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2018 er historie, men det var et år som 
ga oss mye som forening. Blant annet 
medieoppmerksomhet, ikke minst takket 
være serien Hjertebarna på TV 2. Vi har 
benyttet mye av denne oppmerksomhe-
ten til å sette søkelys på forskning. Vår 
påstand er at det forskes altfor lite på 
barn. 

En kartlegging gjort av Foreningen for 
hjertesyke barn viser at kun cirka 10 
prosent av forskningsmidlene i de regi-
onale helseforetakene går til forskning 
på barn. Tallene har blitt bekreftet av 
sentrale stortingspolitikere, som har 
fattet interesse for saken. Sammen med 
fagmiljøene på flere sykehus har vi skre-
vet kronikker og fått nyhetssaker om 
temaet i media. 

Hvorfor er det så viktig med forskning 
på barn? Det er flere grunner til at dette 
temaet fortjener oppmerksomhet. For 
det første kan ikke forskning på barn 
sammenlignes med forskning på voksne. 
Barn er i forskningssammenheng ikke 
små utgaver av voksne, og det er i 
mange tilfeller ikke mulig å overføre 
resultatene fra voksne til barn. For det 
andre vil økt forskning på barn gi bedre 
metoder for å løse medisinske utfordrin-
ger tidlig i livet. Dette vil igjen kunne 
føre til at barna kan få bedre og lengre 
liv, og det kan spare samfunnet for 

kostnader på lang sikt. Barn under 18 
år utgjør dessuten cirka 20 prosent av 
Norges befolkning.

Etter vårt syn er altså forskning på barn 
både etisk og moralsk riktig og vil være 
nyttig i et større samfunnsperspektiv. 

De siste årene har vår egen forsknings-
stiftelse gitt tre millioner kroner til 
prosjekter som er til nytte for hjertebar-
na. I forskningssammenheng er dette 
småpenger, men vi har bidratt til å starte 
prosjekter som kanskje aldri ville sett 
dagens lys uten våre oppstartmidler. 
Håpet er at disse prosjektene kan bidra 
til å få øynene opp hos dem som bevil-
ger penger sentralt og regionalt, slik at 
forskning på barn får høyere prioritet. 

Støtt opp om forskning på barn! 

Du kan lese mer om tildelingen av 
forskningsmidler fra stiftelsen og vik-
tigheten av forskning på barn i denne 
utgaven av Hjertebarnet. 

FORSKNING PÅ BARN  
MÅ PRIORITERES!

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Barn er i forsknings-
sammenheng ikke små 
utgaver av voksne, og 

det er i mange tilfeller 
ikke mulig å overføre 

resultatene fra voksne 
til barn. Økt forskning på 
barn gir bedre metoder 

for å løse medisinske 
utfordringer tidlig i livet.

W
HJERTEROM
 1 Leder
 2 Likepersonsarbeid kurs
 3 Hjertekirurgi i Etiopia
 5 Inspirert på rehabilitering
 6 Ny leder i Unge funksjonshemmede
 6 Lindberg fikk kongens fortjenst medalje
 7 Notiser

5



4 MAGASINETHJERTEBARNET

notiser

IVER OG PÅGANGSMOT
Iver (5) har pulmonal hypertensjon og trenger tilsyn døgnet rundt. Men han bærer  

navnet med den største naturlighet. Her står det ikke på pågangsmotet!

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD
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AKTIVE: Familien er aktive og Iver går på terapiridning og er med på sykkelturer, får gå på 
ski og ake om vinteren og være i aktivitet året rundt på egne premisser. (Foto: Privat)

LEK: Iver har vært igjennom litt av hvert 
i sine fem første år, men leker og gleder 
seg over mye! (Foto: Privat)

NÆRHET: - Vi satt i Stresslessene på 
nyfødtavdelingen i ett år med Iver på 
fanget. Der skjedde alle daglige rutiner, 
inkludert bading! Eller som her, en liten 
lur for far og sønn. (Foto: Privat)

Julegave fra Ventistål
Den norske bedriften Ventistål, med 220 ansatte, har 
i mange år valgt å gi en pengegave til en forening eller 
organisasjon før jul. De ansatte kommer selv med for-
slag til hvem som bør tilgodeses. I år ble Foreningen 
for hjertesyke barn valgt ut blant forslagene. 

– I stedet for flere små gaver, har vi valgt å gi en litt 
større sum til én mottaker. Dette er en av de mest 
hyggelige delene av jobben min. Det er veldig hyggelig 
å få lov til å ringe og fortelle noen at de får 100 000 
av oss, men samtalen med Helene Thon var ekstra 
hyggelig. Hennes spontane glede var så ekte at jeg 
gikk og smilte for meg selv resten av dagen, forteller 
markedssjefen i Ventistål, Nina Selboskar. 

– Vi setter pris på alle gaver og er glad for alle som 
tenker på oss. Men dette var en gave i en litt annen 
størrelse enn vi er vant til, og den kom som en virkelig 
stor og gledelig overraskelse. Tusen takk, sa Helene 
Thon da hun tok imot gaven og inviterte giveren på 
lunsj i FFHBs lokaler i Oslo.

KONGENS FORTJENSTMEDALJE TIL HARALD LINDBERG
1. november i fjor ble barnehjerte-kirurg Harald Lindberg tildelt Kongens fortjenst- 
medalje. Assisterende fylkesmann i Oslo og Akershus, Ranveig Bjerkmo, overrakte 
medaljen på vegne av kongehuset under en markering på Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet. Kongens fortjenestemedalje tildeles personer som har gjort en særlig 
fortjenestefull innsats over tid, og som har hatt betydning utover det normale, og 
som i tillegg til annet arbeid også har bidratt med ulønnet innsats som gagner sam-
funnslivet. Harald Lindberg er en pioner på sitt felt, og har løftet barnehjertekirurgi 
opp i verdensklasse.

Foreningen for hjertesyke barn og Voksne med medfødt hjertefeil overrakte sine var-
meste gratulasjoner og takket for en fantastisk innsats som har hatt stor betydning 
for barn, foreldre og hjertebarn.
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GLEDE: Fra venstre, Bård Berger, Mona Helen Ødegård og 
Helene Thon i FFHB takker for pengegaven på 100 000 
kroner fra Ventistål, som ble overrakt av markedssjef Nina 
Selboskar. (Foto Torill Funderud)

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN DISKUTE-
RER FORSKNING MED STORTINGSPOLITIKERE

Onsdag 28. desember var Forenin-
gen for hjertesyke barns fagsjef og 
generalsekretær på Stortinget og 
møtte Sylvi Listhaug i Frps helsepo-
litiske fraksjon. Temaet for møtet 
var at barn er underprioritert når 
det bevilges penger til forskning. 
Denne skjevheten må også politiker-
ne ta ansvar for og bidra til å redusere. Barn har samme rett som 
voksne til å få kunnskapsbasert behandling og oppfølging. - Vi 
hadde noen gode diskusjoner rundt politikernes rolle og ansvar 
for å løfte denne problemstillingen frem, sier generalsekretær 
Helene Thon.

Gave fra Rema 1000
I REMA 1000 Norge er det totalt 6 distribunaler/lagre som 
leverer varer til alle REMA 1000-butikkene i landet.  
Hvert år kåres den beste distribunalen etter bestemte kriterier, 
deriblant nærvær & nærhet, og for 2017 ble distribunalen på 
Langhus kåret som den beste for 2017.
Som del av kåringen får de ansatte hos vinneren en sjekk 
på kr 100 000,- som skal gis videre til en eller flere ideelle 
organisasjoner etter avstemning.
Sykehusklovnene, Foreningen for hjertesyke barn og 
Barnekreftforeningen «vant» suverent avstemningen blant de 
ansatte.
Torsdag den 15.november mottok representanter fra de tre 
foreningene hver en sjekk på kr 33.333,-.
Tusen takk!
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Hjertebarnet besøker mamma Astrid, 
Iver og pleieren Gliceria på Nordstrand i 
Oslo. Pappa Thor Arthur er på jobb. 

– Iver er i barnehagen mellom 9 og 13 
fire dager i uken. Når han kommer hjem 
må han ha på en pustemaskin med fukt 
slik at slimet i lungene ikke skal bli 
tykt. Han får også medisiner og son-
demat i den tiden. Iver blir mer sliten 
enn friske barn og vi ser han trenger en 
timeout midt på dagen, så nå har han 
en pause, forklarer Astrid og inviterer 
inn. 

Sønnen kom til verden i uke 25. Han ble 
født i november, men skulle egentlig ikke 
ha sett dagens lys før slutten av februar. 

– Han er blant de aller minste premature 
barna som har overlevd her i landet. Det 
var tøft.

Astrid ble lagt inn på Rikshospitalet 
fordi ultralyden viste at Iver ikke vokste 
og hun hadde en form for svangerskaps-
forgiftning med morkakesvikt. Etter en 
ukes tid på sykehus med blodtrykks-
medisiner og hvile, måtte Iver forløses 
med keisersnitt. Han veide mindre enn 
halvparten av det han egentlig skulle veie 
i uke 25.

– Etter det bodde vi  i 2 ½ år på Rikshos-
pitalet, bortsett fra fire av månedene på 
Ullevål. Det er ikke sånt du er forberedt 
på, innrømmer hun. 

I løpet av de fem årene som er gått siden 
Iver ble født, har familien gjort seg man-
ge nye erfaringer. Et stort lyspunkt har 

vært Inger Elisabeth Silberg som Astrid 
spøkefullt kaller Ivers livlege. 

– Det er kongen og Iver som har livlege, 
skjønner du! Inger Elisabeth har vært helt 
fantastisk. Hun var Ivers lege det første 
året på nyfødt intensiv. Hun var særdeles 
engasjert i Iver og fikk litt eierskap til ham 
på en positiv måte. Hun fulgte opp Iver 
selv etter nyfødt intensiv. Hun er flink på 
alle områder. Inger Elisabeth var ikke bare 
opptatt av Iver, men også oss foreldre. 
En familie i vår situasjon er jo en enhet. 
Jeg syns hun fortjener en medalje. Vi har 
fremdeles kontakt med henne og vi sender 
henne støtt og stadig bilder. Vi er takk-
nemlig for å ha hatt henne med oss. 

PULMONAL HYPERTENSJON
Ekstremt premature barn har umodne 
lunger og kan få pulmonal hypertensjon. 
Hjerte-karveggen fungerer ikke optimalt 
og det kan gå utover gassutvekslingen 
i lungene. Man får høyt trykk i det lille 
kretsløpet og høyre hjertekammer. I verste 
fall kan man få hjertesvikt. 

– Pulmonal hypertensjon hos premature 
går ofte over, men hos Iver har det dess-
verre ikke det. Mest sannsynlig fordi han 
var så ekstremt liten. Iver har sekundær 
pulmonal hypertensjon, da hans umodne 
lunger er årsaken. Ved idiopatisk eller 
primær pulmonal hypertensjon er årsaken 
ukjent, forklarer Astid.

KAMP 
Iver ble født på Rikshospitalet og overført 
til Ullevål da han var ett og et halvt år. 
Men familien ønsket å være på Rikshospi-
talet der legene og sykepleierne kjente han 

godt. Han hadde hjertesvikt og de følte 
seg ikke trygge på en avdeling som hadde 
lite kompetanse på hjerte. 

– På Ullevål har de hjemmerespirator- 
kompetansen og det var hovedårsaken 
til at han ble overført dit. Men han fikk 
mange lungeinfeksjoner og ble dårligere 
og dårligere. Han trengte mer og mer 
oksygen og pustestøtte. Vi følte vel at Iver 
som hadde et så komplisert sykdomsbilde, 
tilhørte Rikshospitalet.  
Vi ga utrykk for dette flere ganger, men 
ble ikke hørt.

Diskusjonen om hvor Iver skulle være, var 
en stor belastning. Til slutt ble han  
så dårlig at det var snakk om hjerte- 
lunge-maskin. Han ble hastesendt til bar-
neintensiven på Rikshospitalet. Der klarte 
de å redde ham mot alle odds. 

– Å komme tilbake til Riksen var som 
å komme hjem. Vi fikk smertelig erfare 
ulempen med at OUS har barneavdelinger 
på to forskjellige steder. 

– Iver ekstuberte seg selv da han var to 
uker gammel. Han var ekstremt liten og 
det var teknisk vanskelig å sette inn en ny 
tube i luftveiene. De prøvde flere ganger. 
Han måtte bagges og få hjertekompre-
sjon. Vi fikk beskjed om at nå sto det 
ikke bra til og at vi måtte komme til ham 
med én gang. Legen som tilslutt klarte 
det, var den samme legen som tok imot 
Iver da vi ble hastesendt fra Ullevål til 
Rikshospitalet. Da kjente jeg at jeg kunne 
senke skuldrene lite grann og at vi var 
der vi skulle være. 

MYE UTSTYR: Iver har et helt skap med 
diverse utstyr og medisiner. Han trenger 
tilsyn døgnet rundt. 

IVER: Iver gir seg ikke, han vil til topps! Her 
passer mamma på Iver mens pleieren Gliceria 
passer pustemaskinen. 

NAVN: - Dina tok imot Iver på fødestua og var mye hos ham på sykehuset. Det var hun som 
foreslo navnet og har betydd mye for oss. (Foto: Privat)

HURRA: Ett år på Riksen, og ett år i livet. - De ansatte på Rikshospitalet ga oss fantastisk 
støtte. Inger Elisabeth som holder Iver er hans ”livlege”. Alle på avdelingen har gitt samtykke 
til å trykke bildet. (Foto: Privat)

STØTTE: - Vi er ikke religiøse, men de gangene Iver var veldig dårlig var det godt å gå 
dit; tenne lys og legge bønnelapp mellom mursteinene. Iver ble også døpt i kapellet på 
Rikshospitalet litt over 1 år gammel. (Foto: Privat)

– Da vi var vel tilbake, fikk vi bli der til 
han var klar til å reise hjem etter at han 
var fylt to år. Jeg mener at barneintensi-
ven på Rikshospitalet må være i verdens-
klasse! 

SIDELINJA
Astrid er selv lege, men har ikke følt at 
det har påvirket måten helsepersonell har 
henvendt seg til henne på eller hvordan 
Iver har blitt behandlet. Hun jobber i dag 
50 % og har 50 % pleiepenger. 

– Jeg har kanskje lettere oppfattet faglige 
diskusjoner og jeg har muligens stilt flere 
spørsmål enn andre som ikke selv er i 
helsevesenet. Uansett er man først og 
fremst mor og far i en sånn situasjon og 
blir også møtt som det, men jeg har fått 
tilbakemeldinger på at jeg har vært krass 
og har hatt «reaksjonsmåter utenom det 
normale», forteller Astrid. 

– Senere har jeg fått vite at det ikke er 
unormale reaksjonsmåter, men unormale 
situasjoner!

– Selv har jeg i perioder følt at det har 
vært nødvendig å stå på for å få forståel-
se for hva Iver trenger. Jeg har ikke vært 
sint, men veldig engasjert og noen ganger 
redd. Jeg tror jeg har oppført meg som 
enhver mor ville gjort i samme situasjon. 
Det var godt for Thor Arthur og meg 
å være sammen og støtte hverandre. 
Iver var alvorlig syk med sammensatte 
symptomer og en krevende pasient. Jeg 
føler på mange måter at Iver i løpet av 
årene har vist vei til riktig behandling og 
at legene også har lært mye gjennom å 
følge hans utvikling og utfordringer. Jeg 

BAMS 2: - Dagen vi reiser hjem fra Rikshospitalet etter 2 år på sykehus. Vemodig og stor dag!  
(Foto privat)
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håper i hvert fall at disse erfaringene kan 
komme andre til nytte. 

Erfaringene hun har gjort seg de siste åre-
ne, har påvirket hvordan hun selv utøver 
yrket sitt. 

– Jeg jobber på skadelegevakten i Oslo. 
Jeg har nok blitt en mye mer empatisk 
lege. Lytter mer til foreldrene; de har jo 
som oftest rett. Når man behandler barn 
tror jeg det er viktig at vi gjør det vi kan 
for å bygge tillit. Det er viktig å berolige 
barna. Det er mye som kan virke skum-
melt for små barn. Man må bruke tid, 
men det kan være en utfordring i en hek-
tisk hverdag på sykehus eller legevakt. 

LÆRT MYE
Iver har «peg» og får mat gjennom son-
den på magen. Som mange andre barn 
som har vært mye alvorlig syke, har han 
vegring mot mat i munnen. 

– Da han var så dårlig på Ullevål tror vi 
han ofte hadde aspirasjonspneumonier. 
Det vil si han kastet ofte opp slim og 
mat som kom i lungene. Det er ikke bra 
når man har dårlige lunger. Da han kom 
tilbake til Rikshospitalet ble det utført 
en såkalt Nissen-plastikk. Det vil si at de 
gjør en operasjon på magesekk og spiserør 
som gjør at man ikke kan kaste opp. 
For Iver tror jeg det var en livreddende 
behandling. 

Iver ble trakeostomert et halvt år gam-
mel, det vil si at det ble laget en åpning 
fra halsen og satt inn en kanyle i luftrø-
ret. Da puster man gjennom kanylen i 
stedet for gjennom munnen eller nesa. 

– Legene innså at han kom til å trenge 
langvarig pustestøtte. For omtrent ett 
år siden begynte Iver å øve uten puste-

maskin. Vi begynte smått med bare 10 
minutter av gangen. Nå kan Iver gå uten 
maskin ca 1 time av gangen når han har 
bra dager. 

Pustemaskinen veier omtrent åtte kilo 
og den er alltid med. En lang og solid 
slange på en drøy meter knytter den 
aktive 5-åringen til maskinen som henger 
etter ham i leken. En voksen bærer enten 
respiratoren etter ham eller så er den i en 
vogn med hjul. 

– Det er litt av en jobb å løpe etter en 
aktiv 5-åring med en respirator på slep. 
Det er en av hovedgrunnene for at vi må 
ha pleiere hjemme hos oss. 

– Vi er ganske aktive i dag. Heldigvis har vi 
en el-sykkel med vogn foran. Der sitter Iver 
i front og det er plass til akuttbag, suge-
maskin og respiratoren. Det er mye utstyr 
som må være med Iver til enhver tid. 

– Man må alltid være to tilstede for Iver. 
Vi har derfor døgnkontinuerlig assistanse 
fra hjemmesykepleien. Han må ha konti-
nuerlig tilsyn i tilfelle kanylen faller ut el-
ler i verste fall bretter seg i luftveiene. Vi 
har hatt noen akutt-situasjoner og da ser 
man nytten av å være to. Vi har sju–åtte 
pleiere i turnus slik at han alltid har kva-
lifiserte folk til å passe på ham i tillegg til 
oss. Det gir en trygghet for oss! Men etter 
hvert skal det trappes ned. Det er også 
med en pleier i barnehagen. Iver begynte i 
barnehagen i fjor høst. Han stortrives og 
vi ser hvor mye han lærer av å leke med 
andre barn. Vi har allerede bestemt oss 
for utsatt skolestart, så barnehagen er en 
viktig arena en stund til. 

NATT OG DAG
Da familien hadde vært på sykehus i to år 
og ennå ikke så hjemreise i nær fremtid, 

søkte foreldrene på nettet etter infor-
masjon og fant en amerikansk Face-
book-gruppe. Der fikk de kontakt med 
foreldre i samme situasjon. Det var de 
samme sykehusene og legene i USA som 
dukket opp. Et av sykehusene var CHOP, 
sykehuset der «Lasse Liten» ble operert. 

