel for å fremme kontakt og 
kunnskapsutveksling mellom hjem og skole.

Materiellet inneholder to permer, en til hjemmet og en som følger 
barnet gjennom barnehage og skole. Generell informasjon står i 
permene fra starten av, og spesiell informasjon om det enkelte barnet 
kan foreldrene selv supplere med. I forkant av viktige overganger 
i livet, vil aktuell informasjon bli sendt foreldrene. Det kan for 
eksempel være før oppstart på skolen og ved overgang til ung-
domsskolen. Den tilsendte informasjonen vil bestå av to faktaark, 
ett til hjemmets perm og ett til Hjertepermen som er i barnehagen 
eller på skolen. Faktaarkene kan være gode utgangspunkt for 
møter og samtaler mellom foreldrene og barnehagen/skolen.

Hjertepermen er utviklet gjennom et flerårig prosjekt i Forenin-
gen for hjertesyke barn, og baserer seg på erfaringer og innspill 
fra foreldre og fagfolk. I år skal det gjennomføres pilotprosjekt 
i Vestfold, Hedmark, Hordaland og Finnmark. Flere fylkeslag 
har dette året fokus på hverdagen i barnehage og skole for barn 
med medfødt hjertefeil. Det blir gjennomført familiesamlinger 
og årsmøter der dette er tema. Det er tydelig at barnehage og 
skole er noe som mange i Foreningen for hjertesyke barn er 
opptatt av.

Lørdag 24. januar var familier fra Hedmark fylkeslag på Oslo-
tur. Der fikk de utdelt den rykende ferske Hjertepermen fra 
Foreningen for hjertesyke barn.

V

Hjertepermen er i disse dager på vei ut til familier i fire av landets fylker. Her skal 
permen prøves ut og kvalitetssikres, før den neste år vil sendes ut til alle foreningens 
medlemmer med barn i denne alderen.

Med         under armenHjertepermen

§Eksempel på faktaboks om rettigheter fra Hjertepermen:

Skoleskyss
Reglene om skoleskyss står i opplæringsloven kapittel 7
Elever med nedsatt funksjonsevne eller som er midlertidig 
skadet eller syke har rett til nødvendig (gratis) skyss til skolen 
uansett avstand. Dette gjelder også når eleven har plass i 
skolefritidsordningen (SFO). I alle tilfellen der eleven har rett 
til skyss har hun eller han også krav på nødvendig reisefølge, 
og til tilsyn før undervisningen begynner og etter at under-
visningen er slutt for dagen.



2 • 2015          HJE RTE BA R N ET 35

Norsk sommerleir 28. juni – 3. juli
Fra 28. juni – 3. juli arrangeres den norske leiren på IMI Stølen, 
som ligger i Oppdal i Sør-Trøndelag. Været i Trøndelag den siste 
sommeren var helt knall – vi satser på at det blir det også i 2015! 

I løpet av disse dagene skal vi gjøre masse gøy – bare se her:

Søndag Ankomst. Vi finner ut hvor vi skal sove, spiser litt mat og 
 blir kjent.
Mandag Tester ut høydeskrekken (Zipline) og aktiviteter på leirstedet.
Tirsdag Tur til Trondheim med omvisning i Nidarosdomen og  
 shopping.
Onsdag Tema-dag. Her kommer det en lege og en sykepleier  
 som skal snakke litt om ungdom og hjertefeil.  De har lovet  
 å snakke slik at vi forstår hva som sies!  
 I tillegg kommer det en fra NAV Oppdal som skal snakke litt 
 om rettigheter når det gjelder skole og utdanning.
Torsdag Ut på tur – aldri sur! Vi skal ut i den fantastiske naturen og 
 teste padleevnene våre. Kanotur på Gjevilvatnet er på 
 programmet denne dagen.
Fredag Rydde, pakke og reise hjem.

Flere av disse aktivitetene varer bare deler av dagen, så det er 
veldig god tid til å benytte seg av aktiviteter som finnes på IMI. 
Her er det sandvolleyballbane, fotballbane, bordtennis og airhoc-
key – for å nevne noen av mulighetene. Eller man kan rett og slett 
bare sitte i en god stol og gjøre ingenting! 

Sett av uka, og begynn å glede deg til å gjøre dette til den beste 
uka i hele 2015! 

Vi har plass til alle som vil være med.

For påmelding og spørsmål, send e-post til torunn@ffhb.no     

Det er fortsatt ledige plasser 
på årets norske sommerleir!
Leir er noe av det beste som finnes! Bare spør en som har vært på leir før. 
Du som er født mellom 1997 og 2001 kan være med FFHB på leir!

UNGDOMSLEIR
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DAGLIGVARECUPEN TROMSØ

Truls Svendsen, et knippe eliteseriespil-
lere og ordføreren i Tromsø stilte alle 
opp i Dagligvarecupen i Tromsø 17. 

januar. Men mest av alt handlet dagen om at 
folk i bransjen møtes til vennskapelige fot-
ballkamper og gir penger til et godt formål.

Flere aktiviteter
Sølvi Salo Stensrud er fylkesleder hos For-
eningen for hjertesyke barn i Troms. Hun 
fikk vite i november at overskuddet skulle 
gå til dem.

– Jeg ble kjempeglad, det betyr utrolig mye 
at vi får pengene. Dette betyr at vi kan ha 
flere aktiviteter for barna. Vi skal på Viten-
senteret i februar og spise pizza etterpå. 
Flere aktiviteter uten egenandel for barna 
er bra, da kommer det flere, sier Sølvi. Hun 
ser at ungene som har vært med i foreningen 
knytter vennskap for livet. Selv har hun en 
datter på 12 år som er hjertebarn, og som 
har funnet sine beste venner på arrange-
mentene til foreningen. I Troms er det 60 
medlemsfamilier, der noen har flere barn 
med hjertesykdom. 

Dagligvarecupen har gjort en fantastisk jobb, 
vi har sett hvor mye arbeid de legger ned. At 
overskuddet går til oss er bare helt fantas-
tisk, sier fylkeslaglederen. Under cupen har 
foreningen satt opp en informasjonsstand 
og de røde hjerteballongene som er godt 
synlige i idrettshallen. Foreningen deler ut 
informasjonsmateriell, selger medlemskap 
og har også en liten konkurranse.