– Vi fikk mailadressen til en lege mange 
foreldre forgudet. Jeg sendte mail til 
legen og fikk svar nesten med en gang. 
Hjerte- og lungelegene til Iver var hel-
digvis åpne for innspill fra CHOP og vi 
fikk til et telefonmøte. Jeg vil berømme 
hjerte- og lungelegen hans for at de var 
åpne for dette. 

Det endte med at Iver ble satt på remo-
dulin som er en medisin mot pulmonal 
hypertensjon. Den må gis via sub-
cutan-pumpe eller intravenøst da den 
har så kort halveringstid. Iver var da den 
yngste i Skandinavia som begynte med 
denne medisinen.  

– Han fikk nærmest umiddelbart effekt 
og det var som å skru på en bryter! Tid-
ligere ble han fort blå på leppene under 
aktivitet. Han tålte lite og ble fort sliten. 
Spesielt ved fysioterapi. Jeg tror kanskje 
fysioterapeutene var de som lettest kunne 
se effekten da han ble gradvis mer og mer 
utholdende.  

Stort mer rekker vi ikke prate om, for 
Iver er klar for å leke igjen etter hvilen 
sin. En blid og aktiv kar kommer med 
vogna etter seg og poserer gjerne på 
bilder. Han klatrer i ribbeveggen, må 
mate lekekaninen med gulrot og går i 
trappa ned til lekerommet der det er mye 
spennende. Men like viktig er det å få 
ta bilder selv, med lekemobilen. Han vet 
hvordan det skal gjøres og instruerer oss 
i hvordan vi skal oppføre oss: Smiiiil! 

Konferansen er for helsepersonell, 
pårørende og pasienter med pulmonal 
hypertensjon. Der kan man få kunnskap 
om det siste innen forskning og behand-
ling, samt dele utfordringer i livsutfol-
delsen som følger diagnosen. I tre dager 
skulle dagene bli fylt med faglig input, 
nettverksbygging og sosial omgang.

Jeg fikk vite om konferansen fra Face-
book-gruppen «Families with children 
with pulmonary hypertension». En 
Facebook-gruppe som har gitt vår familie 
mange gode råd om sykdommen og 
støtte i hverdagen. Det var flere foreldre 
som hadde vært på konferansen tidligere 
og skrøt uhemmet av den. 

Først var det utenkelig for meg å dra. Å 
reise over til USA når man har en sønn 
med alvorlig sykdom føltes skummelt. 
Iver hadde allikevel vært forholdsvis sta-
bil en god stund og i gradvis bedring. 

Noen av verdens fremste eksperter på 
pulmonal hypertensjon skulle delta på 
konferansen. Til slutt kom vår familie 
frem til at jeg måtte dra. Norge er et lite 
land og jeg hadde ikke møtt noen i sam-
me situasjon som oss med en sønn som 
var ekstremt prematur, alvorlig lungesyk 
og med pulmonal hypertensjon. Jeg satt 
inne med så mange spørsmål jeg trengte 
svar på.

28. juni satte jeg kursen mot Orlando 
Florida. Konferansen ble avholdt på et 
stort konferansehotell og da jeg kom 
til hotellet så jeg med en gang det var 
pasienter i alle kategorier. Det var de med 
pulmonal hypertensjon uten at man kun-
ne se det på dem og det var både barn 
og eldre som var avhengig av rullestol 
og oksygen, det var ungdom med små 
O2-konsentratorer og det var barn som 
gikk rundt med remodulin-pumper. 

Det var vanskelig å ikke legge merke 
til de mange blå leppene som vitnet om 
alvoret ved denne sykdommen. Man blir 
først vemodig av å møte så mange med 
en alvorlig diagnose, men jeg ble også 
glad over å se at alle prøvde å gjøre det 
beste ut av situasjonen og klarte å reise 
langveisfra for å treffe likesinnede. 
Dagene begynte tidlig og foredragene var 
mange. Mange av måltidene spiste man 
sammen i en stor konferansehall. Der satt 
pasienter, pårørende og helsepersonell 
ved samme bord. Det var kanskje noe av 
det som overrasket meg mest positivt. 
Denne konferansen var ment for at helse-
personell, pårørende og pasienter skulle 
møte hverandre, bli kjent og utveksle 
erfaringer. Informasjonen helsepersonell 
fikk fra pasientene var like verdifull som 
det pasientene fikk fra helsepersonell! 

Til en av frokostene satt jeg ved siden av 
en sykepleier som hadde spesialisert seg 
på pulmonal hypertensjon. At en syke- 
pleier spesialiserer seg på sykdommen 
sier vel litt om mengden av pasienter de 
har. Kunnskapen hun hadde var enorm, 
og jeg var først overbevist om at hun var 
lege. I USA bor det mer enn 60 ganger så 

Nyttig konferanse
Pulmonary Hypertension Conference arrangeres annet hvert år i USA.  
I fjor var det den 13. konferansen som ble holdt og hele 2000 deltok. 

«Barn som har overlevd ekstrem prematuritet med moderne behandling er en ny 
pasientgruppe. Det ser ut til at ganske mange har pulmonal hypertensjon, men 
kunnskapen er begrenset om hva det betyr for deres utvikling på sikt. Et amerikansk 
nettverk av helsepersonell som har erfaring med oppfølging av denne gruppen har 
nylig anbefalt et meget omfattende undersøkelses- og behandlingsopplegg. Nytte 
og risiko med disse tiltakene er imidlertid ukjent. Barnekardiologisk avdeling, OUS, 
er aktiv deltager i en Nordisk diskusjon om hvordan vi skal forholde oss til anbefa-
lingene. Barn vi får henvist med denne problemstillingen blir vurdert i samarbeid 
med Nordisk og annen internasjonal fagekspertise.»

Henrik Holmstrøm, Professor, overlege, Barnekardiologisk avdeling
Barne- og Ungdomsklinikken, OUS, Rikshospitalet

NÆRT: Iver og mamma 
Astrid har knyttet tette 
bånd helt fra starten. 
Iver er et av de minste 
premature barna som 
legene har reddet. 

TEKST: ASTRID JOHANSEN GRINI
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I fjor høst holdt Randi Abrahamsen et 
foredrag på Foreningen for hjertesyke 
barns fylkeskonferanse om psykologiske 
reaksjoner knyttet til det å leve med kro-
nisk eller alvorlig sykdom. Samtidig tok 
hun en prat med Hjertebarnet. Abraham-
sen er for øvrig psykologen som hjalp 
Thomas Johnstone, som du kan lese om i 
slutten av denne artikkelen.

Randi Abrahamsen er nærmest vokst opp 
på ulike sykehus selv. Ikke som pasient, 
men som datter av et legeektepar. 

– I oppveksten min flyttet vi mye. Forel-
drene mine jobbet på forskjellige sykehus 

i Norge. Dette vekket tidlig interessen 
min for det somatiske feltet, forteller 
hun som likevel valgte å utdanne seg til 
psykolog. 

Psykologi som fag, i kombinasjon med 
en interesse for det somatiske feltet, har 
gitt henne mange interessante år i syke-
husmiljøet. Hun har vært psykolog ved 
Sørlandet sykehus i Kristiansand i snart 
33 år. I 27 av disse årene hadde hun til-
hørighet i BUP (Barne- og ungdomspsyki-
atrisk poliklinikk) med hovedansvar for 
samarbeid med barneavdelingen. De siste 
seks årene har hun vært tilknyttet Spesi-
alisert poliklinikk for psykosomatikk og 

traumer med hovedansvar for å bygge 
opp en CL-tjeneste og samarbeid med 
somatikken. CL er en engelsk forkortelse 
og kalles konsultasjon-liaisonspsykia-
tri på norsk. CL handler om psykiske 
lidelser ved somatisk sykdom. Nå er 
Randi egentlig pensjonist, men er fortsatt 
engasjert i arbeidet med helsepsykologis-
ke problemstillinger.

RESPEKT
– Jeg har jobbet mest med diabetesrela-
terte problemstillinger, men har vært i 
kontakt med mange familier med barn 
med ulike diagnoser og voksne med ulike 
kroniske og alvorlige sykdommer. Alle 

NORMALE REAKSJONER PÅ 
UNORMALE SITUASJONER

Psykolog Randi Abrahamsen har flere tiår med erfaring i å hjelpe familier med kronisk 
syke barn. Hun minner om at både barns frykt for det som skjer på sykehuset og 

foreldrenes engstelse er helt normale reaksjoner på unormale situasjoner.

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

mange som i Norge, og da kan man jo 
tenke seg pasientmengden. I USA er det 
ca 8 barnesykehus som kaller seg «PH 
centres». Her har de leger og sykepleiere 
med den beste ekspertisen på sykdom-
men. Flere familier jeg snakket med, 
reiste gjennom flere stater for å komme 
til det barnesykehuset de hadde mest 
tillit til. En pappa sa de reiste med bil fra 
Florida til Boston hver tredje måned for 
å gå på kontroll. De tok det bare som en 
ferietur. 

Programmet på konferansen var full-
pakket. Ofte var det 3-4 foredrag som 
gikk parallelt. Dessverre var det flere jeg 
ikke fikk gått på da de kolliderte med et 
annet. Foredragene ble holdt av fagfolk, 
pasienter og pårørende. Av type fore-
drag var det blant annet: hvordan hjelpe 
barnet ditt til å tilpasse sykdommen, 
hvordan ta vare på seg selv med et sykt 
barn, hvordan fordele energien når man 
har sykdommen, å reise med pulmonal 
hypertensjon, hvordan kjempe for ens 
rettigheter, sykdommen og logistikk, 
la barn være barn, hvordan leve med 
palliativ tilstand, fysisk aktivitet, optima-
lisering av behandling, hvordan forhol-
de seg til bivirkningene av medisiner, 
ernæring, hvordan bli involvert i studier 
innen pulmonal hypertensjon med mer. 
I tillegg mange faglige foredrag holdt av 
verdensledende leger på sykdommen. Det 
var ikke bare snakk om dagens behand-
ling, men også hva slags behandling man 
kan forvente seg i fremtiden. Det var 
mye håp i foredragene som ga oss tro 
på fremtiden. Flere av foredragene var 
arrangert slik at helsepersonell, pasienter 
og pårørende holdt det sammen. Det var 
rørende å se hvor god og løs tonen var 
mellom pasienter, pårørende og helseper-
sonell. Klemmene satt løst og omsorgen 
som helsepersonellet viste pasienter og 
pårørende var til å ta og føle på. Mot 
slutten av alle foredrag var det åpent for 
spørsmål og diskusjoner fra både fagfolk, 
pasienter og pårørende.

Noen foreldre hadde gitt meg navn på 
noen av de legene med høyest ekspertise. 
En av dem holdt foredrag om premature 
barn og pulmonal hypertensjon. Jeg satt 
som et tent lys gjennom hele foredraget 
og slukte det meste av informasjon. Som 
ved de andre foredragene var det åpent 
for spørsmål etter foredraget. Jeg hadde 
så lyst til å stille han noen spørsmål, 
men visste ikke om jeg turte. Sjenansen 
holdt på å vinne, men så tenkte jeg nå 
eller aldri. Og som så mange andre av 
legene der var han imøtekommende og 
svarte villig på spørsmål. Det var bare å 

sende mail om det var noe mer jeg lurte 
på. Jeg ble overrasket over engasjementet 
og måtte spørre flere foreldre om denne 
velviljen fra alle legene var oppriktig. Det 
kunne de absolutt bekrefte. Mange levde 
og åndet for det de holdt på med. Og 
som lege i USA tilbringer man vel nesten 
mer tid på jobb enn hjemme.

Siste dagen var det en såkalt  «Closing 
brunch». Da var det underholdning og 
taler. Det var en ung dame i 20 årene som 
talte til slutt. Hun hadde hatt pulmonal 
hypertensjon siden hun var barn. Nå 
brukte hun bla medisin via pumpe og O2 
på natten. Hun snakket om at hun var 
fast bestemt på å leve et fullverdig liv på 
tross av diagnosen. Hun var i full jobb 
og sist men ikke minst: Hun sang opera. 
Hun avsluttet konferansen med nydelig 
opera sunget med det man skulle tro var 
enorm lungekraft! Ikke et øye i salen 
var tørt. Det var så vakkert og vitnet om 
muligheter og håp for mange.

Etter tre innholdsrike dager kunne jeg 
konkludere med at det absolutt var verd 
å reise så langt for en konferanse. Det 
mest verdifulle var å treffe andre foreldre 
i samme situasjon. Utveksle erfaringer på 
godt og vondt, møte deres barn og se at 
de hadde god livskvalitet på tross av syk-
dommen. Det jeg naturligvis savnet mest, 
var sønnen min Iver. De fleste hadde med 
barna sine da konferansen var lagt opp 
til det. Det var økter og aktiviteter for 
barn hver dag. Og det beste av alt; de 
fikk møte likesinnede som hadde de sam-
me utfordringene som dem selv. Og man 
tar vel ikke med et barn til Orlando uten 
å reise til Disney World? Det var travle 
dager for barna også! 

Om to år er kongressen i Anaheim, Ca-
lifornia. Jeg er optimistisk for fremtiden 
og har troen på at Iver skal bli bedre og 
bedre. Så om to år satser vi på at hele fa-
milien reiser på Ivers første utenlandstur.

Noen av bildene fra konferansen er lånt av Kathleen Sheffer, 23 år gammel. Hun var fotograf 
på konferansen. Dette var hennes niende konferanse. Det som var spesielt i år, var at dette 
var hennes første konferanse uten pulmonal hypertensjon. For to år siden ble hun lunge- og 
hjertetransplantert. 

 – Undersøkelser og inngrep blir en 
kroppslig fornedrelse for barna om de 

ikke blir møtt med forståelse for hva de 
føler og tenker. Å ta blodprøver på en 
god måte, for eksempel, handler ikke 
først og fremst om teknikk, men om å 
møte mennesker på deres premisser. 
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kronikere har sine utfordringer. Mange 
av utfordringene for ulike sykdomstil-
stander har også fellestrekk. Det å ha et 
hjertesykt barn eller å være et, kan skape 
mye engstelse. Angsten er blant annet 
knyttet til at de kan bli sykere eller dø. 
Her hjelper ikke eksponeringsterapi, de 
er i realiteten eksponert for det de frykter 
hele tiden, selv om angsten kan være litt 
av og på.

Det er mye som kan virke skremmen-
de og uoverkommelig på et sykehus. 
Abrahamsen husker godt en gutt i 
førskolealder som vegret seg for å ta 
blodprøver. Han var veldig redd. Helse-
personell mente han hadde stikkevegring. 
Men det viste seg at det ikke var nålene 
som var problemet.

– Han fikk leke litt med utstyret som ble 
benyttet da han skulle ta blodprøver, nå-
ler, reagensglass, etc. Det viste seg at han 
ikke hadde stikkevegring. Dette handlet 
om liv og død for ham. Han trodde de 
skulle tappe alt blodet ut av kroppen 
hans og at han derfor ville dø. For ham 
var dette en reell frykt. Da han fikk vite 
hvor mye blod det ville være igjen i krop-
pen hans etter blodprøvene, endret dette 
alt for ham. Før dette levde han med det 
som for ham var en reell frykt. 

Abrahamsen understreker hvor viktig det 
er å vise pasientene respekt og lytte til 
den enkelte. 

– Undersøkelser og inngrep blir en 
kroppslig fornedrelse for barna, om de 
ikke blir møtt med forståelse for hva de 
føler og tenker. Å ta blodprøver på en 
god måte, for eksempel, handler ikke 
først og fremst om teknikk, men om å 
møte mennesker på deres premisser. 

Gutten hun forteller om, sluttet å reagere 
så sterkt under blodprøvetakingen. Det 
var ikke lenger behov for å holde ham 
fast eller bruke tvang for å ta blodprøver. 
Dette forekommer av og til i en hektisk 
sykehushverdag. Han var blitt fortrolig 
med situasjonen og alle spilte på lag for 
å få det til. 

– Han ble tatt på alvor og ble lyttet til. 
For barna handler dette om å måtte takle 
livets forskjellige utfordringer på sin 
måte. Noen har flere utfordringer enn 
andre. Jeg er opptatt av mennesker, av å 
bli kjent med folks liv, deres tanker og 
verdier – når vi kjenner hverandre, kan 
vi behandle hverandre på en bedre og 
riktigere måte. Det gjelder i alle sam-
menhenger, ikke minst for helsearbeidere 
som er så tett på mennesker. Mange er 
heldigvis flinke til å snakke med barn og 
foreldre i dag, men det finnes alltid et 
bedringspotensial.

God kommunikasjon og interesse for 
pasienten er svært viktig. På sikt er dette 
en god investering. Kronisk og alvorlig 
sykdom strekker seg over år, kanskje 

livet ut, og krever et godt samarbeid med 
helsepersonell over tid.

– Du kan komme langt ved å stille 
gode spørsmål. Vis interesse, snakk om 
personlige og vanlige ting. Sykepleierne 
som er tettest på, kan lettest bidra med 
noe positivt. Finn ut hva pasientene og 
familien er opptatt av. Da føler både barn 
og foreldre seg sett. 

Randi Abrahamsen tror at foreldre i 
krise ofte får merkelapper satt på seg av 
helsepersonell, som at de er vanskelige, 
hissige, hysteriske eller mistroiske. 

– Foreldrene er de som kjenner barna 
best og kan være en ressurs. Helse-
personell må respektere foreldrene for 
engstelsen og meningene deres. Mitt 
inntrykk er at helsepersonell kan lære 
mye av å snakke med hele familien. Det 
kan gi dem nye og andre perspektiver. 
Her er sykepleierne sentrale og mange 
gjør en god jobb. Jeg vet at noen sykehus 
har kommunikasjonskurs for leger. Dette 
er nyttig for alle parter. 

KREVENDE
Abrahamsen ser at mange barn med hjer-
tefeil får utfordringer i dagliglivet og at 
de vil ha godt av å bli møtt med en bedre 
forståelse når de skal takle livets utfor-
dringer. Det kan være minst like vanske-
lig å ha utfordringer med helsa utenfor 
sykehuset som innenfor. For barna er det 
ofte viktig å være «som de andre», både i 
barnehagen og på skolen.

– Jeg synes det er trist når jeg hører at 
barn finner på unnskyldninger for å dek-
ke over at de ikke orker å være like fysisk 
aktive som sine medelever i friminuttene. 
De kan for eksempel skylde på en lei 
hoste, eller at de har så glatte støvletter at 
de ikke kan gå opp akebakken, forteller 
Abrahamsen som mener det er sunt å 
være åpen om helsesituasjonen. Det er 
viktig å øve på å akseptere begrensninge-
ne sine. Samtidig må god tilrettelegging 
være i fokus.

– Det er lett å tenke at alle andre takler 
situasjonen bedre enn en selv gjør. Dette 
er nok bare tilsynelatende. Tankevirk-
somheten rundt sykdommen, sympto-
mene og begrensningene er der store 
deler av tiden. Begrensninger kan bety 
ulike ting – vi har alle begrensninger i 
livene våre. Det er bedre å fokusere på 
mulighetene vi har. Det er lett å havne på 
ytterpunktene av en skala. Da må fokus 
være å komme tilbake til større grad av 
balanse. 

På det årlige og nasjonale kurset for 
sykepleiere som jobber med hjertesyke 
barn, var Thomas Johnstone (23) i fjor 
med og fortalte om sin langvarige inn-
leggelse sommeren etter at han var ferdig 
på videregående skole. Fra å være aktiv 
og føle seg i god form, fikk han akutt 
hjertesvikt og ble innlagt i flere måneder. 
Han ble sendt mellom Rikshospitalet 
og Kristiansand sykehus til utredning, 
behandling og operasjoner. Han var langt 
nede både psykisk og fysisk. Selv om han 
hadde familien med seg hele veien, savnet 
han et tilbud om noen å snakke med 
underveis. 

– Dere sykepleiere er det menneskelige  
lyset på et sykehus. Dere må tore å 
snakke med oss, være en venn! En av 
sykepleierne som var viktigst for meg, 
hun var selvfølgelig sykepleier og tok 
seg av meg som det. Det er dere gode på. 
Men minst like viktig: hun snakket med 
meg om Game of Thrones! Hun så meg 
og fikk meg til å føle meg som Thomas 
og hjalp meg til å tenke på andre ting enn 
frykten for sykdommen. Når man er innlagt 
på sykehus, er man ikke bare en pasient. 
Man er en person – med tanker, interesser, 
frykt, håp og glede, minnet han om. 

Da han etter nærmere 200 dager i be-
handling på to sykehus, fikk snakke med 
psykolog Randi Abrahamsen, hjalp det 
ham mye. 

– Jeg var langt nede da, men hun be- 
kreftet at når man har blodforgiftning 
og hjertesvikt, er det normalt å reagere! 
«Du har en normal reaksjon på en unor-
mal situasjon», sa hun. Endelig en som 
lyttet og forsto i stedet for bare å fortelle 
meg alt som var galt med meg, slik jeg 
opplevde at det var når jeg fikk diagnosene 
og behandlingen.

SE OSS, OG SNAKK MED OSS

JEG ER IKKE SYKDOMMEN MIN
Tilværelsen er ofte krevende for barna 
som må mestre somatiske sykdommer 
og symptomer. Kroppen deres er under 
press. De som lever med alvorlig og 
kronisk sykdom får en økt sensitivitet 
når det gjelder kroppslige fornemmelser 
og smerter. Dette trigger, forståelig nok, 
engstelse. Angsten er reell og må tas på 
alvor. Det er viktig å avkrefte om de 
kroppslige symptomene har en medi-
sinsk årsak. Dersom symptomene henger 
sammen med økt kroppslig sensitivering, 
krever dette samtaler eller undervisning 
slik at pasienten og familien kan forstå 
hva som skjer og hvorfor. Det er godt å få 

en bekreftelse på at det ikke er noe fysisk 
galt, men angsten kommer raskt tilbake 
dersom man ikke får hjelp til å forstå 
årsaken til det som skjer. Psykoedukasjon 
– en form for gruppeterapi som baserer 
seg på å lære pasientene mest mulig 
om sin egen sykdom og gjør dem godt 
rustet til å ta kontroll over lidelsen sin, 
er viktig. Helseangst er uansett reelt og 
vanskelig for den det gjelder, understreker 
Abrahamsen. Dette er spesielt utfordrende 
for de som lever med kronisk og alvorlig 
sykdom, spesielt barn med hjertefeil.

– Det finnes ingen fasitsvar, for vi er alle 
individer. Men vi som skal hjelpe andre, 

må huske at mennesket er en helhet med 
både en fysisk og en psykisk helse i tillegg 
til at vi er sosiale individer. Det sosiale 
livet avhenger av både fysisk og psykisk 
helse på alle nivåer. Hvordan vi har det 
påvirker tilstanden. Og vi kan påvirke 
hvordan andre føler seg ved å lytte og ak-
septere følelsene deres. Dette gjelder både 
i helsevesenet og i verden utenfor.  

Randi Abrahamsen har en påminnelse til 
barn med hjertefeil:

– Tenk: jeg er meg, jeg er ikke sykdom-
men jeg har!

Thomas Johnstone (23) har lang 
erfaring med sykdom og sykehus- 
opphold, og han forteller åpent om 
sine tanker rundt dette.  
– Man er en person, med tanker, 
interesser, frykt, håp og glede. 
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«Spør oss om hvordan vi har det. Vi er engstelige 
og utrygge». Det var oppfordringen fra ungdom-
mer mellom 15-25 år som svarte på TNS Gallups 
spørreundersøkelse i 2016. Foreningen for hjerte-
syke barn (FFHB) erfarer at ungdom etterlyser en 
helhetlig ivaretagelse som omhandler både fysisk 
og psykisk helse. I dag er det etablert og doku-
mentert viten at barn og unge med alvorlig og/eller 
kronisk somatisk sykdom har større risiko enn 
somatisk friske for å utvikle mentale, psykososiale 
og familiære problemer er i tillegg til den somatiske 
tilstand. Denne kunnskap er derimot ikke tilfreds-
stillende integrert i verken pediatrisk eller barne- og 
ungdomspsykiatrisk tilnærming og praksis.

Foreningen for hjertesyke barn har i over tjue 
år samlet ungdom med hjertefeil på leir og sett 
betydningen av at ungdom kommer sammen og 
erfarer hverandre og seg selv i et trygt fellesskap. 
Våren 2017 søkte FFHB Kavlifondet om midler til 
å etablere samtalegrupper for ungdom. Målet med 
samtalegruppene er å fremme mestring og psykisk 
helse, og at ungdommen selv involveres i «hjelp til 
selvhjelp». Deltagelse i gruppesamlinger bidrar til å 
lære mer om seg selv. Verdien ligger i å identifisere 
seg med andre unge som har lignende erfaringer, og 
som trygges i å dele historier, tanker og følelser.

Gruppeprogrammet baserer seg på samtalepro-
grammet Helt sjef!, som er utviklet av Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring. 
Foreningen for hjertesyke barn samarbeider med 

Voksne med medfødt hjertefeil og fagpersoner 
med terapeutisk veiledererfaring. 

Prosjektet skal gå over tre og et halvt år. Første 
fase i prosjektet var skolering av unge voksne med 
hjertefeil, hvor målet var at disse senere skulle 
delta i samtalegrupper med yngre ungdommer 
som erfarne fasilitatorer. I fase tre fikk yngre 
ungdommer i Hordaland og Oslo og Akershus 
tilbud om å møtes til samtale og samvær over fire 
kvelder sammen med erfarne ungdommer, fra fase 
en, og en fagperson som har det faglige ansvaret. 
Ungdommene gjennomførte evaluering av samta-
letilbudet, og disse erfaringene vil legge føring for 
videreutvikling av prosjektet. 

For at tilbudet skal nå ut til alle ungdommer som 
trenger og kan ha glede av et slikt tilbud, er det 
nødvendig med et tett samarbeid med barne- og 
ungdomsklinikkene som kan formidle verdien av 
et slikt tilbud. I tillegg vil det bli nyttig at ung-
dommene selv sprer informasjon om opplevd ver-
di av en slikt tilbud i ungdommenes egne kanaler 
som chat osv. 

Målet er å nå ut med et slikt tilbud 
til ungdommer i hele landet i løpet 
av 2020. 

Prosjektet med gruppesamtaler 
for ungdom er finansiert gjennom 
Kavlifondet.

 DET ER IKKE BARE DU SOM HAR DET SÅNN: 

Samtalegrupper for ungdom

– Vi brukte god tid på å bli kjent og gjorde øvelser 
som trygget gruppen. Likeverd, trygghet og tillit er 
sentralt, slik at det kan bli mulig å åpne opp om 
sårbare temaer, forklarer Holldorff. 

– Min erfaring er at når det er trygt nok, dukker 
motpolene opp nesten av seg selv, da kommer 
samtalene om det som er vanskelig også. 

– Vi tenker mye og det er viktig å reflektere, og det 
å rette oppmerksomheten mot kropp og følelser 
er også nyttig. Det kan være med på å tydeliggjøre 
hvordan jeg har det, og hvordan jeg handler i forskjel-
lige situasjoner. Først når jeg blir klar over hvordan 
jeg gjør noe, kan jeg velge annerledes, forklarer hun. 

For at Holldorff skulle bli litt kjent med ungdommene 
og vite litt mer om dem, ble deltakerne intervjuet på 
forhånd. 

– Målet mitt var å jobbe med å styrke selvfølelsen 
deres. Å oppdage hvordan det kjennes i kroppen, 
kan gi viktig input til deltakerne om hva de egentlig 
trenger. Det å få større innsikt i seg selv, kan igjen gi 
økt selvfølelse.

– Det å erfare og lære i støttende omgivelser, er med 
på å øke selvfølelsen. Det å oppdage at man påvirker 
gruppen, gir et grunnlag for, og håp om, at det nytter 
å ta opp vanskelige temaer, også i andre situasjoner i 
livet. 

Holldorff forklarer at det å ha hjertefeil kan skape 
angst. 

– Da kan man bli litt redd for å føle og kjenne 
etter, og i stedet skyve redselen unna. Dette er vik-
tige strategier for å unngå at det blir for vanskelig, 
fordi det er krevende å håndtere angst alene. Å 
dele redselen sammen med andre, gjør at du ikke 
er redd helt alene lenger, og du kan bli trygget på 
nye måter i gruppa.

Holldorff forteller at ungdommene i gruppene 

ganske raskt våget å være åpne og ærlige og at de 
fortalte hverandre om det som opplevdes tungt og 
skremmende. 

– De som åpnet seg, fikk umiddelbart veldig sterk 
støtte fra andre i gruppa. Det å erfare at dette 
har jeg ikke klart alene, men sammen med de 
andre, gir et sterkt samhold, og det er i relasjon 
vi utvikler oss. Jeg tror flere oppdaget at de har 
ressurser de ikke var klar over. 

Hun forteller at mange kan være redde for følelser 
og redde for å gråte – noen er nærmest redde for 
å gå i stykker hvis de slipper de sterke følelsene 
fram. Det kan være godt å vite at gråt er nyttig, at 
du kvitter deg med stresshormoner og får dypere 
pust, og at du svært sjelden gråter mer enn 20 
minutter.

På samlingene lærer deltakerne mer om det å 
forholde seg til følelser. Uansett hvordan jeg har 
det, så går det over. Ikke en eneste følelse sitter for 
alltid. 

– Det er lov å føle alt. Det er lov å være sint. 
Det er viktig å kunne si ifra hvis man er irritert 
eller hvis man ikke blir forstått. Holder man alt 
inni seg, kan det innadvendte og triste gjøre oss 
deprimerte. 

– De som har medfødt hjertefeil kan ha vært 
redde mange ganger. Når det kribler i magen og 
hjertet slår fortere, kan det ligne på det å bli redd. 
Vi sorterte følelser; er dette jeg kjenner nå redsel, 
eller er dette følelser som ligner på det, for eksem-
pel spenning, og noe jeg tåler?

Holldorff mener at det beste med slike samtale-
grupper er samholdet, samspillet, innsikten og 
støtten som oppstår.

– På samlingene våre ble mange bånd knyttet. 
Også for meg. Jeg er så takknemlig over hva jeg 
har fått være med på, avslutter Holldoff.

– Spennende arbeid

«Lært mye om 
meg selv, og 

lært at det av 
og til er greit 

å ha det vondt, 
men jeg kan 
komme meg 

opp igjen med 
riktig hjelp og 

støtte»
(sitat fra deltaker)

MERETHE HOLLDORFF

(FOTO: PRIVAT)

TEKST: PIA BRÅSS

På de neste 
sidene kan du 

lese historiene 
til tre av 

medgruppe-
lederne, som 

selv har deltatt i 
samtalegrupper 

og har fått 
opplæring i 

gruppeledelse.

TEKST: TORILL FUNDERUD

Merethe Holldorff er terapeuten som har ledet gruppen og hjulpet  
ungdommene til å bearbeide sterke inntrykk fra oppveksten som barn  
med hjertefeil.
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Lene ble operert for åpen ductus da hun var fire år 
gammel, og hadde sin klart største operasjon da 
hun var 11. Da fikk hun operert inn en stent i en 
80 prosent tett hovedpulsåre.

– Etter den siste operasjonen har jeg ikke kjent 
på noen fysiske begrensninger. Jeg gjør det bra på 
oppfølgingskontrollene mine, og har kunnet drive 
aktivt med flere idretter. Fotball var alltid viktig 
for meg, og det ble merkbart lettere å holde følge 
med de andre etter operasjonen. Legene sa jeg hele 
livet hadde «løpt med håndbrekket på». Å være så 
fysisk aktiv som jeg ønsket ble mye lettere da de 
fikk fikset dette.  

Faktisk var en av bekymringene hennes da hun ble 
lagt inn på Rikshospitalet, om hun ville rekke å 
delta på Norway cup seks uker etter operasjonen.

– Det gjorde jeg! Men jeg spilte bare noen mi-
nutter av gangen. Mamma sto på sidelinja med 
stoppeklokke for å passe på!

Lene husker at hun gruet seg og hadde mange 
tunge tanker. Hun var redd for å dø under opera-
sjonen. 

– Jeg fikk høre at jeg ikke ville fylle 20 år dersom 
jeg ikke ble operert. Det var veldig tøft. Jeg husker 
jeg spurte om vi kunne vente til jeg var 19. Da 
ville jeg være voksen og sikkert modigere. Nå er 
jeg glad for at legene ikke ventet. 

For det ble operasjon da hun var 11, og den ble 
vellykket. I ettertid snakket hun lite om de tunge 
tankene og frykten, og hele familien ønsket å legge 
den tøffe tida bak seg.  

– Det kan jeg forstå, for det var vanskelig for 
familien og de andre rundt meg også, og de var 
glade for at legene hadde gjort meg «frisk». Men 
selv hadde jeg nok egentlig et behov for å bear-
beide tankene. Barn forstår alvoret og mange tror 
de skal dø under en operasjon, det må vi tørre å 
snakke om.

ENDELIG!
– Før gruppesamtalene hadde jeg deltatt på én leir 
da jeg var 12-13 år, men hadde ikke noe sterkt 
forhold til Foreningen for hjertesyke barn. Da 
jeg oppdaget dette samtalegruppe-prosjektet, så 
jeg muligheten til å kunne være med å fremme et 
tilbud jeg selv hadde savnet da jeg var mindre. 
Dette var et tilbud som fokuserte på mer enn det 
medisinske. Jeg visste hvor viktig det hadde vært 
for meg – og da sikkert også for mange andre som 
hadde slitt etter en operasjon. Personlig tror jeg at 
jeg hadde vært bedre rustet til å takle de vanske-
lige tankene dersom jeg hadde deltatt på dette 
kurset som ungdom. Nå har jeg fått mine egne 
utfordringer såpass på avstand at jeg føler meg i 
stand til hjelpe andre, sier hun.

Hun tenkte at hun kanskje kunne hjelpe andre 
som er yngre enn henne, så motivet for å være 
med var først og fremst det å hjelpe andre. Under-
veis fant imidlertid Lene ut at det også var til god 
hjelp for henne. 

– Jeg kjente ingen av de andre fra før og i begyn-
nelsen føltes det rart å være så åpen. Men vi gikk 
rett på sak og alle fikk snakke om ting de ikke 
hadde snakket ordentlig med noen andre om. 
Om operasjoner, frykt, tanker rundt å føle seg 
annerledes og ikke orke alt de ville – og jeg møtte 
en forståelse jeg aldri har opplevd før! 

Fra å være en gruppe av ukjente, føler Lene at hun 
nå kjenner alle som var med kjempegodt, og at de 
egentlig kjenner hverandre på en annen måte enn 
andre venner. 

– Vi vet jo nesten alt om hverandre nå, sier hun 
med en liten latter.

– Det var intense samtaler og jeg skal ikke legge 
skjul på at jeg ble sliten av det, men det er ikke 
tvil om at jeg følte meg bedre etterpå. Jeg er sikker 
på at dette kan være bra for mange andre også. 

KORT
Lene forteller at de i gruppesamtalene lett kjente 
seg igjen i hverandre og raskt forsto hva de andre 
snakket om. 

– Bare noe så enkelt som det å akseptere at man 
har et litt annet utgangspunkt enn andre, og at 
det noen ganger kommer med utfordringer ikke 
alle ser. Fordi jeg alltid «så frisk ut», var det 
mange som tenkte at jeg var «ferdig» med å være 
hjertesyk. Slik er det ikke. Å leve med en beretti-
get redsel for å dø som barn, kan sitte i kroppen 
lenge. Samtalegruppene ble en arena for meg hvor 
det var greit å snakke om disse følelsene, uten hele 
tiden å måtte si de riktige tingene eller ta hensyn 
til andre rundt seg. Her ble jeg møtt av mennesker 
som forstod, og det var ikke nødvendig å pynte på 
sannheten. De hadde jo vært der selv.  

Burde noe vært annerledes med kurset, synes du?

– Det eneste jeg kan komme på er at det kunne 
vart lenger. Ingen hadde lyst til å reise hjem da 
kurset var over! Selv om vi rakk å lære mye og 
ble bedre kjent med oss selv på de tre samlingene. 
Det var mye som var sterkt å snakke om, men 
Merethe Holldorff og Eirik Møklegård, som ledet 
samlingene, var kjempeflinke og sørget for at alle 
følte seg trygge. 

Lene opplevde at de andre kom fram og sa mye av 
det hun selv hadde tenkt og følt. Ikke noe ble sett 
på som syting og klaging.

– Jeg har vært litt redd for at andre skal mene at 
jeg syter og klager. Men nå tenker jeg at det er lov 
å føle at det er urettferdig at jeg har en hjertefeil 

Lene Osmundsen:

VIKTIG Å HUSKE PÅ 
DEN PSYKISKE HELSEN OGSÅ

Fysisk har Lene stort sett følt seg bra hele livet. Nå føler hun seg også bedre psykisk enn 
på lenge. Samtalene med likesinnede i gruppa hjalp henne med å få luftet tunge tanker 
hun har lagt lokk på. Nå føler hun seg klar for å hjelpe andre. 

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

Alder: 22 år

Bosted: Fra Haugesund, studerer i Sheffield

Diagnose: VSD, åpen ductus, feil i hjerteklaff og innsnevring i hoved-
pulsåra.

Operasjoner: En åpen operasjon og en kateterisering. (VSD og hjerte-
klaffeilen er ikke operert)

Motivasjon for å delta på gruppesamtaler: Et ønske om å hjelpe andre. 

I dag er Lene student i 
Sheffield og jobber på 
en mastergradsoppgave 
om hvordan skolen kan 
tilrettelegge hverdagen 
for barn med hjertefeil. 

– Jeg har vært 
litt redd for at 

andre skal mene at 
jeg syter og klager. 

Men nå tenker 
jeg at det er lov 
å føle at det er 

urettferdig at jeg 
har en hjertefeil og 
det er lov å være 
redd og lei seg.
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og det er lov å være redd og lei seg. Jeg tror vi 
alle føler at vi må være takknemlige for medisinsk 
hjelp, og det er jeg!  Jeg er veldig takknemlig. Men 
det er lov å føle på vonde ting også. Redsel, sinne, 
at det er urettferdig at akkurat jeg ble syk. 

BRUKE ERFARINGENE SINE
Etter at Lene ble operert som 11-åring, var hun 
blitt frisk – det var slik de rundt henne så på det 
og de ønsket å legge operasjonen bak seg. 

– Selv følte jeg at det ikke var over i det hele tatt. 
Det kommer en del strafferunder man gjerne ikke 
ser for seg etter at sykehusoppholdet er over. Selv 
om man kan virke frisk på utsiden, kan det kjen-
nes veldig annerledes på innsiden. Jeg kom lenger 
på tre helger med samtaler enn jeg hadde gjort 
på de ti årene som var gått etter operasjonen. Det 
viktigste var å se at jeg ikke var alene og at det er 
greit å kjenne på at jeg har hatt det vondt. 