Truls i form
– Det er fantastisk å være med her og at 
pengene går til en god sak. Jeg merker at 
fintene ikke sitter like godt som før, men jeg 

er blitt slankere på grunn av turen over 
Grønland. Jeg er ikke kjempetjukk, bare 
tjukk, det må Truls være. Jeg fikk inn et 
mål, men det er jo strengt tatt bare for 
gøy det her, smiler Svendsen i skjegget. 

Komiker og programleder Truls Svendsen 
puster tungt etter kampen, men mener det 
er stas å ta turen til hjembyen Tromsø. 
Etter å ha gått over Grønland med Cecilie 
Skog i programmet «Tjukken og Lillemor» 
er han i bedre form enn på lenge. I kjen-
diskampen scoret Truls ett mål, og feiret 
med å dra trøya over hodet og springe 

med hendene i været. Noe han pådro seg 
gult kort for. 

Tok helt av
Thomas Nordnes startet Dagligvarecupen 
og har fått med seg tre andre. Vi møter 
ham sammen med Hans Kanebog som er 
medarrangør. Begge jobber selv i bransjen.
– Cupen begynte som et forsøk for noen år 
siden, for å se interessen. Det tok fullstendig 
av og ble en kjempesuksess fra første år. Det 
unike er at folk som til daglig er konkur-
renter møtes til vennskapelige fotballkamper 
med litt småkriging. Målet er å samle inn 

Tekst og foto:  Lars Åke Andersen

Dagligvarecupen i Tromsø ga overskuddet til Foreningen for hjertesyke barn. Truls 
Svendsen frontet kjendiskampen og synes det er fantastisk at pengene går til et godt 
formål.

Truls Svendsen i farta under Dagligvarecupen i Tromsø. Svendsen var høydepunktet i kjendis-
kampen der overskuddet gikk til Foreningen for hjertesyke barn.

Tjukkas med hjertet på rette stedet
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Tjukkas med hjertet på rette stedet

til et veldig formål og å ha det sosialt i lag. 
Cupen går over én dag, og avsluttes med 
bankett på kvelden, noe som for mange er 
høydepunktet, sier Nordnes og Kanebog.

I Skarphallen i Tromsø kjemper damelag og 
herrelag i femmerfotball om å få lærkula i 
nettet flest ganger på de tildelte 12 minuttene

Speaker med humor
Dagligvarecupen har på få år blitt kjent som 
en happening i Tromsø. Dagligvarehandelen 
stilte i år opp med 28 lag og over 300 spillere 
lørdag 17. januar. De fleste er med på grunn 
av det sosiale og for en vennskapelig kamp 

mot konkurrenter. I år feiret man et aldri 
så lite jubileum, da det var femte gangen 
arrangementet gikk av stabelen.

Kristian Fr. Figenschow er skuespiller i 
Tromsø og stiller opp som konferansier 
og stemningsskaper under kjendiskampen 
der lokale og nasjonale kjente ansikter stiller 
opp til en uhøytidelig kamp. Figenschow 
mener det er fantastisk at handelsstanden 
er så raus at de sender overskuddet til et 
godt formål.

– De kunne brukt pengene på seg selv, men 
bruker dem på noen som trenger dem enda 

mer. Selv var jeg med og spilte i fjor, men 
de så vel hvor dårlig jeg var, så i år stiller 
jeg som konferansier, sier skuespilleren.

Hvert år går altså overskuddet fra turne-
ringen til et godt formål i Tromsø. Lagene 
betaler for å spille, I tillegg er det kiosk-
salg og loddsalg som gir inntekter. Mange 
butikker har gitt gratis varer til formålet. 
I fjor gikk overskuddet på 50 000 til Var-
desenteret som hjelper kreftrammede. I år 
regner man med minst like mye, og Sølvi 
Salo Stensrud, fylkesleder hos Foreningen 
for hjertesyke barn i Troms, er fornøyd 
med det.

Truls Svendsen på standen hos Foreningen for hjertesyke barn. 
Fra venstre Nina Briskemyr, Amalie Salo Mikalsen, Sølvi Salo 
Stensrud og Karl Fredrik Albrigtsen.

Thomas Nordnes, Hans Kanebog og de andre hos arran-
gøren hadde full kontroll under Dagligvarecupen 2015 i 
Tromsø, og sender med glede overskuddet til Foreningen 
for hjertesyke barn i Troms.
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KRONIKK Av:  Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet

for barna
Barna er det kjæreste og viktigste vi har. Og kvaliteten på et 

samfunn kan i stor grad bedømmes ut fra hvordan vi som fellesskap 
tar vare på de barna og familiene som trenger ekstra hjelp.

Legevitenskapen er kommet langt når det gjelder behandling 
av medfødte hjertefeil. Det finnes i dag behandlingstilbud 
som gjør at de fleste med hjertefeil kan leve et helt- eller 

tilnærmet normalt liv. Behandlingen kan være i form av kirurgi, 
legemidler eller hjelpemidler som kunstige hjerteklaffer og pace-
makere. Fremskritt innen operasjonsteknikk gjør at hjertekirurgi 
kan gjøres mye tidligere enn før, og vel halvparten opereres nå 
før 2-årsalderen. 

Arbeiderpartiet vil jobbe for å styrke sykehusene videre, og 
har lovt at vi i denne perioden vil øke midlene til kompetanse, 
utstyr og behandlinger på norske sykehus med totalt 12 mil-
liarder kroner. Økte ressurser er viktig for å bedre tilbudet og 
kvaliteten, men ikke nok i seg selv.

For å utvikle helsetilbudet til barn må vi jobbe på flere felt, 
og jeg vil gi honnør til Foreningen for hjertesyke barn for at 
dere engasjerer dere så bredt. I tillegg til sykehusbehandling, 
så trenger vi mer samarbeid med frivillig sektor, økt satsing 
på forskning, mer innsats for å oppdage sykdom tidlig, bedre 
rehabilitering og habilitering, styrket skolehelsetjeneste og 
tilpasset utdanning, arbeidsliv og stønadsordninger.

Foreningen for hjertesyke barn deltok i fjor høst på høringer i 
både Helse- og omsorgskomiteen og i Familie- og kulturkomi-
teen på Stortinget. I høringen i Helse- og omsorgskomiteen la 
foreningen spesiell vekt på sammenheng og helhet i oppfølging 
av barn og unge med medfødt hjertefeil. Foreningens viktigste 

budskap var å sette søkelyset på det manglende habiliteringstil-
budet til barn og unge med medfødt hjertefeil eller med annen 
kronisk sykdom. 

Det gjorde inntrykk på meg da det i høringen ble sagt at det 
satses svært mye i starten av et pasientforløp, men mindre og 
mindre når hverdagen kommer og utfordringene med lærevansker, 
ernæringsproblemer, dårlig motorikk og nedsatt fysisk yteevne 
kommer til syne. Det er ikke akseptabelt hvis barn med medfødt 
hjertesykdom ikke får tilbud om tilrettelagt habilitering – dette 
er en lovpålagt tjeneste. I tillegg merket vi i Arbeiderpartiet 
oss at det er en sterk bekymring for rammebetingelsene for 
organisasjoner som gjør samfunnsnyttige oppgaver. 

Vi må også styrke forskningen. Noe av det siste daværende 
helseminister Jonas Gahr Støre gjorde før han måtte gå av etter 
forrige stortingsvalg, var å få gjennomslag i statsbudsjettet for 
2014 for å bedre forskningen med 100 millioner kroner til 
sykehusene. Men dette er ikke nok. Vi vil ha tilsvarende økning 
også i 2015. Og vi skylder en takk til Foreningen for hjertesyke 
barn for at dere også er aktive med å samle inn penger til å 
styrke den medisinske forskningen.

Sykehusene og fastlegene må bli bedre til å oppdage sykdom 
hos barn tidlig. Arbeiderpartiet har tidligere fått vedtatt økt 
screening for sykdom hos nyfødte, og vi vil jobbe for at fastleger 
og sykehusleger får økt kompetanse til å oppdage og henvise 
barn tidlig ved mistanke om alvorlig sykdom.

Sammen

Torgeir Micaelsen 
(Arbeiderpartiet) er innvalgt 

representant for Buskerud på 
Stortinget. Han er andre nestleder  

i Helse- og omsorgskomiteen.
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På skolene må vi ha flere helsesøstre, og midlene må øremerkes. 
Det blir for enkelt for kommunene å prioritere ned denne tje-
nesten når de må gjøre sine prioriteringer i trange økonomiske 
tider. Tidligere mente Arbeiderpartiet at øremerking ikke var 
riktig innen skolehelsetjenesten, men etter innspill fra Foreningen 
for hjertesyke barn og mange andre, så ser vi at dette dessverre 
er helt nødvendig.

Til sist vil jeg legge vekt på å ha gode ordninger for å inkludere 
personer med redusert funksjon, gjennom hele livsløpet. Barne-
hager, skoler og høyere utdanning må være tilpasset personer 

med redusert funksjon, enten det er på grunn av en medfødt 
hjertefeil eller andre årsaker. Vi må også ha et arbeidsliv som 
inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg er glad for 
at Arbeiderpartiet står sammen med de funksjonshemmedes 
organisasjoner mot svekkelser i arbeidsmiljøloven og reduksjon 
av viktige trygdeordninger og for et inkluderende arbeidsliv.

De siste tiårene har vist at Norge har fått til mye for hjertesyke 
barn, og vi kan få til mye mer. Arbeiderpartiet har ikke alle svarene, 
men vi har en grunnleggende tro på at vi finner de beste løsningene 
i fellesskap. Og at vi får til mest når vi står sammen for barna.

Det er ikke akseptabelt 
hvis barn med medfødt 

hjertesykdom ikke får tilbud 
om tilrettelagt habilitering – 
dette er en lovpålagt tjeneste.
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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.

Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

medisinsk utstyr så disse hjertebarna 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. 

GI EN GAVE
Gavekonto 3000 19 32000
Gi	på	nett	www.ffhb.no

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER
Registrer	deg	på	www.ffhb.no/giver

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

Bestill	kalenderen	i	dag	på	
www.ffhb.no/kalender

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

Hjertet er organet som oftest har misdannelser hos nyfødte. Hjertet på et nyfødt barn er omtrent like stort som barnets knyttneve.
Tidligere måtte man ofte vente til barnet var 1–2 år før man kunne operere alvorlige feil.

Emil - Linius
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Januar
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

        Dagfi nn  Alfred  Roar  
       1 Dagfrid 2 Alf 3 Roger 4

       1. nyttårsdag

Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund  Børge
Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10 Børre 11

Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton  Hild 
Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17 Hildur 18    Herbjørg      Tønnes  

Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl  Paul 
Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24 Pål 25
  Bastian      Emma  Joar  

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun 
Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31  Gurli      

Desember 2014
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

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

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

                        

Notater:
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Takk for 
din støtte til  

barn i N
orge  

med hjertefeil

Hjertebarnkalenderen 
                                      2 0 1 5

Øvre Vollgate 11,
Postboks 222 Sentrum,
0103 Oslo
Telefon: 23 05 80 00
Telefaks: 23 05 80 09
E-post: ffhb@ffhb.no

www.ffhb.no

De fleste har et hjertebarn, de færreste får vite det av en lege.

Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende organisasjon som
arbeider for at alle hjertesyke barn i Norge skal få gode liv.

Din støtte gjør dette mulig. Vi håper du får glede av kalenderen i 2015.

Hellig- og fridager for 2016
1. jan nyttårsdag, 20. mars palmesøndag, 24. mars skjærtorsdag, 25. mars langfredag, 27. mars 1. påskedag, 28. mars 2. påskedag,

1. mai off. høytidsdag,  5. mai Kr. himmelfartsdag, 15. mai 1. pinsedag, 16. mai 2. pinsedag, 17. mai grunnlovsdag, 25. des 1. juledag, 26. des 2. juledag

Oversiktskalender 2016
Januar 2016

 M T O T F L S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Juli 2016
 M T O T F L S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Februar 2016
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
 29

August 2016
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 

Mars 2016
 M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

September 2016
 M T O T F L S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

April 2016
 M T O T F L S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

Oktober 2016
 M T O T F L S
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
 31

November 2016
 M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 

Juni 2016
 M T O T F L S
   1 2 3 4 5 
  6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

Desember 2016
 M T O T F L S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Mai 2016
 M T O T F L S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31
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DERFOR BØR DU ENGASJERE DEG I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

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 
hjertebarna 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.