I dag studerer Lene psykologi i Sheffield, og hun 

håper hun kan bruke sine egne erfaringer til å 
hjelpe andre.

– Jeg er spesielt opptatt av å se hele personen, ikke 
bare det medisinske. Nå skriver jeg masteroppga-
ve om hvordan vi kan tilrettelegge skolehverdagen 
for barn med hjertefeil. Etter samtalene i gruppen 
og etter at jeg ble mer aktiv i FFHB, ser jeg at 
dette er en utfordring som er felles for mange hjer-
tebarn. I fremtiden håper jeg å utgjøre en forskjell 
for de som kommer etter meg, da vil ikke min 
motgang, og lærdom av det, ha vært forgjeves, sier 
hun. 

– Legene reddet livet mitt da jeg var 11 år. Psyko-
loger hjalp meg med tankene etterpå. Foreningen 
for hjertesyke barns gruppesamtale, viste meg at 
jeg ikke var alene og at det var lov til å kjenne 
redsel, sinne og urettferdighet. Og selv om jeg nå 
har passert «utløpsdatoen» min, den jeg fikk av 
legene hvis jeg ikke hadde blitt operert, betyr ikke 
det at jeg må slutte å leve. Tvert imot!

Martin vokste opp i Trondheim. I det han be-
skriver som et trygt og godt hjem, med foreldre 
som støttet ham og en lillebror som lekte med 
ham. Han tenkte ikke så mye over at han hadde 
hjertefeil i barndommen, i hvert fall ikke som et 
problem. Selv om han slet med å holde følge i 
gymtimen og registrerte at han ble mye fortere 
sliten enn de andre. Han ble også hengende litt 
bakpå i det sosiale, fordi fotball aldri ble det 
store for ham. 

– Det med fotballen var litt tungt. Jeg ble ikke 
mobbet, men det at jeg ikke hang med på fot-
ballen, gjorde at jeg følte meg utenfor, medgir 
Martin.

Han hadde lese- og skrivevansker i barndommen, 
men tenkte ikke på dette som så rart. Det var det 
nemlig mange andre som også hadde. 

– Vi var flere som ble tatt ut i smågrupper på 
barneskolen og hadde tilrettelagt opplegg, og det 
var også helt greit. 

STOLT AV HJERTEFEILEN
Hjertefeilen hans var der, det hadde den bestandig 
vært. Han var på kontroll på sykehuset en eller to 
ganger i året, og syntes ellers han hadde det godt. 
Martin forteller at han i bunn og grunn bestandig 
har vært stolt av hjertefeilen sin. 

– Vi har det fint sammen, jeg og hjertefeilen min, 
sier han med et lurt glimt i øyet. Han mener den 
også har gitt ham mye. Blant annet turer, samlin-
ger, kursing og nettverk gjennom Foreningen for 
hjertesyke barn.

Det var først da Martin kom i ungdomsalderen 
at hjertefeilen ble et merkbart problem for ham. 
Blant annet fordi det faglige på skolen stadig ble 

Martin Hernæs Reinfjord:

– VI HAR DET FINT SAMMEN,  
JEG OG HJERTEFEILEN MIN 

Martin har aldri tenkt på hjertefeilen sin som et stort problem. Å snakke med andre 
som også har hjertefeil, har likevel vært en god erfaring for ham. – Det er noe med å bli 
forstått på ordentlig, det gir en helt spesiell tilhørighet!

TEKST OG FOTO:HANNI W. PETERSEN

Alder: 31 år

Bosted: I Trondheim, med kone, to barn (2 og 4 år) og en hund  
(hvit gjeterhund)

Diagnose: Transposisjon av de store arteriene

Operasjoner: To operasjoner

Motivasjon for å delta på gruppesamtaler: Spennende og lærerikt.  
– Foreningen for hjertesyke barn har gitt meg så mye, nå vil jeg gi 
tilbake med min kunnskap og erfaring.

– Barn forstår alvoret og mange tror de skal dø under 
en operasjon, det må vi må tørre å snakke om, sier 
Lene som på dette bildet er 4 år og innlagt til sin 
første operasjon. (Foto privat)

Fornøyd: Martin jobber som barne- og ungdomsarbeider i dag, og stortrives med 
det

I DAG: I dag er Lene  
student i Sheffield og 
jobber med en master- 
gradsoppgave om 
hvordan skolen kan 
tilrettelegge hverdagen 
for barn med hjertefeil. 

Som 11-åring fikk hun operert inn 
en stent i en 80 prosent tett hoved-
pulsåre. – Legene sa jeg hele livet had-
de «løpt med håndbrekket på».  Å være 
så fysisk aktiv, som jeg ønsket, ble mye 
lettere da de fikk fikset det. 

(Foto privat)

(Foto privat)
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mer vanskelig, og Martin ble fortere sliten. Han 
kjente på at om han skulle jobbe med skolearbeid, 
orket han ikke å være med på det sosiale. Skulle 
han prioritere det sosiale, ville han ikke klare å 
henge med på skolearbeidet. Så fikk han hjelp, av 
foreldre og av lege, og ble støttet i avgjørelsen om 
å ta helse- og sosialfag over to år. Et perfekt valg 
for Martin, som da fikk ta det i sitt tempo og kom 
seg igjennom hele skole-løpet. I dag jobber han 
som barne- og ungdomsarbeider på Lilleby skole, 
og han stortrives. 

FFHB HAR GJORT MEG TIL MEG
Martin snakker gjerne om ungdomsleir og om 
samlinger gjennom Foreningen for hjertesyke 
barn. For det har gitt ham så mye, ikke minst 
uvurderlige vennskap. 

– Foreningen for hjertesyke barn har gjort meg til 
meg, sier han og medgir selv at det høres vold-
somt ut. Men for ham har det å møte likesinnede, 
som virkelig forstår hvordan det er å være han, 
betydd veldig mye. 

– Bare det å reise på ungdomssamling, alene, uten 
mamma og pappa – at jeg torde det og klarte det, 
ga meg en enorm mestringsfølelse og gjorde at jeg 
vokste.

Martin får ikke sagt nok om hvor godt og trygt 
og inkluderende han alltid opplevde det å være på 
FFHB-leir. Og her ligger nok også noe av drivkraf-
ten hans for å være med som medgruppe-leder på 
samtalegrupper for ungdommer gjennom Forenin-
gen for hjertesyke barn. 

– Jeg fikk mange følelser på ungdomsleir. For før-
ste gang ble jeg liksom forstått og følte ordentlig 
tilhørighet. Det samme kjente jeg med en gang i 
samtalegruppen, og det var veldig godt. Jeg kan 
selvfølgelig snakke med andre også om hvordan 
jeg har det, med venner og med familie, men de 
kan aldri helt forstå. I denne samtalegruppen går 

det an å dele ting som jeg kanskje ikke vil dele 
med noen andre, sier Martin, som medgir at han 
egentlig ikke hadde snakket så mye om følelsene 
sine rundt det å ha hjertefeil tidligere. 

GODT Å SNAKKE OM HVORDAN DU HAR DET
Martin opplevde de første samlingene med 
medgruppe-lederne, hvor de skulle bli kjent og få 
skolering, som både trygge og verdifulle. 

– Vi ble så veldig godt kjent, og fikk virkelig 
kjenne på kroppen hvordan det er å snakke om 
hvordan du har det. 

Martin beskriver at det gir en helt spesiell følelse, 
og en letthet i kroppen, etter å ha «brettet ut» og 
snakket om egentlig ganske tunge temaer. Han 
forteller også at det å få bearbeidet og jobbet med 
det du har inni deg, er mye mindre «farlig» enn 
det han hadde trodd. 

– Det er rart og du blir sliten på en helt annen 
måte. Men det er en godt og trygt. 

Martin opplever at han nå er blitt oppmerksom 
på sine egne følelser og reaksjoner på en helt ny 
måte, og at dette er nyttig. 

– Jeg er blitt tryggere på følelsene mine og på at 
de kan skifte, og skifte fort. Det er for eksempel 
mange måter å være lei seg på, forklarer han og 
legger til at dette bare må prøves! I tillegg har han 
lært teknikker, både for å bli kjent og for å snakke 
om og tenke på ting.

SMÅBARNSBOBLEN
Martins hverdager er ellers fylt opp med jobb, 
hjem og familien. Med to små barn er dagene 
hans travle. 

– Jeg lever i småbarnsboblen, og det er fint, jeg 
har det bra med det, sier Martin, og legger til at 
han heller ikke i dag tenker så mye på hjertefeilen 
sin. 

– Innimellom streifer det meg, en tanke om denne 
hjertefeilen. Jeg kommer bestandig litt på det når 
kontrollene på sykehuset nærmer seg, men ikke så 
mye egentlig. Jeg burde selvfølgelig trene litt mer, 
men tenker egentlig ikke så mye på det heller. Jeg 
er ikke den sprekeste, men har det bra med det. 
Martin med hjertefeil, det er meg det, det har vært 
sånn bestandig, avslutter han fornøyd.

– Jeg tenkte på forhånd at samtalegruppen 
kunne hjelpe meg til å gjøre noe for andre, og 
at jeg kunne bruke erfaringene mine til gode for 
hjertesyke etterpå. Jeg visste ikke helt hvordan 
opplegget var, men jeg tenkte at vi ville få noen 
hverdagsråd og få høre om tilrettelegging i sko-
len, medisinbruk, om å drikke alkohol – sånne 
ting som kan være aktuelle når du blir litt eldre. 
Jeg var litt spent og gruet meg veldig, men jeg 
hadde egentlig ingen forventninger til selve sam-
talegruppen, innrømmer hun. 

Det skulle altså ikke mye til for å innfri forvent-
ningene hennes, men i dag kan hun ikke få full-
rost opplegget og det konkrete utbyttet hun fikk. 

– Jeg følte at jeg var i en riktig alder for å melde 
meg på. Personlig er ikke dette noe jeg har lengtet 
etter som barn, jeg så ikke poenget med å sitte i 
gruppe sammen med andre hjertesyke og snakke 
om enda mer sykdom. Nå var jeg mer klar for å 
snakke om det jeg har vært igjennom, fordi det 
stadig dukket opp nye tanker og spørsmål i hodet 
mitt som ingen helt har klart å svare på. Som barn 
var det altfor vanskelig for meg å utrykke hva 
jeg tenkte og følte om alle sykehusinnleggelsene 
og urettferdigheten rundt hvorfor akkurat jeg ble 
syk, fordi sykdom alltid stormet så hardt rundt 
meg. Jeg turte ikke å snakke høyt om det. Nå var 
det lettere å fortelle om dette og å se tilbake på 
livet fra et litt mer voksent perspektiv. 

Emilie forteller at hun aller først nesten fikk litt 
sjokk. 

– Vi satt i en ring og snakket, og det var ganske 
intenst. Selv har jeg mesteparten av livet, helt 
uten å vite det, fortrengt mye av det jeg har vært 
igjennom. Jeg ble først sint og følte meg presset til 

Emilie Mikalsen:

ALT BLIR MER VIRKELIG  
NÅR DU SIER DET HØYT

Da Emilie Mikalsen tok turen 
inn fra Moss til samtalegruppene 
i Oslo, visste hun ikke helt hva 
som ventet henne. 
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Alder: 24 år

Bosted: Moss

Diagnose: Taussig-Bing, fem hull i hjertet og flere innsnevringer.

Operasjoner: Seks åpne hjerteoperasjoner som barn, i tillegg til hjerte-
transplantasjonen og stenting av lungepulsåren. 

Motivasjon for å delta på gruppesamtaler: Jeg ønsket å få bruke mine 
egne erfaringer, på godt og vondt, til kanskje å kunne få hjelpe noen 
andre.  

Martin har selv kjent på 
foreldrefrykten når noe 
er galt med barnet ditt. 
Da sønn nummer to ble 
født, fant legene flere 
små hull på skilleveg-
gen mellom hjertets 
hovedkamre og en åpen 
ductus.

 – Jeg ble litt redd, men 
mest lei meg, for at jeg 
hadde pådratt barnet 
mitt dette, forteller 
Martin. Barnekardi-
ologen på St. Olavs 
hospital trygget ham 
imidlertid på at dette 
ikke var alvorlige feil. 
Etter to måneder var de 
også helt borte.

 – Da var vi lykkelige 
foreldre igjen, smiler 
Martin! Eldste sønnen 
heter Olav, oppkalt et-
ter morfar. Yngstemann 
heter Bjørn, oppkalt 
etter Martins far. Her 
med barna og kona 
Alana på tur i skogen. 
(Foto privat)

TAKKNEMLIG: – Å åpne døren til det jeg alltid har holdt innelåst – av følelser og 
tanker, redsel og angst – og å bli møtt med forståelse og aksept, har jeg lett hele 
livet. Det var vondt, men befriende! 

Martin er nylig operert. (Foto privat)
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å snakke. Det ble på en måte dratt ut av meg, uten 
at jeg ønsket det, men så fort jeg hadde begynt å 
snakke, tok følelsene helt overhånd og jeg mistet 
litt kontrollen. Alt blir mer virkelig når du sier 
det høyt. 

Det var tøffe ting som ble virkelige for henne i 
rommet sammen med de andre. Hun føler selv at 
hele oppveksten hennes har vært på Rikshospi-
talet. 

– Jeg føler at jeg nesten vokste opp på Rikshos-
pitalet, fordi jeg var alvorlig syk i så mange år. 
Det var en hårfin balanse mellom skole, sykdom 
og lek. Jeg brukte mange timer i barndommen 
min på lekerommet på Rikshospitalet. Dette var 
en frisone for meg, hvor jeg kunne få glemme 
at jeg var på sykehuset, om det så bare var for 
fem minutter. Samme dag kunne jeg like godt ha 
kranglet meg ut av en undersøkelse eller nektet 
å ta medisinene mine. En helt annen del av meg 
var forbeholdt livet mitt hjemme i Moss, hvor 
foreldrene mine prøvde å skape en god og trygg 
oppvekst for både meg, tvillingsøsteren min og 
storebror. Som søsken har vi opplevd mye sjalusi 
og urettferdighet opp igjennom årene, men det 
har også gjort at vi har fått et helt unikt og sterkt 
søskenbånd. Vi har lært å stå i stormene sammen. 

– Jeg føler at jeg har opplevd mer sykdom på 24 
år enn noen opplever på et helt liv, som selvføl-
gelig har gjort at jeg måtte bli voksen tidlig. Det 
er sikkert derfor jeg er så barnslig i dag, sier hun 
med glimt i øyet. 

MYE SYK
Emilie har vært syk mer eller mindre hele livet. Le-
gene trodde først ikke hun ville overleve da hun ble 
født. Da hun var sju måneder, fikk foreldre beskjed 
om at det ikke var mer å gjøre og de valgte å ta 
henne med hjem. Hun ble likevel bedre og legene 
fortsatte behandlingen. Da hun var to år, hadde 
hun vært igjennom seks åpne hjerteoperasjoner. 

– Jeg satt i vogn helt til jeg begynte på barnesko-
len. Da ble vogna erstattet med en knallgul rulle-
stol! Den var jeg helt avhengig av og måtte alltid 
bli trillet eller kjørt når vi skulle på klassetur. For 
jeg hadde ikke engang nok energi til å bøye meg 
ned for å knyte mine egne sko. 

Da den vevre jenta ble dårligere og det eneste som 
kunne redde henne, var et nytt hjerte, begynte 
ventetiden på et donorhjerte.

– Livet på ventelisten er den verste perioden i livet 
mitt. Jeg følte at jeg hadde en fot i himmelen og 
en på jorda. Alle rundt meg trodde at jeg ikke for-
sto hva som var i ferd med å skje. Men det gjorde 
jeg. Jeg ble så lei av at alle snakket over hodet på 
meg og skulle skåne meg fra situasjonen. Det var 
mye jeg gikk rundt og tenkte på før jeg fikk det 
nye hjertet mitt, og jeg tenkte ofte at jeg opplevde 
noe eller snakket med noen for aller siste gang. 
Jeg holdt meg mye våken om nettene, fordi jeg var 
livredd for å sovne, i tilfelle jeg aldri skulle våkne 
opp igjen. Slike tanker skal ingen barn ha. 

I 2003 kom telefonen som ga Emilie et nytt hjerte. 
Som 8-åring fikk hun nå helt ny energi og kunne 
leke og være som alle andre.

– Nå fikk jeg endelig lov til å være et barn! Det 
varte i fire år. Så ble jeg syk, igjen. Alvorlig syk. 

Da hun var 12 år, begynte kroppen å avstøte 
hjertet hennes. En intens redningsaksjon ble satt 
i gang og hjertet ble reddet. Men Emilie utviklet 
ME (myalgisk encefalopati, også kalt utmattelses-
syndrom) og må hver dag ta 25 ulike tabletter for 
å holde alle kroppens funksjoner i gang.  

– Kurset med Foreningen for hjertesyke barn 
forandret måten jeg ser på dette. Jeg skjønte fort 
at jeg har fortrengt mange av følelsene jeg hadde 
som barn og som jeg ikke har turt å si høyt. Hver 
gang jeg var på sykehuset, svarte jeg at «det går 
bra» når spørsmålet dukket opp, fordi jeg visste at 
det var det svaret de ville høre. Samtidig ville jeg 
holde meg sterk for foreldrene mine sin skyld, for 
de slet nok fra før av. 

– Jeg strevde med at andre ikke klarte å overse 
hjertesykdommen. Ingen så meg som Emilie. 
Derfor ble det ekstra viktig for meg å motbevise 
fordommene og prestere i alt jeg foretok meg. Jeg 
har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. 

TAKKNEMLIG
Etter kurset har det skjedd mye. Emilie har valgt å 
gå til psykolog. 

– Det er fint å få hjelp til å sortere tankene litt! 
Tidlig i ungdommen var jeg i en fase hvor det ikke 
passet, men nå er det annerledes. 

I dag jobber Emilie i halv stilling som sykepleier i 
Sarpsborg. Yrkesvalget tok hun som ganske liten. 
Hun ble inspirert av sykepleierne som alltid var 
der for henne. 

– Jeg så tidlig hvor mye sykepleiere betyr for dem 
som er innlagt på et sykehus. Den omsorgen jeg 
mottok, ønsker jeg å gi videre. Samt at det er en 
slags takk for all den hjelpen jeg har fått, nå er 
det min tur til å hjelpe andre. Det er vanskeligere 
å være sykepleier enn jeg trodde. Det er egentlig 
lettere å være pasient! Jeg kjenner på mye ansvar, 
men jeg tenker selv at det å være sykepleier både 
er en utakknemlig og en takknemlig jobb. Jeg 
liker det og ser for meg et liv som sykepleier i 
mange år til. 

Siden Emilie har utviklet ME, må hun hvile mye 
og være nøye med hva hun bruker energien sin på. 
Likevel er hun fornøyd.

–Jeg er ekstremt takknemlig og tar ingenting for 
gitt. Jeg har tross alt fått livet i gave. Jeg er en type 
person som mesteparten av livet har stengt syk-
domshistorien min bak en låst dør. Ved å åpne den 
døren fikk jeg lov til å dele mer om meg selv enn 
jeg noen gang trodde at jeg hadde lyst til å dele, 
og jeg ble møtt med en forståelse og aksept som 
jeg, helt uten å vite det, har lett etter hele livet. 
Men livet er ingen dans på roser og de utfordrin-
gene jeg har møtt, både fysisk og psykisk, kommer 
ikke til å gå over. Men ved å få lov til å snakke 
om det, har de blitt lettere å bære. 