SLIK KAN DU STØTTE DE HJERTESYKE BARNA:

Tusen takk for ditt store hjerte for små hjerter!

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.

Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

medisinsk utstyr så disse hjertebarna 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. 

GI EN GAVE
Gavekonto 3000 19 32000
Gi	på	nett	www.ffhb.no

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER
Registrer	deg	på	www.ffhb.no/giver

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

Bestill	kalenderen	i	dag	på	
www.ffhb.no/kalender

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

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

Bestill kalenderen i dag 
på 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.

Les mer på 
www.ffhb.no/fremtiden

Kjøp Hjertebarnkalenderen Å testamentere en gave

Salg av kalender for 2016 
starter i juni.
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Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

«Jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på turer 
med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.» 

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

Gave til sykehuset 
i Vestfold
Vellykket salg av FFHBs årskalender 2015 resulterte i en etterlengtet gave til Barneav-delingen ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Fylkeslaget i Vestfold overleverte 5. mars et nytt og moderne pulsoksymeter til avde-lingen. Utstyret vil lette arbeidet for både legen og kontaktsykepleier på avdelingen. Instrumentet måler oksygenmetning og puls.

Kontaktsykepleier Tove Rognmo Olsen er glad for at de nå har moderne og fleksibelt utstyr som kan registrere data over tid, og ikke bare gir et øyeblikksbilde.

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 erver-
vet, 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

Utstyrleverandørene var tilstede for å demonstrerer bruken av det nye utstyret. 

Kristine Lindhøy og Melissa Lindhøy. Barnelege Eirik Nestaas, kardiolog Håvard 

Dalen og kontaktsykepleier Tove Rognmo Olsen. (Foto: Thor Henning Nilsen)
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KRYSSORD

Vinnere av kryssord nr. 1-2015:

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

Robin Oddli Sundli, Svormo
Zion Lange, Brønnøysund
Ella Hilstad, Øresvik

Gratulerer!

Send løsningen til:
Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

Merk konvolutten:
«Kryssord 2 – 2015»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. juni

X-ord nr. 2-2015
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HVEM ER HVEM

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

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
Skeide
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:
Sølvi Salo Stensrud
Malmveien 90
9022 Krokelvdalen
Telefon: 958 41 150
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK:
Hege Sofie Nilsen
Valhallveien 15
9511 Alta
Tlf.: 957 95 220
E-post: finnmark@ffhb.no

LANDSSTYRET

LEDER:
Erik Skarrud 
Kringkastingsveien 6 
7052 Trondheim
Tlf. 950 77 414
E-post: leder@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

NESTLEDER:
Sissel Holm-Sandnes
 Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@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 Bahus
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

Din gave redder liv
Foreningen for hjertesyke barn arbeider for 
at hjertesyke barn i Norge skal få best mulig 
livskvalitet. Ha stort hjerte for små hjerter  
Gi en gave og bidra til bedre liv for barn 
med hjertefeil. 

Kontonummer: 3000 19 32000
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Bamsen Knut

Sitteunderlag 
kr 25.00

HJERTEBUTIKKEN

kr  99.00

FFHB restesalg!
Fleecejakke
kr 239.00

kr 99.00

Dameskjorte, 
kortermet

Dameskjorte, 
langermet 
m/ v-hals
kr  139.00

For bestilling, størrelser, farger og annen informasjon om produktene, besøk www.ffhb.no!

Boka «Med hjerte 
for trening»
kr  249.00
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Hjerterom
NR. 2 • 2015

Årets eneste og viktigste sykkeltur er unna-
gjort for i år.
Jeg besto med glans. Eller; jeg presterte 
like bra som i fjor, og det er omtrent det 
beste jeg kan forvente.
Uansett hvordan jeg føler meg på forhånd 
er det bestandig spenning knyttet til den 
årlige kontrollen på Rikshospitalet.
Gruer du deg også til kontrollen, spurte 
GUCH-sykepleieren denne gangen. Gjør 
ikke alle det? Er det noen som gleder seg til 
å få sjekket status på sin medfødte hjerte- 
feil?
Med tre åpne hjerteoperasjoner, to opera-
sjoner i forbindelse med ICD-en, en hjerte-
stans og medisiner med sterke bivirkninger 
i bagasjen er det potensielt litt av hvert å 
gruble over. Heldigvis er jeg utstyrt med et 
lyst sinn og er blant de heldige som ikke 
bruker så mye tankevirksomhet på den 
medisinske historikken min til vanlig.

Men når innkallingen til kontroll kommer 
i posten, begynner hjernen å jobbe. Først 
i underbevisstheten, vagt i det fjerne. Når 
kontrollen nærmer seg, trenger spørs- 
målene seg til overflaten. Har jeg ikke vært 
litt ekstra sliten i et siste? Er ikke bakken 
opp fra toget ekstra tung om dagen? Har 
jeg mye hevelser i kroppen nå? Kan jeg 
være helt sikker på at det ikke er akutt 
hjertesvikt? Er det ikke mer hjertebank 
enn vanlig? Jeg har hatt en del vondt i 
hodet – kan det være et forvarsel på…
slag? Det er nå ett år mer enn sist siden 
forrige operasjon – og sannsynligheten er 
ganske mye større for at neste operasjon 
nærmer seg…
Hypokonderen i meg forbereder seg på det 
verste. Selv om mitt vanlige jeg prøver å 
overbevise henne om at hun bare overdriver 
– som vanlig.
Så sitter jeg der på venterom 1. Et siste, 

nervøst dobesøk. Og så er 
det min tur.
En times tid senere er 
jeg ferdig undersøkt, har 
syklet meg sliten og fått 
de svarene jeg og legen 
trenger. I samme stund er 
alle de bekymrede spørs-
målene mine borte 
vekk for denne gang.
I disse sykehus-
øyeblikkene er 
det ekstra godt å 
vite at man ikke 
er alene. Jeg har 
VMH, og foren-
ingen er full av 
folk som skjønner 
hvordan du har 
det. Husk det, du 
også!

INNE TIL SERVICE

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-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
10. mars.

Å være syk,  men se frisk uts. 46-47

Mange drar 
til Feiring
    s. 50

Marit Haugdahl, 
styreleder i 
Voksne med 

medfødt 
hjertefeil

Et helhjertet  liv
s.49
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Av Idha Toft Valeur

Du kunne i hvert fall ikke ha sett det, 
fordi hun ser helt frisk ut. Dette er 
Hanna Charlotte Pedersens historie. 

En historie om en tilsynelatende frisk jente. 

Fra fest til koma
Det er 2007 og Hanna er i Tønsberg for 
å feire sin bestevenns bursdag. Det var en 
stor fest på lørdagen og det er nå søndag. 

Formen er ikke på topp, og Hannas venner 
begynner å bli ganske irriterte på henne, 
fordi hun lager rare snorkelyder. Da Hannas 
ansikt begynte å bli blått, skjønner ven-
nene hennes alvoret. En venninne som er 
sykepleier starter med hjerte- og lungered-
ning og en annen venn ringer etter ambu-
lanse. Etter 20 lange minutter kommer 
ambulansen og ambulansehelikopteret.  
Hanna blir fraktet til Rikshospitalet. Her blir 
hun lagt i medisinsk koma og de kjøler også 
ned kroppen til 33 grader for at den skal få 

maksimal hvile. Etter to dager varmer de 
opp kroppen igjen, en halv grad hver time 
til temperaturen hennes er 36 grader igjen.  
 
Hanna våkner opp, uten hjerneskade og 
føler seg ganske så fin. Helt til kardiologen 
begynner å prate. 

Sjelden hjertesykdom
- De sa at de hadde oppdaget en sjelden 
hjertesykdom som heter Non-compaction 
kardiomyopati. Det er samme sykdom som 

Har du noen gang tenkt på hvor mange du ser hver dag som har en skjult sykdom som 
påvirker dem hver eneste dag? Dersom en sprudlende og smilende 30 år gammel 
jente hadde gått mot deg på gaten og du hadde blitt fortalt at hun lider av en sjelden 
hjertesykdom, hadde du forstått og trodd på henne? 

Å være syk, men se frisk ut

Hanna Charlotte Pedersen (foto: privat)
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min storebror døde av ni år før min hjerte-
stans. På det tidspunktet visste de ikke at 
det var genetisk, derfor ble ingen i familien 
min testet, forteller Hanna. 

En uke etter at Hannas hjerte stoppet, skjer 
det samme med hennes mor. Begge over-
lever. Non-compaction kardiomyopati er 
en sykdom legene vet lite om, og den er 
sjelden. Legene vet ikke så mye om Hannas 
sykdom, men det de vet er at hjertet vokser 
for fort og sykdommen kan gi alvorlige 
rytmeforstyrrelser som i verste fall kan 
forårsake hjertestans. Derfor har legene 
operert inn en hjertestarter, ICD, i brystet 
hennes. Denne brikken vil forhåpentligvis 
starte hjertet hennes igjen om hun opplever 
ventrikkelflimmer flere ganger. 

Skjult sykdom ekstra belastende
Dersom du så Hanna komme gående mot 
deg på gaten, kunne du aldri ha forestilt 
deg at hun nesten døde og at hun derfor 
må ta medisin hver eneste dag resten av 
livet. Du kunne heller ikke tenke deg at 
hun har en brikke inni kroppen som blant 
annet piper når batteriet begynner å gå 
tomt. Hun ser rett og slett ikke syk ut.   
 
Sidsel Graff-Iversen, lege og seniorforsker 
ved Folkehelseinstituttet, sa i november 
2014 til VG Pluss: - En skjult sykdom 
kan være ekstra belastende for den som 
er rammet. Når sykdommen ikke er noe 
omgivelsene kjenner til eller kan se, vil 
heller ikke omgivelsene skjønne hvilken 
innsats som gjøres for å fungere i dagliglivet.  
Dette er en situasjon Hanna kan kjenne seg 

igjen i. Hun fungerer nesten som normalt 
hver dag. Men dagsformen er det ikke lengre 
Hanna som rår over. På fredag kan hun føle 
seg topp og dra på fest med venninner, og på 
lørdag kan hun gjøre det igjen, før hun på 
søndag går en lang ettermiddagstur. Neste 
uke, eller neste helg, blir muligens tilbragt på 
sofaen. Alt avhenger av hjertet - og formen. 
Hannas løsning har vært å være hundre 
prosent ærlig om sine begrensinger til sine 
nære og kjære. Det er ikke alltid like enkelt. 

- Jeg har hele veien vært veldig åpen og 
ærlig om min sykdom og møter stort sett 
veldig fine og empatiske mennesker som 
tar hensyn. Samtidig opplever jeg daglig at 
folk ikke forstår. Nettopp fordi jeg en dag 
kan trene, gå på cafe og feste, men neste 
dag orker jeg ingenting. Det er vanskelig 
for folk å forstå at jeg kan gjøre alt, men at 
kroppen må hvile. Jeg kan ikke bestemme 
hvilke dager som er gode eller dårlige, det 
er det hjertet som bestemmer, sier Hanna. 

- Redd for å bli oppfattet som lat
Marit Haugdahl, leder av Voksne med med-
født hjertefeil, har også opplevd hjertestans 
og kan kjenne seg igjen problematikken 
med å ikke bli trodd. 

- Mange synes at en av de store utfordrin-
gene med hjertefeilen er at den ikke synes! 
Med mindre man har bar overkropp og 

andre kan se arret, selv om ikke alle er ope-
rert og derfor ikke har arr. De fleste jeg 
kjenner - inkludert meg selv - er livredde 
for at andre skal tro de er late. Jeg tror aldri 
noen egentlig har opplevd meg som lat, 
men jeg føler alltid på det. Mange unngår 
å delta på sosiale aktiviteter med fysiske 
anstrengelser, for de føler at de henger etter, 
sinker de andre, og at de blir oppfattet som 
nettopp late, sier Marit.