–Jeg er ekstremt takknemlig og tar ingenting forgitt.  
Jeg har tross alt fått livet i gave. Jeg er en type person  

som mesteparten av livet har stengt sykdomshistorien  
min bak en låst dør. 

– Jeg strevde 
med at andre ikke 

klarte å overse 
hjertesykdommen. 
Ingen så meg som 

Emilie. Derfor ble 
det ekstra viktig 

for meg å motbevise 
fordommene og 

prestere i alt jeg 
foretok meg. Jeg 
har jobbet hardt 

for å komme dit jeg 
er i dag. 

ORGANDONASJON: - Jeg skulle ønske at flere var 
villige til å være organdonorer. Det reddet livet mitt 
da jeg fikk et nytt hjerte og det er jeg evig takknemlig 
for.  (Foto privat)

> SKOLEJENTE: Da Emi-
lie begynte på skolen, 
trengte hun rullestol 
og hjelp til mye. Da 
hun fikk nytt hjerte 
som 8-åring, fikk hun 
ny energi og en aktiv 
barndom.(Foto privat)

AKTIV: Til tross for at Emilie har ME, trives hun godt ute i naturen og er glad i å reise 
når energien strekker til. (Foto privat)

>> OMSORG: Emile har 
alltid hatt et nært for-
hold til moren sin. 
(Foto privat)
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Etter fullført turnus i Harstad begynte Gunnar 
på barneavdelingen i Drammen i 2003. Barn 
med hjertesykdom og nyfødtmedisin ble særlige 
interesseområder. Dette ble også videreført i to år 
på Rikshospitalet før han og familien dro sørover 
til Kristiansand i 2009. Som barnekardiolog i 
Kristiansand møter han hjertesyke barn i sitt 
daglige virke. Fra oktober 2017 har Gunnar vært 
tilknyttet Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet 
som stipendiat i 60 prosent stilling i arbeidet 
med en doktorgrad under veiledning av professor 
Henrik Holmstrøm

– Det var Henrik som spurte om jeg kunne 
tenke meg å være med på dette prosjektet som 
er utarbeidet i samarbeid med FFHB (Forenin-
gen for hjertesyke barn). Gjennom systematisk 
gjennomgåelse av alle barn i Norge med alvorlige 
hjertefeil som døde før toårsalder i perioden 2004 
til 2016, håper vi å tilegne oss viktig kunnskap. 
Det langsiktige målet er at denne kunnskapen 
skal bidra til bedret oppfølging av alle barn med 
hjertefeil, sier han. 

I 2017 ble omkring 90 prosent av forskningsbud-
sjettet ved de ulike helseforetakene benyttet til 
voksne. Forskning på barn ble dermed tildelt en 
liten pott, til tross for at de er en ressurskrevende 
gruppe å forske på – barn er forskjellige, syk-
domsbildet er ofte ulikt og sammensatt, og det er 
gjerne få tilfeller i hver diagnosegruppe. 

Doktorgradsarbeidet er foreløpig ikke fullfinan-
siert. Men både FFHB, Forskningsstiftelsen til 
FFHB, Oslo Universitetssykehus og Sørlandet 
sykehus bidrar med lønnsmidler.

– I Norge har vi mulighet til å gjennomføre nasjo-
nale studier, i motsetning til i mange andre land. 
Det er imidlertid – og heldigvis - krevende å finne 

mange nok pasienter til å få store studier med 
gjennomslagskraft. Et lite land gir små tall.

– Vi har bygd opp et medisinsk register som nå 
inneholder svært mange ulike opplysninger om 
disse barna. Alt er selvfølgelig anonymisert. Det 
innebærer både diagnoser, forhold rundt fødsel og 
senere sykehusopphold, behandling, sykelighet, 
kontroller, kommunikasjon og en rekke andre 
variabler. 

Til tross for en rivende medisinsk utvikling, er 
hjertefeil fortsatt en av de vanligste dødsårsakene 
hos barn i den vestlige verden, men i dag skjer 
dette bare unntaksvis og behandlingsresultatene i 

Livet skal leves 
GUNNAR FORSKER PÅ BARN MED HJERTEFEIL

Gunnar Wik er godt i gang med doktorgraden sin. Prosjektet hans er å systematisk 
kartlegge diagnoser og helseopplysninger til hjertesyke barn. 
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REDDE LIV: Gunnar 
Wik (t.h) håper forsk-
ningen hans kan redde 
liv. Henrik Holmstrøm 
ved OUS Rikshospita-
let er veileder og har 
store forventninger til 
doktorgradsarbeidet på 
hjertesyke barn. 

Nærmere 70 sykepleiere fra Tromsø i 
nord til Kristiansand i sør var i slutten av 
oktober samlet til kurs på Rikshospitalet 
i to dager. Kurset er en årlig samling som 
belyser aktuelle temaer. Denne gangen 
handlet mye om oppfølgingen rundt de 
unge pasientene og om hvordan det kan 
oppleves å være et hjertesykt barn; hva kan 
helsepersonell bidra med for at de skal føle 
seg sett og ivaretatt? 

Flere unge foredragsholdere snakket om 
temaet fra sine personlige ståsteder og rørte 
kursdeltakerne til tårer. Tre av dem har 
deltatt i et prosjekt i regi av Foreningen for 
hjertesyke barn med samtalegrupper for 
unge mellom 18 og 30 år, hadde ordet. For-
an den rørte forsamlingen formidlet Martin 
Hernæs Reinfjord (31), Emilie Mikalsen 
(24), og Lene Osmundsen (22) med enkle 
og direkte ord hvordan de hadde opplevd 
å være barnepasienter og vokse opp med 
hjertefeil. 

Martin åpnet og fortalte om hvordan han 
alltid ble valgt til slutt i gymmen, han orket 
mindre enn de andre og følte seg ofte uten-
for. Handikapet hans var skjult og han ble 
sett på som treig og lat. 

– Å være med på dette opplegget ga meg 
litt av den samme følelsen når jeg var på 
leir og møtte andre med hjertefeil som 
forsto! Samtalene er viktige og opplegget 
var i tråd med hvordan jeg tenker. Dette 
var en fin hjelp til å mestre det livet man 
har, forklarte Martin. 

Lene Osmundsen fulgte opp. 

– I gruppa fikk vi sagt mye som vi ikke 
hadde fått snakket om før. Endelig var det 
noen som virkelig forsto og vi kunne være 
helt ærlige. Man blir ikke ferdig med å 
være hjertesyk eller operert, det blir med 
deg hele livet. Jeg oppfordrer dere syke-
pleiere til å informere foreldre om hvordan 

man kan følge opp psykisk helse i tillegg til 
den medisinske. Og for all del, oppmuntre 
barn og ungdommer til å melde seg på 
samtalegruppene, oppfordret hun. 

Emilie som blant annet var igjennom en 
hjertetransplantasjon da hun var 8 år, var 
enig. 

Her kunne jeg virkelig være meg selv og 
jeg åpnet den døra jeg alltid har holdt låst. 
Følelser, tanker, forståelse og aksept - dette 
er noe som jeg helt uten å vite det har lett 
etter hele livet.

– Det var vondt og det er sårbart å åpne 
seg. Men det var befriende!

LIVET LEVES UTENFOR SYKEHUSET
Tone Mjanger har i en årrekke vært med 
på å arrangere det årlige sykepleierkurset i 
samarbeid med Foreningen for hjertesyke 
barn og barne- og hjerteseksjonen. – Tema-
et vi tok opp denne gangen, er svært viktig. 

– Fysiologi og medisinsk informasjon kan 
man lese seg fram til. Men ungdommens 
opplevelser som ble presentert på dette 
kurset, blir noe annet, mener Mjanger. 

Den helsefaglige rådgiveren og spesialsy-
kepleieren på barne- og ungdomsklinikken 
på Oslo universitetssykehus, har mange års 
erfaring fra barne- og hjerteseksjonen der 
pasientene kommer til kontroll og katete-

risering. Hun mener det er viktig å slippe 
ungdommen mer til.  

– Dette er en pasientgruppe jeg kjenner og 
som jeg er opptatt av. Jeg er generelt vant 
til å møte veldig syke pasienter. Det disse 
barna og ungdommene vil mest av alt, er 
å være som alle andre. Derfor er det viktig 
for oss som møter dem på sykehus, å se 
hele pasienten og prøve å fokusere på det 
de kan klare og mestre og ikke bare det vi 
ser her mens de er innlagt. De skal tross alt 
være en begrenset periode på sykehus.

Mjanger mener at dette er enda viktige-
re overfor barn enn voksne, fordi det er 
større forskjeller mellom barn enn mellom 
voksne. 

– Det er viktig å finne ut hva de unge 
pasientene er interessert i, høre om kame-
rater, skolen, dagligdagse ting. Ofte blir vi 
i helsevesenet - ja, kanskje andre også - så 
fokuserte på hjertefeilen og sykdommen 
at vi glemmer at selve livet leves utenfor 
sykehuset. Det ble disse innleggene en fin 
påminnelse om. 

Hun roser ungdommene som fortalte om 
erfaringene sine på kurset, og hun mener 
sykepleierne trenger slike jevnlige vekkere. 
Og at det er viktig at barn og unge får ta 
mer styring over hvordan de møtes i helse-
vesenet. I stedet for at helsepersonell bare 
informerer om det de mener er viktig, er 
det bedre om barn og unge får spørre om 
det de lurer på, sier hun. 

– I stedet for å si «i morgen skal du det og 
det, det foregår slik og sånn», spør heller 
hva de vet og om de gruer seg. La pasien-
tene få styre – gi dem informasjon om det 
de etterspør. Samtidig kan du sjekke hva de 
ikke vet. 

– Barn og unge er en gruppe det er interes-
sant og morsomt å jobbe med!

KURS FOR SYKEPLEIERE: 

Livet med hjertefeil sto i sentrum
Det årlige kurset om medfødt hjertefeil for sykepleiere fra hele landet ble holdt i fjor 
høst. I tillegg til faglige foredrag, kom også flere unge fram med egne erfaringer fra livet 
med hjertefeil. 

TEKST: TORILL FUNDERUD. FOTO: HANNI W. PETERSEN
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Anna Harmens har arbeidet som inten-
sivsykepleier på nyfødt-intensiven på 
Rikshospitalet. Nå studerer hun helsein-
formatikk på NTNU (Norges teknisk-na-
turvitenskapelige universitet). Kombina-
sjonen av disse fagfeltene vil etter hvert 
kunne munne ut i et lett tilgjengelig 
hjelpemiddel for foreldre på mobil og 
nettbrett.

– Jeg fikk en oppgave i studiet mitt som 
handlet om hvordan man kan hjelpe 
kronisk syke i hjemmet. Etter hvert 
penset jeg meg inn på å utvikle en app 
for hjertesyke barn. Jeg får hjelp av bar-
nehjerte-seksjonen på Rikshospitalet og 
Foreningen for hjertesyke barn sikrer det 
faglige innholdet. Responsen fra fagmi-
ljøet så langt tyder på at dette er en god 
idé, sier hun beskjedent. 

Nå er det blitt mer enn en skoleoppgave. 
Det kan faktisk bli noe konkret og et 
nyttig verktøy!

Hun har en søknad inne hos Extrastiftelsen 
og håper å få midler til videre utvikling. 

Foreldre skal kunne bruke appen til 
å vurdere når de bør ta kontakt med 
sykehuset. Før barn reiser hjem etter endt 
behandling, går de først gjennom en kali-
brering og resultatene legges inn i appen. 
Slik at den blir individuelt tilpasset hvert 
enkelt barn. Da vurderes tilstanden slik 
at foreldrene og legen er enige om hva 
som senere er forventet tilstand for bar-
net – og hva som er illevarslende tegn på 
forverring eller sykdom. I kalibreringen, 
eller registreringen av barnets tilstand, 
defineres det hva som er normalen for 
nettopp dette barnet. Da blir det enklere 
å vurdere hva som er unormalt. Da snak-
ker vi om alt fra fysiske tegn, matlyst, 
fordøyelse, respirasjon etc.

Hjemme skal foreldrene kunne sammen-
ligne barnets form opp mot utreise-sta-
tus. Når de for eksempel vet hva som er 

vanlig respirasjonsfrekvens for barnet 
sitt, er det enklere å svare når legen over 
telefon spør om barnet har høy eller lav 
respirasjonsfrekvens.

Poenget er at foreldre og legene må 
snakke samme språk og måle ut fra det 
samme. Her blir appen et godt hjelpemid-
del når de er bekymret og ringer lege, de 
får hjelp til å beskrive symptomer på en 
strukturert og nøyaktig måte og kan sette 
ord på det som legen tolker riktig. 

Anna Harmens står ikke selv for det fag-
lige innholdet. Hun har ideen og utvikler 
den. Hun innrømmer at hun er avhengig 
av goodwill for å fortsette arbeidet. Men 
så langt er hun blitt tatt varmt imot i 
fagmiljøet.

– Jeg håper ideen oppfattes som så god 
og nyttig at jeg kan føre dette i mål. 
Foreløpig har jeg en enkel prototyp, men 
håper å være i mål til jul i år 

UTVIKLER EN STØTTE-APP:

– Her skal foreldre  
finne hjelp når de er usikre
Anna Harmens utvikler en app som hun håper kan hjelpe foreldre til å tolke tegn og  
symptomer som hjertesyke barn har, slik at de muligens kan oppdage forverring i tilstanden  
på et tidligere tidspunkt og kommunisere med legen på en bedre og mer presis måte.
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SAMMENSATT: Det er mange komponenter 
som må finne sin plass når Anna Harmens 
utvikler appen sin som skal hjelpe hjertebarn 
og foreldrene deres. - Det er en fin tanke å 
vite at arbeidet kan være til hjelp og støtte 
for andre, sier hun. 

Norge er i internasjonal toppklasse. Her i landet 
fødes det hvert år 600-700 barn med medfødt 
hjertefeil. Om lag en fjerdedel har så alvorlige til-
stander at de trenger tidlig behandling og livslang 
oppfølgning. For 25 år siden var behandlingen av 
hjertefeil på et annet nivå og 15 prosent av barna 
døde i forbindelse med inngrep. 

MER OPPMERKSOMHET
I kjølvannet av dokumentarserien Hjertebarna 
som gikk på TV 2 i fjor, har flere fagpersoner be-
nyttet anledningen til å skape mer oppmerksom-
het rundt kronisk syke barn og deres medisinske 
behandling. Riksdekkende aviser har fulgt opp 
med magasinsaker om hjertesyke barn og flere har 
publisert kronikker om denne gruppas behov for 
oppfølging på ulike måter.  Som vi også kan lese 

i to kronikker i denne utgaven av Hjertebarnet, 
understrekes det at det må tilrettelegges bedre for 
barn både på sykehus og ellers i hverdagen deres 
ute i samfunnet. 

– Dessuten må barn inkluderes mer i forskning og 
få dra nytte av de samme medisinske fremskritte-
ne som voksne får, mener Gunnar som understre-
ker at det er en vei å gå her. 

I samarbeid med Henrik Holmstrøm og biveileder 
Jarle Jortveit har han fått godkjent en artikkel og 
begynt på artikkel nummer to basert på resultater 
fra registeret han utarbeider.  

– Målet er jo at denne systematiske og detaljerte 
kartleggingen ikke bare skal føre til artikler, men 
kunne bidra til forbedret oppfølging av barn med 
hjertefeil og deres familier. Det barnekardiolo-
giske miljøet i Norge samarbeider allerede på en 
konstruktiv måte gjennom samarbeidsmøter, felles 
utforming av veileder og fortløpende skriftlig 
og muntlig dialog om enkeltpasienter. Men økt 
kunnskap om risikopasienter og synliggjøring av 
periodevis mangelfull kommunikasjon, vil kunne 
føre til felles utforming av nye retningslinjer for 
fremtidig oppfølging av disse barna innen alle 
nivåer i helsevesenet. Dette vil igjen kunne føre til 
økt trygghet og bedret livskvalitet, og forhåpentlig 
også kunne redde noen liv. 

Gunnar Wik ønsker at det på sikt også opprettes 
et felles nasjonalt register med fortløpende regis-
trering av ulike variabler, som igjen vil komme 
pasientene og deres familier til gode gjennom 
faktabasert kunnskap. 

– VIKTIG PROSJEKT
– Både medisinen og samfunnet er i endring.  
Dette prosjektet er svært viktig for å beskrive  
dagens virkelighet som er annerledes enn for bare  
ti år siden, mener Henrik Holmstrøm som er Gunnar  
Wiks veileder. 

– Prosjektet tar utgangspunkt i dødsfall fordi de gir helt sikre tall, men 
hensikten er en generell kvalitetssikring av behandling og oppfølging 
av barn med hjertefeil. Dataanalysene krever høy kompetanse i både 
nyfødtmedisin og kardiologi, og jeg er veldig glad for at akkurat Gunnar 
Wik har tatt på seg oppgaven. Vi har også planlagt et parallelt prosjekt 
for å beskrive når og hvordan hjertefeil blir oppdaget. I neste runde skal 
vi prøve å finne den beste måten å spre resultatene for at de skal komme 
alle norske barn med hjertefeil til gode. Vi håper også at våre funn kan 
være til nytte i andre land der disse tjenestene er under oppbygging, sier 
Holmstrøm.

Foreningen for hjertesyke barn har 
gjennom flere år henvendt seg til private 
givere og støttespillere, som har bidratt 
med mange hundre tusen kroner i støtte 
til dette prosjektet. Slik er de alle med på 
å skape en forskjell og sørge for at barn 
får kvalitetssikret og forskningsbasert 
behandling og oppfølging, på linje med 
voksne pasienter. 

Tusen takk til alle givere som har vært 
med på å støtte dette viktige prosjektet!

Norge er i internasjonal toppklasse. Her i 
landet fødes det hvert år 600-700 barn med 
medfødt hjertefeil. Om lag en fjerdedel har 
så alvorlige tilstander at de trenger tidlig 

behandling og livslang oppfølgning. For 25 
år siden var behandlingen av hjertefeil på 

et annet nivå og 15 prosent av barna døde i 
forbindelse med inngrep.
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Menudos Corazones (MC) er Foreningen 
for hjertesyke barns spanske søsterorga-
nisasjon i Madrid. De har drøye 2000 
medlemsfamilier og 17 ansatte. FFHB har 
hatt et samarbeid med denne organisa-
sjonen gjennom flere år, først og fremst 
da foreningene for noen år siden var 
partnere i det EU-finansierte kommuni-
kasjons- og informasjonsprosjektet Co-
rience (www.corience.org). Den gang var 
MC en liten organisasjon som slet med 
dårlig økonomi, små kontorlokaler og få 
ansatte. Nå har den spanske organisasjo-
nen vært igjennom en enorm vekst, både 
organisasjonsmessig og økonomisk. 

Medlemstallet har imidlertid ikke endret 
seg, og i et land med 45 millioner inn-
byggere er det overraskende lavt. Men: 
på tross av lavt medlemstall har de nå 

vedtatt en dobling i medlemskontingen-
ten, tilsvarende 1200 norske kroner.