Nyter livet mer
Hanna har nå levd med Non-compaction 
kardiomyopati i åtte år. I stedet for å foku-
sere for mye på at det alltid vil være hjerte-
sykdommen som styrer hvor mye hun kan 
gjøre i perioder, setter hun mer pris på de 
små øyeblikkene nå enn det hun gjorde før. 
Sykdommen er med henne i alt hun gjør 
hver eneste dag og gir Hanna noen hindre 
langs veien. Derfor har hun måttet senke 
forventningene til seg selv og tilpasset akti-
vitetsnivået til det varierende energinivået. 
Hun har måttet lære å ta hjertesykdommen 
med i regnskapet, hun har måttet ta ansvar, 
og dette gjør at hun i dag er fornøyd med 
situasjonen og hverdagen. 

- Jeg setter pris på en koselig melding fra en 
venn, en jentekveld, en fjelltur og familietid. 
Alt betyr mer nå enn før og jeg setter utro-
lig stor pris på alle vennene jeg har og ikke 
minst familien min som støttet meg og gir 
meg livsglede. Opplevelser er sterkere enn 
før og jeg tar meg tid til å kjenne etter når 
jeg gjør ting som gir meg glede. Som å nyte 
utsikten på toppen av fjellet og ta lange 
pauser underveis for å se på naturen. Eller 
sende hyggelige meldinger fordi jeg ønsker 
at de jeg er glad i skal vite hvor bra de er. 
Alle trenger oppmuntring i blant. Jeg nyter 
tid med venner og familie på en annen, ja 
bedre måte rett og slett!

Om artikkelforfatteren
Idha Toft Valeur er 21 år gammel og bor for 
tiden i London, hvor hun studerer journalistikk 
og kreativ skriving på Kingston University.  
Hun karakteriserer seg selv som en smilende 
jente, ofte med musikk på ørene, som er glad 
i bøker, latterkramper og gode venner. 
Idha var konkurransesvømmer i 10 år før 
hun som 16-åring måtte slutte da hun fikk 
påvist en sjelden hjertesykdom, kalt IST. - Jeg 
lever nå som landkrabbe, men det hender jeg 
tar meg en tur i svømmehallen for å bevare 
svømmehuden mellom tærne, sier Idha.

Artikkelforfatteren Idha sammen med Hanna 
Charlotte (foto: privat).

- Mange synes at en av 
de store utfordringene med 
hjertefeilen er at den ikke synes! 
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Hvorfor meldte du deg inn i Voksne med medfødt hjertefeil? 
Jeg meldte meg inn i VMH fordi jeg ønsket kontakt med andre 
i samme situasjon som meg selv.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlemskap i  Voksne med med-
født hjertefeil? 
Det jeg ønsker av mitt medlemskap i VMH er sosiale treff, 
kursing og samvær. Som ikke nødvendigvis må handle om 
sykdom.

Hvilke saker som berører de voksne hjertebarna opptar deg 
mest? 
Jeg mener den viktigste saken for oss voksne med medfødt 
hjertefeil er inngangen til arbeidslivet. Det er mange som kan 
bidra, men det er vanskelig å få innpass. Mange arbeidsgivere 
vegrer seg for å ansette vår pasientgruppe.
 
Hvorfor vil du anbefale andre å bli medlem? 
Jeg vil anbefale andre å bli medlem på grunn av det sosiale og 
for å oppleve at man ikke er alene. Mange har det som deg.

Beskriv deg selv med maks tre setninger. 
Jeg er engasjert.
Jeg er utålmodig.
Jeg er glad i de rundt meg.

Hva gjør du når du har fri?
Når jeg har fri og mulighet reiser jeg til min søster, hennes 
mann og mine to nydelige nieser i Paris. Jeg er glad i være 
sammen med venner og gå på kafé. Og så er jeg veldig glad i 
TV'n min hjemme også!

Hva drømmer du om? 
Jeg drømmer om flere friske dager. Alle mine andre drømmer 
har blitt realisert. 

OG SOSIALFamiliekjær 

MEDLEMSPROFILEN: Kathrine Greet Toivonen

Alder: 36 
Bosted: Drammen
Sivilstatus: Gift
Jobber:  100% ufør
Diagnose: Fallots tetrade
Verv i foreningen: Nestleder i 
VMH sør

Si de tre magiske ordene til dine nærmeste
Det er viktig at dine nærmeste kjenner ditt standpunkt til organdonasjon, siden det er de som skal 

bekrefte din vilje. De du velger å fortelle dette til, er de som betyr mest for deg. 
Med andre ord – et dobbelt kjærlighetsbudskap. Si det på organdonasjon.no/treord



2 • 2015          HJE RTE R OM 49

Gerd Anne Nordstrand 
Pedersen og mannen 
Vegard har for fyrste gong 
vore med på eit kurs i regi 
av VMH. Det gav meirsmak. 
Her kan du lese om korleis 
dei hadde det på kurset Eit 
heilhjarta liv.

Mine føresette har heilt frå eg var 
lita vore medlemmar av FFHB, 
men sjølv har eg ikkje vore «gira» 

på aktivitetane som har blitt tilbode. Kvifor 
ikkje? Fordi eg ikkje har følt meg sjuk som 
yngre. Likevel meldte eg meg inn i VHM for 
nokre månader tilbake, sidan eg tenkte at 
det kanskje ville dukke opp kurs eller infor-
masjon som var relevant for min livssitua-
sjon. Og det gjorde det. Eg og mannen min, 
Vegard, blei invitert til eit kurs som tok opp 
akkurat det som opptek oss for tida; tankar 
som handlar om jobb, graviditet og sjukdom.  

Kan eg bli gravid sjølv om eg er hjartesjuk? 
Vil eg få god oppfølging dersom eg blir 
gravid? Kan eg søkje på ei 100 % stilling 
når eg er hjarteoperert? Vil eg orke å gå i 
full jobb, og kva skjer dersom eg ikkje orker 
det? Korleis kan eg forklare andre personar 
i kvardagslivet mitt om sjukdommen min- 
og få forståing for at eg blir fortare sliten? 
Med desse tankane i bakhovudet takka vi 
ja til å vere med på kurset. Vi var spente, 
samtidig som vi både håpte og trudde kurset 
og ramane rundt ville vere av høg kvalitet. 
Og det viste seg å stemme. Gjennom sam-
tale med dei andre deltakarane og gode 
foredragshaldarar fekk eg djupare innblikk 
i korleis andre har opplevd desse tinga. 
Det var også godt å vere der saman med 
ektefellen min sidan han heller ikkje hadde 
vore med på kurs før. Vi som har medfødt 
hjartefeil fekk diskutere problemstillingar 
vi står oppi, men óg den betre halvdelen 
fekk vere med og dele deira erfaringar. 
På den måten fekk vi sjå korleis to per-
sonar som lever tett på kvarandre kan 
ha ganske ulike synspunkt og meiningar! 
 