STOR UTVIKLING
MC holder til i store og flotte lokaler like 
ved barnesykehuset i Madrid. Det er en 
ideell organisasjon som leier ut lokalene 
vederlagsfritt og innredningen er en gave 
fra Ikea som vært en god støttespiller for 
MC gjennom flere år. Den store møbel-
kjeden har bidratt med både penger og 
utstyr. Men Ikea er langt fra den eneste 
kommersielle aktøren som har vært vik-
tig for MC-s utvikling. En innovativ og 
langsiktig satsning på samarbeid mellom 
MC og bedriftsmarkedet har vært en 
nødvendig forutsetning for MC-s vekst. 

MANGE FRIVILLIGE
I tillegg til gode kontorlokaler har MC 

flere store rom på selve sykehuset, mange 
av disse er også innredet av Ikea. Her 
holder blant annet mer enn 100 frivillige 
til, og i fem av ukens dager gis det aktivi-
tetstilbud til barn og unge som er innlagt 
ved sykehuset og deres søsken. Alle 
innlagte barn er velkomne her, uavhengig 
av diagnose. 

Det å være frivillig på sykehuset er svært 
populært og mange står på venteliste. I 
hovedsak er det to hovedgrupper som 
melder seg; den ene gruppa er godt 
voksne, mange er pensjonerte lærere og 
sykepleiere – den andre er unge studenter. 
I Spania er det svært positivt å ha denne 
typen frivillighet på CV-en sin, og dette 
forklarer nok den stigende interessen 
fra studentgruppa. MC har utviklet et 
opplæringsprogram for de som ønsker å 
arbeide som frivillige, potensielle søkere 
må gjennom både intervju og evalue-
ring. Opplæringsprogrammet inneholder 
kunnskap om medfødt hjertefeil, psykiske 
plager, utfordringer med hensyn til læring 
og utvikling, søskenproblematikk, kom-
munikasjon, etikk osv. 

Som frivillig må man forplikte seg til å 
jobbe minimum 4 timer hver uke, og én 
person er ansatt i MC for å kvalitetssikre 
turnusen for de frivillige. Aktivitetene 
tilpasses det enkelte barnet og varierer 
fra spill, tegning og data til individuelt 
tilpassede stimuleringstiltak for de som 
trenger det. For foreldrene er dette først 
og fremst et tilbud om en pause fra 
sykehustilværelsen, og mange benytter 
tiden til å gå på byen for å gå på kino 
eller restaurant. Et annet viktig tilbud er 

samtaler med «specialized mother´s», altså 
mødre (og noen fedre) som selv har barn 
med hjertesykdom, som har gjennomgått 
et kvalifiserende program og som dermed 
er godkjent som likeperson. 

PROFESJONELLE OG LIKEPERSONER
I tillegg til frivillighetstjenesten har MC 
ansatt musikkterapeut og flere psykologer, 
hovedsakelig på sykehuset. Musikk- 
terapeuten besøker pasienten på rommet. 
Psykologene jobber på flere måter, ho-
vedsakelig med innlagte barn og familier, 
men også i sorggrupper for foreldre som 
har mistet barn. Det siste er en tjeneste 
som det satses mye på i MC, og mye av 
inspirasjonen til dette arbeidet kommer 
fra FFHB. I Madrid legges det vekt på 
at foreldre med like erfaringer kommer 
i samme gruppe, og gruppene samles til 
samtale under veiledning av psykolog, 
eventuelt en likeperson. Noen av gruppene 
har møttes over flere år, mens andre løses 
opp «av seg selv» når behovet blir mindre. 
MC har også utarbeidet brosjyrer og små 
filmer om sorgarbeid. Det meste er laget 
av erfarne foreldre/likepersoner.

GUCH – DE OVER 18 ÅR
MC er først og fremst en organisasjon 
for familier med hjertesyke barn under 
18 år. I Spania finnes det ikke noen egen 
organisasjon for GUCH-ere. MC har 
likevel tilbud til denne gruppa, eksempel-
vis har man blant annet hatt tilrettelagte 
pilegrimsturer til Santiago de Compostela 
for ungdom mellom 18 og 30. Ungdom-
mene har vært gjennom et nettbasert 
treningsopplegg i forkant og en lege eller 
sykepleier deltar på turene. GUCH-erne 

tilbys også den samme service som fami-
lier med barn under 18 i forbindelse med 
sykehusopphold, blant annet gratis leie av 
leilighet/rom, psykologtjenester, støtte til 
innkjøp av mat og lignende. Når det gjel-
der GUCH-erne er imidlertid den største 
bekymringen at en altfor stor andel har 
«falt ut» av systemet slik at de ikke følges 
av nødvendige kontroller. Man har heller 
ingen klar strategi for å fange dem opp. 
MC antar at mange kunne hatt et bedre 
liv med høyere livskvalitet om de hadde 
fått et bedre helsetilbud. Dessverre er dette 
en kjent problematikk i de fleste land. 

SENTRALISERING, KIRURGI OG TRANS-
PLANTASJONER
I Spania har de lenge hatt en diskusjon om 
sentralisering av det kirurgiske tilbudet til 
barn og voksne med medfødt hjertesyk-
dom. I dagens situasjon utføres kirurgi på 
15 ulike sykehus, men det er en generell 
enighet om at antallet må reduseres. Dette 
er imidlertid ingen lett jobb; selv om det 
er enighet om å redusere, vil alle beholde 
kirurgien på «sitt» sykehus. Til sjuende 
og sist er dette en politisk avgjørelse som 
ikke er lett i et land der flere regioner 
kjemper for økt selvstyre. Transplan-
tasjonskirurgien er imidlertid allerede 
sentralisert til to sykehus. På sykehuset i 
Madrid transplanteres halvparten av alle 
barn som får nytt hjerte i Spania (20-25 
per år på landsbasis). I 2016 fikk 16 barn 
et nytt hjerte ved sykehuset i Madrid, i 
2017 var tallet fem og fram til oktober i 
fjor var ti barn transplantert. Nesten like 
mange står på venteliste, men over 50 
prosent venter mindre enn seks måneder. 
Generelt er man avhengig av at donor og 

mottaker har samme blodtype i forbin-
delse med en transplantasjon. I de senere 
årene har man imidlertid erfart at dette 
ikke er nødvendig for de minste barna, 
fordi deres immunsystem ikke er ferdig 
utviklet ennå. Det er sykehus i Canada 
som har vært pionerer i dette arbeidet. 
I Madrid er to barn under 12 måneder 
operert uten blodforlikelighet i 2018 (det 
vil at de er operert uten hensyn til at de 
har samme blodtype i ABO-systemet). 
Dette er en stor utvikling, men antall do-
nasjoner er likevel en begrensning når det 
gjelder transplantasjon av små hjerter. 
Legene må hele tiden gjøre en krevende 
vurdering av hvem som kan være den 
beste mottakeren av et nytt organ.

FREMTID
Menudos Corazones ser lyst på fremtiden 
og det er mange arbeidsoppgaver å gripe 
fatt i. Hittil har arbeidet i stor grad vært 
medlemsfokusert, i den forstand at det 
har handlet om tilrettelegging for den 
enkelte medlemsfamilie på individnivå. 
Fremover ønsker man også å jobbe på 
et mer strukturelt og politisk plan. Det å 
ha et alvorlig sykt barn i Spania gir ofte 
økonomiske problemer. Mange mødre 
slutter å jobbe og de sosiale rettighetene er 
svake. Mange barn mangler et tilrettelagt 
tilbud i barnehage og skole, og tilbudet 
til GUCH-erne er ikke godt nok. Det er 
store forskjeller hvordan dette løses i de 
ulike EU/EØS-landene, men alle vil ha noe 
å lære av hverandre. Felles møteplasser 
for pasientorganisasjoner for medfødt 
hjertefeil over hele Europa er viktigere enn 
noen gang. 

MENUDOS CORAZONES  
– EN SØSTERORGANISASJON I VEKST

I en sofa fra Ikea møter hjertesyke i Spania frivillige som vil bedre hverdagen deres. 
Foreningen for hjertesyke barn inspirerer den spanske hjerteforeningen 

som er i stadig utvikling.

TEKST: MARTE A. JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER I FFHB. FOTO:

Fra lekestua på sykehuset, åpen fem dager i uka, bemannet av frivillige fra MC.

Peter Nordqvist, generalsekretær i Hjertebarnsfonden i Sverige,
Dr Juan Miguel Gil Jaurena, sjefskirurg ved barnehjerteseksjo-
nen, barnesykehuset i Madrid og Marte Jystad, spesialrådgiver i 
Foreningen for hjertesyke barn.
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Området i det gamle Øst-Berlin der 
Kompetenznetz Hertzkranke Kinder 
ligger, preges  

av store og komplekse betongblokker 
og lite innslag av grønt, og gir fortsatt 
assosiasjoner til en annen tid. I lokalene 
der Osram tidligere produserte lyspæ-
rer, jobber de nå for å belyse faglige og 
menneskelige utfordringer med medfødt 
hjertefeil.  

Et sentralt mål for kompetansenettverket 
for medfødt hjertefeil er å sikre en god 
kommunikasjon mellom forskere, bruke-
re og ansatte i helsesektoren. En grunn-
leggende tanke er at dersom man skal få 
god forskning, så trenger man store data, 
og man forsøker stadig å få til multisen-
terstudier, gjerne på tvers av landegrenser.

Kompetansenettverket er finansiert 
med midler fra blant annet det tyske 
forskningsdepartementet, men de har 
ingen langsiktig finansiering. Hvert eneste 
år brukes derfor mye tid og krefter på 
å sikre et nødvendig budsjett, og først 
i september fikk man forsikringer om 
tilstrekkelige midler til en forsvarlig drift 
også i 2019. 

TVERRFAGLIG FORSKNING
Rundt tolv ansatte har sitt daglige arbeid 
her. Til sammen har de en svært bred 
kompetanse, og både kardiologer, bio-
loger, epidemiologer, brukere (pasienter 
og pårørende) og personer med særskilt 
kunnskap om IT og data er tilknyttet 
senteret. Det meste av arbeidet er tverr-
faglig, og ved senteret gjennomføres årlig 
små og store studier om tema knyttet 
til medfødt og tidlig ervervet hjertefeil. 
Foreningen for hjertesyke barn har hatt 
nær kontakt med kompetansenettverket 
gjennom mange år, først og fremst fordi 
FFHB har samarbeidet om en EU-finans-
iert informasjonsplattform om medfødt 
hjertefeil (www.corience.org).

NASJONALT REGISTER FOR MEDFØDT 
HJERTEFEIL
Kompetansenettverket er ansvarlig for 
det tyske registeret for personer med 
medfødt hjertefeil. Dette ble etablert 
allerede i 2001, og for tiden er over 
50.000 barn, unge og voksne registrert 
her. Med jevne mellomrom sendes det ut 
spørreskjemaer der man etterspør data 
på helsetilstand, livskvalitet, utdan-
ning, familieforhold etc. Dette har gitt 
en unik kunnskapsbank som man nå i 
økende grad benytter til epidemiologis-

ke, kliniske og genetiske studier. I neste 
omgang vil disse kunne være til god nytte 
i planlegging og oppbygging av et godt 
helsevesen til den enkelte pasient. 

50.000 kan høres mange ut, men dette 
er likevel bare en fjerdedel av alle med 
medfødt hjertesykdom i Tyskland. Det å 
«finne» de øvrige er en stor utfordring, 
noe som for øvrig er en kjent problem-
stilling verden over. 

DAGENS FORSKNING ER MORGEN-
DAGENS OMSORG
«Dagens forsking er morgendagens 
omsorg». Dette er motto og rettesnor for 
arbeid knyttet til registeret for personer 
med medfødt hjertefeil. Databasen gjør 
det mulig å gjennomføre omfattende 
studier i et stort spekter, og innovativ 
forskning er gjennomført slik at man har 
kunnet trekke konklusjoner om utbre-
delse av små og store sykdomsgrupper, 
sosioøkonomisk situasjon, helserelatert 
livskvalitet, sykdomsutvikling og progno-
ser gjennom livsløpet osv. 

RIKTIG BEHANDLING TIL RIKTIG TID 
Genetisk forskning øker i omfang over 
hele verden, også ved Kompetansenett-
verket i Berlin. Det nasjonale registerets 

biobank inneholder blod- og vevsprøver 
fra flere tusen pasienter, og forskning 
på dette genmaterialet vil forhåpentlig 
kunne gi svar på årsaker til medfødt 
hjertefeil. Forskerne søker å finne svar 
på hvorfor hjertefeil oppstår, hvordan 
de utvikles, i hvilken grad miljømessige 
forhold har innvirkning, om hjertefeil 
bedre kan forebygges og behandles etc. 
På lang sikt er målet at de skal arbeide 
for at hver enkelt pasient får den best 
mulige, og individuelt tilpassede behand-
ling (personalized medicine). 

Genetisk forskning er i enorm utvikling, 
og et av de områder som studeres ved 
kompetansenettverket er ulike syndro-
mer. Tidligere har man trodd at man 
enten har et syndrom, eller man har det 
ikke (syndromic/non-syndromic). Nyere 
forskning kan tyde på at man tvert imot 
i større eller mindre grad kan ha et syn-
drom. Forhåpentligvis vil mer forskning 
på data fra en stadig større biobank 
kunne bidra til å gi svar på dette. 

TENDENSER I TIDEN
De som jobber ved kompetansenettverket 
gir uttrykk for at erfaring og forskning 
peker mot nye tendenser når det gjelder 
hvordan man forholder seg til informa-

sjon om medfødt hjertefeil som påvises i 
svangerskapet. Foreløpig har man ingen 
signifikante studier, men man har likevel 
en oppfatning av at foreldre som har 
høyere utdanning, og/eller bor i urbane 
strøk, har større tendens til å abortere 
foster med hjertesykdom (spesielt alvorlig 
hjertesykdom) enn foreldre som har 
lavere utdanning og/eller er bosatt i mer 
landlige strøk. Dette forsterkes dersom 
fosteret også har kromosomavvik eller 
andre avvik. Lignende erfaringer meldes 
fra mange andre europeiske land. 

UTDANNING OG LIVSKVALITET
En studie som er gjort ved Kompetan-
sesenteret viser at utdanningsnivået for 
voksne med medfødt hjertefeil i Tyskland 
er høyere enn for den generelle befolk-
ningen. Den negative siden av studien er 
at sysselsettingsgraden er lavere. Særlig 
gjelder dette de som har en alvorlig 
hjertefeil. Forskjellen blir enda større om 
man bare ser på de som jobber fulltid. 
Mange voksne med alvorlig hjertesyk-
dom strever også med andre problemer, 
som nedsatt fysisk yteevne, dårligere 
psykisk helse, generell økt sykelighet 
og lignende. En stor gruppe etterlyser 
større fleksibilitet både på den enkeltes 
arbeidsplass og når det gjelder stillings-

andel. Andre studier gir andre resultat 
og viser at alvorlig hjertefeil og mange 
opphold på hjerte-lungemaskin kan 
ha negative effekter på læringsevnen. 
Årsakene til dette kan være kompliserte 
og sammensatte, dette vet vi også en del 
om fra mange andre lands studier. Bare 
enda mer forskning - og på enda større 
populasjoner - kan gi oss bedre svar på 
disse problemstillingene. 

FREMTID
Kompetansenettverket for medfødt 
hjertefeil i Berlin har i de senere årene 
fokusert mye på genetisk forskning. 
De samarbeider med mange andre 
forskningsmiljøer, blant annet i Storbri-
tannia og de er nå spente på hva Brexit 
vil ha å si for et fremtidig samarbeid. 
Tidligere snakket man om forskning i 
EU, mens nå snakker man om forskning 
i «EU og UK».  Uansett utfall av dette vil 
pasientmedvirkning få større betydning 
i årene som kommer. Dette krever at 
også pasientorganisasjonene er seg dette 
bevisst. Også organisasjonene trenger å 
lære av fagmiljøer og hverandre gjennom 
samarbeid på tvers av sentre og nasjoner. 

KOMPETENZNETZ HERTZKRANKE KINDER:

DAGENS FORSKNING 
ER MORGENDAGENS OMSORG

Kompetansesenteret for medfødt hjertefeil i Tyskland ønsker å sikre god kommunikasjon 
mellom forskere, brukere og helsesektoren. Den nasjonale databasen gjør det mulig å 
gjennomføre omfattende studier i et stort spekter på jakt etter bedre svar og løsninger.

TEKST: MARTE A. JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER I FFHB. FOTO:  
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– Vi er kanskje aller mest et såkornmid-
delfond, sa styreleder i Foreningen for 
hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, 
Erik Skarrud, som stod for utdelingen på 
Rikshospitalet. Foreningen for hjertesy-
ke barn Forskningsstiftelsen er en liten 
stiftelse med store ambisjoner, men med 
begrensede midler. Stiftelsen har siden 
2014 sørget for at norsk barnekardio-
logisk forskning ikke har stoppet opp. 
Ved tildelingen av tre millioner over fem 
år har viktige prosjekter kommer i gang, 
men Foreningen for hjertesyke barn er 
bekymret for at viktig forskning ikke vil 
bli videreført eller fullført i sin helhet.

– Vi vil aldri klare å finansiere store 
prosjekter, men vi kan sette dem i gang. 
Skarrud bemerket videre at høstens 
ganske formidable oppmerksomhet rundt 
barn med medfødt hjertefeil og barnekar-
diologi, i ulike kanaler, har bidratt til å 
sette temaet forskning på barn ytterligere 
på dagsordenen. Håpet er at det offentli-
ge, blant annet helseforetakene selv, vil ta 
en større andel av ansvaret for finansier-
ingen av denne viktige virksomheten. 

– Dagens forskning på hjertesyke barn 
er en investering i fremtiden, og vil spare 
samfunnet for store kostnader på sikt, la 
Skarrud til.

Han kunne fortelle at Foreningen for 
hjertesyke barn Forskningsstiftelsen i år 
mottok fire søknader om støtte, og at tre 
prosjekter til sammen får en tildeling på 
620 000 kroner. Søknadene ble behandlet 
i styremøte 11. september og 24. oktober 
i fjor, og styret har basert sine tildelinger 
på utlysningskriteriene samt grundige 
vurderinger av søknadenes forsknings-
kvalitet, grad av innovasjon og origina-
litet samt relevans for målgruppen og 
stiftelsens formål. 

ÅRETS TILDELINGER
Kontaktsykepleier Synnøve Nepstad 
Thomassen og barnekardiologisk team 
Sørlandet sykehus HF får også i år midler 

til å videreføre prosjektet «Tverrfaglig 
oppfølging av hjertesyke barn». Prosjek-
tet ser på oppfølging av hjertesyke barn 
i tråd med nasjonal veileder som ble 
godkjent av barnelegeforeningen i 2015. 

Martin Leth-Olsen er stipendiat ved 
NTNU og skal i sitt prosjekt blant annet 
måle cerebral blodstrøm ved ny ultra-
lyd-teknikk under hjertekirurgi som kre-
ver bruk av hjerte-lunge-maskin. Dette er 
et innovativt samarbeidsprosjekt mellom 
St. Olavs Hospital/NTNU og Rikshospi-
talet, og får i årets tildeling delmidler til 
sitt doktorgradsprosjekt. 

Barnekardiolog Thomas Möller får midler 
til å videreføre og ferdigstille prosjektet 
«Helserelatert livskvalitet hos ungdommer 
med univentrikulære hjerter», som er en del-
studie i det omfattende «Fontanprosjektet».

TAKK TIL FORENINGEN
Professor og overlege Henrik Holm-
strøm, ved Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet, som selv er involvert i 
en rekke viktige forskningsprosjekter på 
hjertesyke barn, avsluttet tildelingen med 
å takke Foreningen for hjertesyke barn 
og Forskningsstiftelsen.

– Dere har stått bak oppstarten av mange 
viktige prosjekter og er en vesentlig part 
i denne virksomheten. Jeg vil på vegne av 
hele fagmiljøet takke dere for dette.

TAKK TIL BIDRAGSYTERE 
Takket være minnegaver fra enkeltperso-
ner og innsamlinger fra ulike miljøer som 
har ønsket å gi sine midler til forskning 
på barn med hjertefeil, inkludert to av 
våre egne fylkeslag, har stiftelsen vært 
i stand til å støtte opp om helt sentrale 
og viktige forskningsprosjekter. Det har 
vært, og er, en ambisjon og et ønske å 
knytte til seg en aktør i næringslivet 
eller en av Norges filantroper, som ser at 
satsning på forskning og barn er en in-
vestering for fremtiden. Det har vist seg å 
være utfordrende å fange interessen blant 
potensielle, større givere, men kanskje 
gjenspeiler det at kunnskapen om livet til 
kronisk syke barn generelt og barn med 
hjertefeil spesielt er mangelfull. 

Foreningen for hjertesyke barn og styret 
i stiftelsen vil satse videre på å få til et 
samarbeid med en aktør som har større 
økonomiske muskler, og som ser barn og 
deres fremtid som en viktig ressurs.

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN FORSKNINGSSTIFTELSEN

– tildeling 2018
29. november 2018 ble årets støtte til forskning fra Foreningen for  

hjertesyke barn Forskningsstiftelsen delt ut, på det nasjonale samarbeidsmøtet  
for barnekardiologer på OUS Rikshospitalet. 

Fra venste: Erik Skarrud, Martin Leth-Olsen, Inger Bygland Grosch, Thomas Möller, Gunnar Wik 
og Helene Thon.

En samlet frivillighet har lenge hatt tydelige forventninger til 
den nye frivillighetsmeldingen. 

Først og fremst er det gledelig at denne meldingen viser poli-
tiske ambisjoner om å styrke frivilligheten, blant annet ved å 
støtte opp om frivillig sektors selvstendighet, og ved å bidra til 
samordning og forenkling. Regjeringen presiserer viktigheten 
av at frivillige organisasjoner ikke må bli politisk styrt, men at 
vi selv definerer våre mål og arbeidsinnhold, samt at frivillighe-
ten støttes med gode økonomiske rammebetingelser. 

Et hovedkrav fra en samlet frivillighet har lenge vært å få sikret 
full momskompensasjon, og å få denne ordningen rettighets-
festet. Før dette er på plass, vil frivilligheten fortsette å få en 
ekstra kostnad på 25 prosent sammenlignet med kommersielle 
og offentlige aktører. Dette er en urimelig skatt på frivillig 
arbeid. Vi har lenge kjempet for full kompensasjon av mom-
skostnader og en forutsigbar ordning gjennom en rettighetsfes-
ting av momskompensasjonen. Dessverre blir ikke dette kravet 
innfridd i den nye meldingen. Regjeringen forplikter seg til en 
opptrapping, slik at momskompensasjonsordningen vil være på 
1,8 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning fra rundt 1,6 
milliarder i 2019, men fortsatt blir det en betydelig avkorting 
og som sagt, ingen rettighetsfesting.

Dermed blir frivilligheten også fremover prisgitt resultatet av 
de årlige budsjettforhandlingene. Årets forhandlinger, og bud-
sjettforliket mellom KrF og regjeringspartiene, ga 50 millioner 
kroner ekstra til kompensasjon av momsutgifter. På den måten 
ble kompensasjonsrammen totalt økt med 184 millioner kroner 
sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette var 
et viktig skritt i riktig retning, men andelen momsutgifter som 
blir kompensert er fortsatt lavere enn i 2014. 

Et annet hovedkrav fra frivilligheten er regjeringens bidrag til 
å sikre en enklere hverdag, deriblant mer samordning og foren-
kling når det gjelder prosessene rundt søknad og rapportering 
på statlige tilskuddsordninger. I regjeringsplattformen har det 

vært varslet at det skal gjennomføres en forenklingsreform for 
frivilligheten. Dette konkretiseres nå i den nye frivillighets-
meldingen. Det igangsettes blant annet et forsøk med flerårige 
tildelinger, for å spare kostnader og tid. I tillegg er det økt fo-
kusering på digitalisering som skal bidra til å gjøre det enklere 
både å drive en organisasjon og å gi til frivillige organisasjoner.

Regjeringen uttrykker noen ambisjoner. Nå begynner jobben 
med å omsette ambisjoner til konkrete tiltak. Vi er mange som 
kommer til å følge det videre arbeidet tett og den nødvendige 
konkretisering av de politiske målene lagt i denne frivillighets-
meldingen. 

Helene Thon 
Generalsekretær Foreningen for hjertesyke barn

Z

FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

NY FRIVILLIGHETSMELDING LANSERT 

– hva blir frivillighetens 
fremtidige rammevilkår?

Fredag 7.desember la kulturminister Trine Skei Grande i statsråd 
frem Stortingsmelding nr. 10 med overskriften 
Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig.

TEKST OG FOTO HANNI WINSVOLD PETERSEN

KUNSTGAVE TIL ENERGISENTERET 
PÅ HAUKELAND UNIVERSITETS- 
SYKEHUS
Arne Mælands skulptur 
«White heart with red 
sorrow» ble avduket på 
det nye Energisenteret 
på Haukelands Barne- og 
ungdomsklinikk i fjor 
høst. Det er Foreningen 
for hjertesyke barn i  
Hordaland som har 
bestilt og betalt for 
skulpturen i hvit marmor, 
som er finansiert med 
penger fra en testamen-
tarisk gave.
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I Norge fødes hvert år 6-700 barn med medfødt 
hjertefeil. Om lag en fjerdedel er så alvorlige at 
barna trenger tidlig behandling og livslang opp-
følgning. For 25 år siden døde 15 % av barn med 
hjertefeil i forbindelse med inngrep. I dag skjer 
dette bare unntaksvis og behandlingsresultatene 
i Norge er i internasjonal toppklasse. Likevel er 
hjertefeil fortsatt en av de vanligste dødsårsakene 
hos barn. Nå er det tiden frem til operasjon og 
den videre oppfølgningen som er mest kritisk 
for overlevelsen. Man har også blitt klar over at 
tilleggsproblemer ofte erdet som betyr mest for 
hvordan livet blir for barn med hjertefeil. Vi tren-
ger mer kunnskap for å vite hvordan vi best skal 
ivareta de annerledes barna. Gjentatte tilsynssaker 
og medieoppslag viser at dagens omsorg ikke er så 
god som vi skulle ønske.

MANGE LEDD I BEHANDLINGSKJEDEN
Behandlingen av hjertesyke barn er høyt spesi-
alisert. Rikshospitalet har nasjonalt ansvar for 
inngrep mens oppfølgingen skjer i samarbeid 
med alle landets barneavdelinger. Helsestasjoner 
og fastleger bidrar i varierende grad, og må ofte 
håndtere for eksempel infeksjoner og ernærings-
vansker. Mange av barna har tilleggsproblemer 
som utviklingsavvik, misdannelser i andre organer 
eller lungesykdommer. Helsepersonell som møter 
et slikt barn kan lett bli overveldet av kompleksi-
teten. Det kan være uklart hvem som har ansvar 
for hva og iblant får det alvorlige følger. Dette er 
en av forklaringene bak store overskrifter i media. 

Noen har feiltolket barnets tilstand eller latt være 
å ta nødvendige initiativ. Ofte er det flere ledd 
som har sviktet når det går galt. 

STORT ANSVAR FOR FORELDRENE
Foreldrene kjenner sitt barn og forskning tyder 
på at deres rolle er viktig for at man tidsnok skal 
oppdage en forverring i barnets tilstand. Det er 
imidlertid ikke alltid så lett for foreldrene å ta 
dette ansvaret. Noen var kanskje i sjokk etter 
barnets fødsel og ute av stand til å ta til seg den 
medisinske informasjonen. Andre har kanskje ikke 
forstått hvordan de skal tolke barnets signaler og 
noen er usikre på hvem i hjelpeapparatet de skal 
kontakte. Foreldrene opplever ikke sjelden å ha 
fått motstridende beskjeder, og noen er utmattet. 
Foreldrene må få den hjelpen de trenger for å 
kunne bidra som en ressurs i oppfølgingen av 
barnet. Det samme gjelder for barna selv når de 
blir ungdommer.

EN NY VIRKELIGHET
Vi vet at det er rom for forbedring av det vi gjør, 
men vi trenger mer kunnskap for å vite hvordan. 
Hvor mange barn dør og hvorfor? Klarer vi å 
ivareta hele barnet? Hvilke tidspunkter er best 
for undersøkelser og tiltak? Får vi ungdommene i 
tale? Kart og terreng er ikke lenger i samsvar, og 
vi trenger mer kunnskap om dagens situasjon for 
å kunne kvalitetssikre det vi gjør. Det gjelder ikke 
bare ved hjertefeil, men også for barn med andre 
alvorlige sykdommer. Å påvise mangler og svak-

heter krever systematisk gjennomgang av store 
datamengder. Dette er kvalitetssikringsarbeid som 
ligger langt utenfor det som er mulig å gjennomfø-
re innenfor driften ved dagens sykehusavdelinger. 

RETNINGSLINJER ER IKKE NOK
Barnelegeforeningen har i samarbeid med 
Foreningen for hjertesyke barn laget en utmerket 
veileder for tverrfaglig oppfølging av utviklings- 
avvik. Vi hadde trengt tilsvarende dokumenter om 
f eks ernæring og fysisk aktivitet. Erfaringen viser 
imidlertid at retningslinjer ikke er nok. Leger må 
forholde seg til ufattelige mengder nasjonale og 
internasjonale retningslinjer. For at de skal kom-
me pasientene til gode må de implementeres aktivt 
og automatiseres på alle nivåer. Det krever rettede 
prosjekter som involverer alle parter, ikke minst 
foreldre til kronisk syke barn.  

INDIVIDUELLE PAKKEFORLØP
Barn med hjertefeil er så forskjellige at hvert barn 
må ha sitt eget «pakkeforløp» i oppfølgingen. 
Barnas utfordringer har blitt mer komplekse og 
det er ofte behov for tverrfaglig oppfølging. Det 
er ikke mulig å generalisere symptombilder og 
behandlingsløp, kanskje til og med farlig. Tilsyns-
sakene har vist at planene for pasientens oppføl-
ging ikke alltid er presise nok. Derfor kan både 
fastleger og barneleger havne i situasjoner de ikke 
er forberedt på å håndtere. Vi trenger en persontil-
passet medisin både for behandling og oppfølging.  
I det inngår å sikre at alle ledd fungerer, at an-

svarsfordeling, samarbeidsformer og kommunika-
sjonslinjer avklares og at man unngår unødvendig 
dobbeltarbeid. Dagens spesialisthelsetjeneste gir 
ikke rom for å løse denne oppgaven.

VI TRENGER FORSKNING PÅ KVALITETEN
Barn er underprioritert når det bevilges penger til 
forskning. De siste årene har mindre enn 10 % av 
de regionale forskningsmidlene gått til forskning 
på barn. Det er særlig vanskelig å finne finansier-
ing til forskning som skal kvalitetssikre oppføl-
gingen, selv om det kanskje er det som betyr mest 
for resultatene av behandlingen. I bevilgninger til 
forskning prioriteres «ny» kunnskap, og kvali-
tetssikring av eksisterende behandling faller ofte 
utenfor rammene. Finansieringsproblemer har 
også stanset opprettelsen av nye nasjonale kvali-
tetsregister de siste årene.

I dag er det i stor grad empirien som råder. Vi 
trenger systematisk evaluering av dagens behand-
lingstilbud for alvorlig syke barn, men mangler 
ressurser. Akkurat nå pågår en utredning om 
organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
Ett resultat av denne utredningen bør være økt 
satsing på kvalitetssikring av avanserte medisinske 
tjenester og den oppfølgingen de krever. Å prio-
ritere barns helse bør man se på som en investe-
ring heller enn en kostnad, både menneskelig og 
økonomisk. I mellomtiden tar vi på spesialistnivå 
vårt ansvar for de annerledes barna så godt det lar 
seg gjøre.

Kronikken er skrevet av 
professor og overlege 
Henrik Holmstrøm, 
overlege Gaute Døhlen, 
overlege Erik Thaulow, 
alle tre fra Oslo Univer-
sitetssykehus Rikshos-
pitalet, og av Pia Bråss, 
fagsjef i Foreningen for 
hjertesyke barn. Den var 
publisert første gang 
i Dagsavisen den 21. 
november 2018.

Det forplikter å redde liv
Abortdebatten har satt fokus på alvorlig syke barn og de utfordringene 
som kommer av å være annerledes. Omsorgen om hjertesyke barn er et 
eksempel på at dagens helsevesen er ikke godt nok organisert for disse 
barna. Behandlingstilbudet må kvalitetssikres bedre og forskning om 
barn må prioriteres. 

KRONIKK
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HJERTEBARN
Serien Hjertebarna går nå på norske TV skjermer. 
Her får vi innblikk i hvordan barn med hjertefeil 
og familiene rundt dem har det. Det lever om lag 
9.000 barn og unge med medfødt hjertefeil i Nor-
ge. For barna og familiene deres går utfordringene 
ofte langt utover bare diagnosen. Disse barna og 
ungdommene opplever ofte usikkerhet rundt egen 
fysisk helse, og dermed også ofte psykisk helse. De 
skal gjøre viktige livsvalg om utdanning og jobb, 
der de helst skal finne et yrke de har mulighet for 
å stå i med sine utfordringer. Det er også krevende 
å ha en sykdom som ikke synes utenpå og der 
samfunnet for øvrig har vansker med å se og for-
stå hva medfødt hjertefeil betyr i hverdagen. Man-
ge og lange sykehusopphold er en virkelighet som 
er krevende for både barna og familiene deres. 

Det er viktig å si at dagens helsetilbud til barn i 
Norge for det meste er bra. Samtidig er det MYE 
som kan bli bedre. Det er flere viktige punkter 
politikere må være klar over når midler skal 
fordeles. 

BARN I SYKEHUS
Forskrift for barn i sykehus sier at barna har rett 
til å ha foreldrene hos seg. Enerom betraktes som 
en rettighet for voksne. Mange familier kan fortel-
le om belastningen ved å ufrivillig dele både rom 
og bekymringer med andre. Som regel har man 
nok med seg og sitt barn i en krevende sykdoms-
situasjon. 

På St Olav er det jobbet målrettet med enerom 
til barna og vi har kommet langt på veg. Nyfødt 
intensiv er nå under ombygging for å få til dette, 
noe som er absolutt nødvendig både av hensyn 
til barna, foreldrene, taushetsplikt og av smitte-
vernhensyn. Men fortsatt er det slik at de sykeste 
barna, de som er innlagt på barn intensiv på St 
Olav, ikke har enerom. 

Driftsmodellen i norske sykehus er tilpasset 
den voksne befolkningen. Det er fortsatt slik at 
diagnostisering og behandling av barn utløser 
mindre penger enn behandling av voksne, selv om 
behandling av barn ofte er mer krevende. Dette 
må endres for å gi barna et bedre tilbud.

BARN I MEDISINSK FORSKNING
I 2017 ble ca. 10% av forskningsbudsjettet ved 
de ulike helseforetakene benyttet til barn. Dette er 
altfor lite når vi vet at barn er en svært ressur-
skrevende gruppe å forske på. Barn er forskjellige, 
sykdomsbildet er ofte ulikt, og det er som regel 
få tilfeller i hver diagnosegruppe. Det er innen 
barnemedisin svært krevende å skaffe mange nok 
pasienter til å få store studier med gjennomslag-
skraft. Men å bruke dette som argument for at 
det ikke skal eller kan forskes på gruppen, er dypt 
urimelig. På voksensiden er det tvert imot impo-
nerende mange studier, for eksempel på et viktig 
tema som hjertesvikt. Behandlingsanbefalinger av 
voksne med hjertesvikt er derfor basert på et solid 
grunnlag av faglig sterke argumenter og beviser 
(evidensnivå A).

Når det gjelder behandling av barn med hjerte- 
svikt er det i de siste retningslinjene så mye som 
76% av behandlingsanbefalingene som har laveste 
evidensnivå (C), dvs at de baserer seg på ekspert-
konsensus på grunn av begrensede studier. Det 
er og har vært store utfordringer ved hjertesvikt-
studier hos barn.  Den første «store» undersøkel-
sen med optimal forskningsdesign (randomisert 
studie, Shaddy RE et al JAMA) av et medikament 
ved hjertesvikt ble ikke publisert før i 2007! Det 
illustrerer svært godt problemene med forskning 
på barn at denne undersøkelsen krevde hele 26 
sykehus over fem år for å undersøke 161 barn. 

Barn har samme rett til å delta i forskning som 
voksne. Det er viktig at de beslutninger som tas 

ved sykdom hos barn, er begrunnet i forskning 
på barn. Samtidig er barn umodne med begrenset 
rettighet til å foreta valg om egen forskningsdelta-
gelse. Foreldre må da samtykke på barnas vegne. 
Forskningen som er gjort på akutte leukemier hos 
barn i et nordisk samarbeid er et godt eksempel 
på hvordan dette kan og bør gjøres. Resultatene 
er så gode at resultatene nå tas i bruk hos voksne 
og forbedrer overlevelsen også der. 

I serien Hjertebarna ser vi flere barn gjennomføre 
hjerteultralyd, som er den viktigste diagnostiske  
undersøkelse for å sikre god oppfølging og 
behandling. Innen ultralydforskning har vi nå 
utviklet nye metoder hvor det faktisk er en fordel 
å være liten for å få gode bilder. Derfor får barna 
endelig nyte godt av de nye metodene først. Også 
innen ultralyd har barna tidligere vært etter de 
voksne, dette på tross av at metoden er både trygg 
og smertefri. Når det gjelder medisinskteknisk 
utstyr og medikamenter er markedskreftene med 
på å påvirke hva det forskes på. Man ser et større 
marked for voksne, og prioriterer det. 

FRAMTIDEN FOR SYKE BARN 
Barna har livet foran seg. Kanskje 80 år? Kanskje 
90? God behandling av barna er derfor svært god 
helseøkonomi. Barna kan ikke uføretrygdes. De 
må inn i barnehage og skole, og man må legge 
til rette for at også kronisk syke skal fungere i 
samfunnet. En investering i et barn gir avkastning 
gjennom et helt liv. Så kjære politikere: Se barna 
og la dem komme lenger frem i køen.

Det forskes for lite på barn
Barn må inkluderes i forskning og få dra nytte av de samme medisinske fremskrittene  
som voksne, og det må legges bedre til rette for syke barn på sykehus og i samfunnet. 

Kronikken er skrevet 
av Siri Ann Nyrnes, 
barnekardiolog og 
overlege ved St Olavs 
hospital og forsker ved 
NTNU, og Erik Skarrud, 
styreleder i Foreningen 
for hjertesyke barn. Den 
var første gang på trykk 
i Adresseavisen 22. 
september 2018.

Barn har samme rett til å delta i forskning 
som voksne. Det er viktig at de beslutninger 
som tas ved sykdom hos barn, er begrunnet i 

forskning på barn.