Til saman var vi 9 par som deltok på kurset. 
Å møte andre par i ein samanliknbar situa-

sjon var hyggeleg og spanande. Eg likte 
spesielt godt at det var lagt opp til mykje 
dialog mellom kursdeltakerane. Det var 
inspirerande å oppleve korleis  gruppa 
snakka så openhjarta om positive så vel 
som utfordrande erfaringar. Kurset var 
til oppmuntring, og eg ser fram til å delta 
på fleire arrangement i regi av foreininga! 
 
Gerd Anne Nordstrand Pedersen

Er du singel og søker likesinnede?
 «Et helhjertet liv»-kurset for par er omtalt over. Men da Hjerterom ble produsert var 
det fortsatt noen ledige plasser på gruppen som skal på kurs 26. – 26. april.
Ønsker du å delta på dette kurset, som er forbeholdt single/enslige medlemmer, så 
send snarlig en e-post til torunn@vmh.no. Vi lover ingen plass, men det er første-
mann til mølla.
«Et helhjertet liv» skal bidra til å skape en bedre livssituasjon for voksne med hjerte-
feil gjennom kunnskapen til blant annet Egil Halleland, som er tilknyttet Modum Bad. 
VMH har benyttet Egil Halleland ved flere tidligere kurs og foredrag. 
VMH ønsker å bidra til å styrke medlemmenes evne til mestring og generelle livskva-
litet. Vi vil på disse samlingene fokusere på den styrken som ligger i å ha gjennomlevd 
de utfordringer som den enkelte har gjort. Et sentralt mål er at hver og en kan se at 
en medfødt hjertefeil og de erfaringer man har ervervet gjennom dette, kan sees på 
som en ressurs og ikke en hindring.
Les mer om kurset på vmh.no

   Eit heilhjarta liv
Hjarteleg om

Her er noen av deltakerne på kurset foran 
Holmenkollen Park Hotell. Første rekke fra 
venstre: Camilla Volden, Wenche Nubdal, 
Natalie Strand, Sjalg Dagssønn Haugsnes, 
lille Frøya, Vegard Løvå, Trine Hofvind, Anita 
Vangstad og Pål Vangstad. Bakerste rekke fra 
venstre: Tor Ragnar Sætnan, Per Ola Aune, 
Ane Nordin Løvå og Ole Sigurd Hofvind.

Par i hjerter. Lærerstudentene Vegard og 
Gerd Anne Pedersen deltok på et VMH-
arrangement for første gang. I denne artikke-
len forteller Gerd Anne om opplevelsen.
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Tekst: Marit Haugdahl
Foto: Kari Anne Pedersen

Svært mange av de drøyt 100 deltakerne 
har vært på opphold på Feiring i løpet 
av de siste to årene. Plassene er svært 

etterspurte, og det er 10 GUCH-plasser 
per inntak.
Det blir nytt rehabiliteringsopphold for 
GUCHere i mai 2015. Oppstart er 4. mai, 
og oppholdet varer altså i 4 uker. Feiring-
klinikken ligger idyllisk til ved Mjøsa, og 
her har du en unik mulighet til å gi deg selv 
en kickstart på resten av ditt liv!
Søknadsfristen er i utgangspunktet 10. april, 
og du søker via din fastlege. Oppholdet 
er gratis.

Elsker GUCH
– Vi har en forkjærlighet for de med medfødt 

hjertefeil, sier ansvarlig sykepleier Nina 
Midthun ved Feiringklinikken. 
– De har andre utfordringer enn våre vanlige 
rehabiliteringspasienter, men er mer spen-
nende å jobbe med, legger hun til. 
Det er ingen krav til at du er nylig operert 
eller har vært gjennom behandling den siste 
tiden for å kunne delta. At du er ung eller 
voksen og har en medfødt hjertefeil som 
påvirker deg på en eller annen måte, er 
i utgangspunktet det eneste kriteriet du 
trenger å oppfylle. Tilbudet er gratis, og 
reiseutgiftene dekkes som for andre syke-
husopphold. Du vil bli sykemeldt under 
oppholdet, så det har heller ingen økono-
miske konsekvenser for din arbeidsgiver. 
Søknad finner du på feiringklinikken.no, 
eller du kan kontakte Nina Midthun på 
nina.midthun@feiringklinikken.no eller på 
telefonnummer 63924186. 

Søknad fylles ut av fastlege eller syke-
huslege og sendes så til Feiringklinikken. 

Mål for oppholdet
Målet for de fire ukene er blant annet å 
finne riktig treningsbelastning (mengde og 
intensitet) for den enkelte. Alle deltakere 
vil bli testet på tredemølle med EKG og 
direktemålt oksygenopptak. I tillegg blir 
hjerterytmen registrert i 24 timer. I tillegg til 
mye og variert trening blir det forelesninger 
og diskusjoner omkring livsstil. Klinikken 
har en egen attføringskonsulent som har 
samtaler med hver enkelt vedrørende jobb-
situasjon og hvordan nettopp du fungerer i 
arbeidslivet, eller gir råd vedrørende studier 
og offentlige støtteordninger. «Å leve med 
hjertesykdom» er et sentralt tema under 
oppholdet. Her blir det egne samtalegrupper 
med GUCH-pasientene.

115 GUCHere på Feiring 

Siden Feiringklinikken startet opp med egne inntak for medfødt hjertefeil i 2008, har 
rundt 115 GUCHere deltatt på fire ukers rehabilitering på Feiring. I mai er det en ny 
mulighet!

– er det din tur nå?

Bassenget blir flittig brukt hele året.

Testing på 
tredemølle må 
til for å finne 
hvilken belas-
ting du tåler.

Hjertevennlig 
men smakfullt 
kosthold er en 
viktig del av 
oppholdet.

Man får mye frisk luft i løpet av 4 uker.
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Forskningsnytt

FÆRRE TRENGER REOPERASJON

Overlevelsen etter operasjon for med-
født hjertefeil har steget betraktelig 
siden 1970-tallet. Færre trenger reo-
perasjon.

Dødeligheten og antallet reoperasjoner 
for medfødt hjertefeil er redusert i perio-
den 1971 til 2011, viser data fra 7038 
pasienter under 16 år som ble operert 
for medfødt hjertefeil på Rikshospitalet 
i denne perioden.
Kumulativ (opphopende) overlevelse 
frem til 16 års alder var 62,4 prosent 
for barn og unge som ble operert i i 
årene1971-1989, mot 86,9 prosent for 
opererte i perioden 1990-2011.
Det er Dagens Medisin som omtaler 
studien, som er publisert i Circuation.
Selv om antallet reoperasjoner også er 
redusert i løpet av 40 år, er det fortsatt 
noen som må gjennom flere hjerteope-
rasjoner. Én av tre som ble operert på 
1990-tallet trengte reoperasjon, mens 
dette gjaldt drøyt hver fjerde som gjen-
nomgikk operasjon i perioden 2000-
2011.
Forfatterne av artikkelen, som er 
GUCH-kardiolog Gunnar Erikssen, 
kirurgene Egil Seem og Harald Lindberg 
med flere, mener en fremtidig utfor-
dring er å finne nye metoder som kan 
redusere behovet for reoperasjoner og 
dødelighet ytterligere.

ØKNING AV ENDOKARDITT

I Storbritannia viser en studie at forekom-
sten av endokarditt har økt etter at det i 
2008 kom nye retningslinjer for bruk av 
forebyggende antibiotika.

Fra 2008 til 2013 falt antallet resepter på 
antibiotikaprofylakse (forebyggende anti-
biotika) fra 10.600 hver måned til 1.300 
pr måned, samtidig som det ble registrert 
35 flere tilfeller av endokarditt hver måned. 
Forskerne kan ikke bevise at økningen skyl-
des reduksjon i bruk av antibiotika, det kan 
også skyldes endringer i befolkningen. Men 
økningen i antall tilfeller var høyere enn 
forventet. I Storbritannia er det fortsatt en 
sjelden sykdom, som rammer færre enn 10 
av 100.000. 
På bakgrunn av undersøkelsen vil britene 
nå se på retningslinjene på nytt.

Endokarditt er en bakteriebetennelse i 
hjertet. Personer med noen typer medfødt 
hjertefeil har økt risiko for endokarditt. Er 
du usikker på om dette gjelder deg, må du 
spørre legen din.

Kilde: BBC News, Health

NY BEHANDLING

Ved Oslo Universitetssykehus har legene satt inn kunstige pulmonalklaffer via kateter 
istedenfor åpen hjertekirurgi. Ti pasienter mellom 7 og 30 år med medfødt hjertefeil 
har blitt behandlet på denne måten, og de forteller alle at de kom mye raskere tilbake 
til sitt vanlige liv både psykisk og fysisk i forhold til hvordan det ville vært etter en 
åpen hjerteoperasjon. Behandlingen heter perkutan kateterbasert innsetting av kunstig 
pulmonalklaff og går ut på at den kunstige klaffen blir ført inn til hjertet via et kateter 
fra en vene i lysken eller halsen. 

Kilde: Unikard

LAV RISIKO VED FØDSEL

En amerikansk studie har sett på risikoen 
for hjerterelaterte komplikasjoner ved fødsel 
hos kvinner med medfødt hjertefeil. Kon-
klusjonen er at risikoen er lav.

Forskerne sier at andelen som fikk komplika-
sjoner ved fødselen var lavere enn forventet. 
Risikoen er noe større ved kompliserte hjerte-
feil. Studien viste imidlertid at så mange som 
47 prosent av de med komplisert hjertefeil 
tok keisersnitt, mot 40 prosent av de med en 
mindre komplisert hjertefeil og 33 prosent 
av friske kvinner. Kvinner med hjertefeil blir 
også liggende opp mot dobbelt så lenge på 
sykehus etter fødselen som de uten hjertefeil.
Denne undersøkelsen sa ingenting om tiden 
etter fødselen. En mindre studie (172 per-
soner) viste at 6,4 prosent av kvinner med 
medfødt hjertefeil opplevde reaksjoner innen 
et år etter fødsel. Dette kunne være akutt 
behov for kirurgi, rytmeforstyrrelser, hjer-
tesvikt, hjertestans eller endokarditt. Faren 
for hendelser innen et år var størst hos kvin-
nene som også hadde opplevd hjerterelaterte 
komplikasjoner i svangerskapet.

Kilder: American Heart Journal og Science 
Newsline Medicine.

KOMPLIKASJONER VED BRUK AV INTRAVENØS VÆSKE

En studie ved Yale har avdekket mulig skadelig behandling av pasienter med alvorlig 
hjertesvikt.

Studien viser at en del pasienter med alvorlig hjertesvikt blir behandlet med intra-
venøs væske i tillegg til vanndrivende medisiner. Vanndrivende medisiner blir gitt 
for å unngå opphopning av overflødig væske for å lette symptomene på hjertesvikt. 
Intravenøs væske kan gi motsatt effekt. I studien ble over 10 prosent av pasientene 
behandlet med intravenøs væske samtidig med vanndrivende medisiner, noe forskerne 
så på som en stor andel. Studien viste at det ved bruk av intravenøs væske var større 
sannsynlighet for negative konsekvenser som behov for intensivbehandling, intuba-
sjon, dialyse og i verste fall død, sammenlignet med de som ble behandlet med bare 
vanndrivende medikamenter.
Studien kan ikke fastslå at det er bruken av intravenøse væsker som er skyld i de 
alvorlige konsekvensene, dette krever videre undersøkelser. Forskerne sier funnene er 
overraskende og understreker at de nå trenger mer informasjon om disse pasientene 
og om hvorvidt bruken av intravenøs væske var årsaken til deres dårlige utfall. 

Kilde: dicardiology.com

Frøydis Løvberg Lien har medfødt hjer-
tefeil og ble operert for første gang i fjor 
høst. Operasjonen var en del av TV-serien 
På liv og død som gikk på TV Norge i vin-
ter. Her er Frøydis rett etter operasjonen. 
Selv om operasjonen var vellykket, vet 
hun at hun vil trenge flere operasjoner.
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