Barna har livet foran seg. Kanskje 80 år? 
Kanskje 90? God behandling av barna er 

derfor svært god helseøkonomi. Barna kan 
ikke uføretrygdes. De må inn i barnehage og 
skole, og man må legge til rette for at også 

kronisk syke skal fungere i samfunnet.
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– Mye er bra, vi har et fantastisk helsevesen 
i Norge. Likevel trengs det kontinuerlig ny 
forskning og kunnskapsinnhenting, og barn 
som gruppe må prioriteres høyere når det 
gjelder tildeling av offentlige forsknings-
midler, sa generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn, Helene Thon.

På folkemøtet deltok Marte og Arnstein 
Brustuen, foreldrene til hjertesyke Anja 
som var med i tv-serien Hjertebarna i 
fjor. De fortalte litt om sine utfordringer 
i hverdagen, men også om det som gir 
dem glede og trygghet. Tilstede var også 
helsesøster Liv-Kari Enge, som fortalte 
litt om sin rolle i oppfølgingen av familier 
som er i Arnstein og Martes situasjon, 
og om hvordan hun kan bidra til å gjøre 
dem trygge. Gaute Døhlen er avdelings-
leder på Barnekardiologisk avdeling på 
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. 
Han gikk inn på samarbeidet mellom de 
ulike leddene i hele behandlingskjeden, 
fra landsfunksjonen på Rikshospitalet, til 
andrelinjetjenesten og «lokalsykehusene» 
og deretter til de kommunale tjenestene. 
Kommunikasjon og samarbeid er nødven-
dig, mellom alle ledd, understreket han.

Dag Sulheim og Line Katrine Lund er 
barneleger på henholdsvis Lillehammer 
og Elverum sykehus. De fortalte litt fra 
sin hverdag som leddet i mellom Riks-
hospitalet og kommunen.

– Vi fungerer litt som koordinatorer for 
familiene og som mellomledd, medga 
Line Katrine. En stor porsjon ydmykhet 
og oppriktig engasjement for de hjertesy-
ke barna og familiene deres ble lagt for 
dagen, og det gode samarbeidet mellom 
instansene ble vektlagt som grunnleggen-
de. 

– Vi ringer Rikshospitalet og spør når vi 
er usikre, fortalte Dag, som også ser det 
som sin oppgave å avlaste Rikshospitalet.

Ellers ble viktige forskningsprosjekter, 
som knytter seg opp til de aller mest 
alvorlige og komplekse hjertefeilene lagt 
frem; DORV-prosjektet av Mads Holten 
Andersen fra Lillehammer sykehus og 
«Livet skal leves»-prosjektet av Henrik 
Holmstrøm fra Oslo Universitetssyke-
hus Rikshospitalet. Gaute Døhlen og 
nestor i barnekardiologi i Norge, Erik 

Thaulow, ga dessuten en gjennomgang 
av historikken rundt forskning, hva som 
faktisk foregår av forskning på barn med 
medfødt hjertefeil og ikke minst, hva vi 
trenger mer av.

Rigmor Aasrud representerer Arbeider-
partiet på Stortinget fra Oppland. Hun 
deltok på hele møtet og ga avslutningsvis 
til kjenne at det er mye hun ikke vet når 
det kommer til barn med medfødt hjerte-
feil og hva slags problemstillinger de står 
overfor. Hun lovet å ta med tilbake til 
Stortinget og sitt eget parti noen innspill 
på rammebetingelsene (økonomiske) for 
tildelinger til sykehusene når det gjelder 
forskning, og dessuten, behovet for tyde-
ligere sentrale føringer og prioriteringer 
når det gjelder forskning på barn.

Alt i alt, en spennende og lærerik kveld 
med høyt engasjement, om barn med 
medfødt hjertefeil, kunnskapsinnhenting 
og forskning i fokus.

Takk til alle som deltok, og til alle som 
bidro med innlegg, innspill, debatt, kake-
baking, korsang med mer!

Torsdag 13. september var salen full på Strand hotell på Gjøvik. Her var foreldre til hjertesyke 
barn, lærere, helsesøstre, leger, politiker og mange flere, samlet til gode diskusjoner om 

hvordan det står til på feltet behandling av og forskning på barn med medfødt hjertefeil.  

FOLKEMØTE PÅ GJØVIK
– «Alle har et ansvar»

Marte og Arn-
stein Brustuen, 
helsesøster 
Liv Kari Enge 
og overlege 
Gaute Døhlen 
i samtale med 
ordstyrer Hanni 
Petersen.

Line Katrine Lund fra Elverum sykehus og 
Dag Sulheim fra sykehuset på Lillehammer 
delte noen av sine erfaringer rundt op-
pfølging på sykehuset av barn med medfødt 
hjertefeil.

Mellom 100 og 
150 mennesker 
møtte opp til 
folkemøtet på 
Gjøvik - hvor 
forskning på 
barn med med-
født hjertefeil 
var et hoved-
tema.

Engasjert paneldebatt mot slutten av møtet, 
ledet av professor Erik Thaulow.

Generalsekretær Helene Thon ønsket 
velkommen og uttrykte sterk bekym-
ring for hvor lite forskning på barn og 
barns levde liv som blir prioritert når 
forskningsmidler tildeles. 

– Oppdaterte tall fra de fire helseregio-
nene, viser at av den samlede bevilgning 
til forskning, utgjør antall prosjekter på 
kronisk syke barn kun rundt 10 prosent 
i dag, informerte Helene Thon.

To av familiene fra TV2-serien Hjerte-
barna deltok på møtet. Foreldrene til 
tvillingene Eline og Karoline, Jeanette og 
Roger Lysberg, fortalte hvordan de og 
jentene opplevde å være med i tv-serien. 

– Angrer dere på at dere ble med nå 
i ettertid, spurte ordstyrer Elisabeth 
Skarrud. 

– Vi angrer ingenting sier Roger, og 
kona Jeanette nikker bekreftende. Det 
hender jentene synes det er litt plagsomt 
å bli kjent igjen når vi er på Rikshospi-
talet og i andre sammenheng, bekrefter 
pappa Roger.

Trym, som også var med i serien, satt i 
salen sammen med mamma og pappa 
med Renate og Odd-Edvar Kværnes. 
Publikum klappet for familiene, i takk-
nemlighet for at noen har delt fra sine 
liv, for å belyse og informere allmennhe-
ten i Norges land, om hvordan det er å 
leve som barn og familie med utfordrin-
gene alvorlig medfødt hjertefeil fører 
med seg.

Publikum fikk høre sterke historier om 
livet med en alvorlig medfødt hjertefeil. 

– Livet ble snudd på hodet da det viste 
seg at begge jentene våre måtte hjerte-
transplanteres, forteller Roger. 

Kristin og Harald Mellingsæter satte 
ord på hvordan det er å vente på et nytt 
hjerte til datteren Sigrid. Familiene har 
god kontakt og kan støtte hverandre. 

– Det er godt for Sigrid å se hvor fint det 
går med tvillingene Karoline og Eline 
etter transplantasjonen, forteller pappa 
Harald Mellingsæter. 

Barnekardiolog Siri-Ann Nyrnes fra St 
Olavs Hospital kjenner Sigrid og fami-
lien godt. 

– Jeg får et helt spesielt forhold til disse 
barna og foreldrene, som jeg følger fra 
barna er helt små, sier hun. Barnekar-
diologen har fått lov til å presentere 
Sigrids historie med hennes egen, flotte 
power point presentasjon. 

– Jeg gleder meg til å få lov til å gå på 
McDonalds når jeg har fått et nytt hjer-
te, står det på en av Sigrids lysbilder. 

Thomas Möller er barnekardiolog og 
transplantasjonsansvarlig på Rikshos-
pitalet, og samarbeider tett med legene 
på St. Olavs Hospital. Han er en viktig 
støttespiller for familiene, både før og 
etter transplantasjon. Möller er også 
forsker og leder et forskningsprosjekt 
med internasjonal interesse, hvor målet 
er å finne fram til hvordan barn og unge 
med såkalt Fontan- sirkulasjon (kun ett 
pumpekammer i hjertet) kan få en endra 
bedre oppfølging og behandling i årene 
framover.

FOLKEMØTE PÅ HELL 
– «Livet skal leves»

Torsdag 4. oktober var rundt 90 mennesker samlet til fagkveld på Scandic hotell Stjørdal, i regi av 

Foreningen for hjertesyke barn og i samarbeid med barnekardiologer på Rikshospitalet. Temaet var 

hvordan det er å leve med en alvorlig medfødt hjertefeil, om transplantasjon og om behovet for forskning.

Elisabeth Skarrud, 
journalist og hjerte-
barn-mamma, ledet 
kvelden sammen 
med avdelingsover-
lege Gaute Døhlen 
fra OUS Rikshospi-
talet. Her i samtale 
med foreldrene til 
Sigrid som venter 
på nytt hjerte, og 
barnekardiolog 
Siri-Ann Nyrnes.

J

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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X-ORD NR. 1-2019

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. MARS

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 1-2019»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 4 -2018:

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

Frode Wang-Johannesen, Oslo
Linda Tøgard, Oppegård
Nora Strand Sørengen, Jevnaker
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Kryssord

V

– Norsk barnehjertemedisin er i ver-
densklasse, sa Siri Ann Nyrnes, som 
både er forsker og kliniker. Hun viste 
til kronikken som hun og styreleder 
i FFHB, Erik Skarrud, har skrevet i 
Adresseavisen (kan leses på side 36 i 
dette bladet), og understreket at barn må 
inkluderes i forskning og få dra nytte av 
de samme medisinske fremskrittene som 
voksne. Hun samarbeider blant annet 
med internasjonal ultralydekspertise 
ved NTNU i Trondheim, og håper at ny 
forskning med nye teknikker kan gi svar 
på hvordan man kan forebygge nevrolo-
gisk skade hos barn med hjertefeil.

Barnepsykolog Silja Berg Kårstad har 
ledet et viktig prosjekt på St. Olavs Hos-
pital, hvor de har fulgt gravide som har 
fått påvist alvorlig hjertefeil hos fosteret. 
Etter fødselen har de hatt samtaler og 
oppfølging av både foreldrene og barna 

(opp til to års alder). Hun har ambisjo-
ner om å starte opp et forskningsarbeid 
som kan dokumentere hvordan forelder 
og barn, i samspill, bør følges opp.  

Mange foreldre i salen kjente seg igjen 
da Silja refererte til erfaringer fra samta-
ler og opplevelser i oppfølgingen av for-
eldre og barn. Hun viste til en anerkjent 
teori, «circel of security», og var tydelig 
på at både foreldre og barn har behov 
for støtte og trygghet.

Møtet ble avsluttet av politiker Ingvild 
Kjerkol, medlem av helse- og omsorgs-
komiteen på Stortinget og Aps helsepoli-
tiske talsperson, som var spesielt invitert 
til møtet. Hun delte FFHBs bekymring 
og viste i sitt innlegg både til Stortings-
meldingen fra 2016 om prioritering i 
helsetjenesten. 

– Vi etterlever ikke kriteriene alvorlig-
hetsgrad og antatt livslengde, innrømmet 
Kjerkol. Hvis man hadde fulgt disse kri-
teriene, ville barn vært høyt på priorite-
ringen. Hun var tydelig på forpliktelsen 
til å prioritere barn og de alvorlig syke.

Foreningen for hjertesyke barn har 
sammen med fagmiljøene ambisjoner 
om, også i tiden som kommer, å få barna 
fram i køen når det gjelder forskning, 
og at både politikere, byråkrater og 
allmennhet må se og forstå at barn har 
samme rett som voksne til å få kunn-
skapsbasert behandling og oppfølging.

Alt i alt, en spennende og lærerik kveld 
med høyt engasjement, om barn med 
medfødt hjertefeil, kunnskapsinnhenting 
og forskning i fokus.

Takk til alle som deltok! 

Thomas Brøndbo og Jorid Mellingsæter, 
søster til Sigrid, underholdt med vakker 
sang.

Jeanette og Roger Lysberg, foreldrene til tvillingene Eline og Jeanette, som begge er  
transplantert, i samtale med barnekardiolog Thomas Möller og Elisabeth Skarrud.

Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap) var 
tydelig på forpliktelsen til å prioritere barn 
og de alvorlig syke.

 Avdelingsoverlege Gaute Døhlen og nestor 
i barnekardiologi Erik Thaulow gjennomgikk 
historikken rundt forskning, og hva som 
faktisk foregår av forskning på barn.

Psykologspesialist Silja Berg Kårstad har i 
flere år fulgt opp gravide, nybakte foreldre 
og de minste barna med hjertefeil. Hun delte 
fra sine erfaringer.
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FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROGALAND |
KARI ANNA R. ROLLAND
Sandvedhagen 22
4318 Sandnes
Telefon: 928 11 138
E-post: rogaland@ffhb.no

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

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

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

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

NORD-TRØNDELAG |
ELSE KARIN LØVMO FUTAKER
Lensmann Bentsensvei 14 B
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

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

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

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

LANDSSTYRET

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

NESTLEDER |  
GUNNAR GEIRHOVD
Markveien 15 J
1406 Ski
Tlf. 918 597 67

REGION ØST | 
STIG FLESLAND
Liljeveien 3D
0586 Oslo
Tlf. 99299688
E-post: regionost@ffhb.no

REGION SØR |  
ELIN HØIVAAG SIMONSEN
Hellemyr terrasse 17
4628 Kristiansand
Tlf. 47265592
E-post: regionsor@ffhb.no

REGION VEST |  
KARINA HØVIK INDREARNE
Hølbekken 129
5262 Arnatveit
Tlf. 41123720
E-post: regionvest@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

VARA REGION NORD |
NINA BRISKEMYR
Safirveien 11
9022 Krokelvdalen
Tlf. 97685440
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

Hver dag fødes det et nytt barn med hjerte-
feil i Norge. Foreningen for hjertesyke 
barn bidrar til forskning og medisinsk 
utstyr så disse 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 kunnskap, veiledning og støtte gjen-
nom Foreningen for hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et godt liv.

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 
 
E-post: ressursgruppa@ffhb.no

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

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

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

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

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

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

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

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

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

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

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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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Denne høsten har vært opple-
velsesfull og aktiv. 
I september ble jeg kontaktet 
av VG, som ønsket å lage 
en reportasje om uoppdaget 
hjertefeil i voksen alder. Da 
jeg ble spurt, var valget meget 
enkelt. Jeg har alltid syntes 
det er viktig å være åpen om 
min egen hjertesituasjon. 
Jeg vet at det er mange som 
skjuler sin sorg, eller ikke tør 
å si at de har det tøft akkurat 
nå. Derfor valgte jeg å «brette 
meg ut» i VG. At det kom på 
forsiden av avisen, var like 
overraskende for meg som 
for dere. 
På 90-tallet bodde jeg to år i 
Seljord, og jeg prøver å reise 
opp på Dyrsku’n hvert år (et 
stort handelsstevne med både 

dyr og salgsboder). Det gjør 
alltid godt å treffe gamle ven-
ner som gir meg ny energi. 
I oktober var det evaluering 
av nordisk sommerleir, og 
i år ble det møtet holdt i 
Bergen. Det er en by som jeg 
aldri hadde vært i, så dette 
var moro. Bergen viste seg 
fra sitt flotteste da vi var der, 
med sol, sol og sol. Det var 
en utrolig opplevelse å ta 
Fløibanen opp og oppleve 
den fantastiske utsikten. 
I høst dro en gjeng fra jobben 
på en langhelg til Gdansk. 
Dette er en by som jeg har 
hørt mye varmt om, med flot-
te bygninger og god mat. 
I slutten av november ble det 
holdt julebord for region sør 
på Fjordline, ferja mellom 

Sandefjord og Strømstad. Vi 
var ikke så mange i år, men 
stemningen var varm og god. 
Det nærmer seg jul, som er 
en spesiell tid for de fleste av 
oss. Mange går tiden i møte 
med glede og forventninger, 
mens andre gruer seg. Trenger 
du en å prate med, så stiller 
vi opp. VMH arrangerer like-
personskurs hvert år slik at vi 
har verktøyet til å bistå dere. 
Jeg ønsker dere alle et inn-
holdsrikt nytt år. 

Eirik Møklegård, styreleder

LEDER – OPPLEVELSESRIK HØST

Nr. 1 • 2019  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
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NYE VERKTØY FOR LIKEPERSONER ELLER JULEBORD? 

JA, TAKK BEGGE DELER!
Første helgen i desember møtte 22 personer opp på Leang- 
kollen i  Asker til et spennende program. Først og fremst sto 
likepersonsarbeid i fokus. For noen var dette et velkjent tema, 
mens for andre var det et første møte med både forening og 
tema. 

TEKST: EIRIN SYVERSEN, FOTO: ANNE GIERTSEN

Anne Giertsen, daglige leder i VMH, 
hadde kontrollen for helgen flankert av 
sine to hjelpende alver, Hilde og Jeanett. 

Administrasjonen hadde fått anbefalt 
å invitere Anne Hellum og Per Møller 
Axelsen fra Pasient- og pårørendeopplæ-
ring fra OUS for å snakke om det å være 
en likeperson. Det var ingen dum idé, for 
Anne og Per snakket om bevisstgjøring av 
hvordan man bruker erfaringen sin som 
likeperson, hvordan rollen som likeperson 
er og hvordan vi selv kan sette grenser for 
det arbeidet vi utfører. Det ble vist filmer 
og det ble fortalt om ulike verktøy som 
kan brukes i likepersonsarbeid. Anne og 
Per driver med kursing som går over flere 
dager, og det var derfor en kortversjon 
som ble presentert for oss. 

Anne Giertsen snakket om VMH fra da 
foreningen så dagens lys i 2010 og fram 
til dags dato. Vi kan virkelig klappe oss 
selv på skulderen og erkjenne at vi har 
klart mye på de snart 9 årene vi har 
eksistert. Vi når stadig ut til flere, både 
politisk og helserelatert. 

For mange var nok rosinen i pølsen 
julebordet. Alven Jeanett jobbet i kulis-
sene og skaffet oss et eget rom, slik at 
vi kunne være for oss selv. Maten fant 
den enkelte fram til selv fra en velfylt 
buffet, og de aller fleste gikk for den 
tradisjonelle julematen som ribbe og 
pinnekjøtt. Dessertbordet var upåklage-
lig. VMH-mannen og VMH-kvinnen ble 
hyllet med egne taler. Dessuten fikk vi en 
flott avslutning med takk for maten-tale. 

Søndagen opprant, og Line, styreleder 
for Unge funksjonshemmede, fortale 
om likepersonsarbeidet der. Her ble det 
snakket mye om hva man kan gjøre for 
de unge. Det kom opp mange tanker og 
gode tilbakemeldinger fra tilhørerne. 
Dessuten ble vi tipset om håndboken 
«Vi vet hvor skoen trykker», som nett-
opp er utgitt. 

Mange av deltakerne likte å jobbe med 
gruppearbeid og diskusjoner. Det ble 
det også tid til. Flere ulike caser ble tatt 
opp, og engasjementet fra deltakerne var 
stort. Noen av gruppeoppgavene ble dis-

kutert eller snakket om i plenum, andre 
ble kun diskutert i grupper. 

De som ikke hadde møtt foreningen før, 
lærte noe om både samholdet, VMH og 
ikke minst likepersonsarbeidet vårt. De 
med bredere erfaring med temaet kunne 
også gå ut av helgen med flere verktøy i 
verktøykassa.  

Foredragsholdere Anne Hellum og Per Møller 
Axelsen fra Pasient- og pårørendeopplæring 
på OUS.

Engasjerte deltagere under 
gruppeoppgavene. Her var det 
mulig å svare med ja eller nei 
(grønt eller rødt ark) om man var 
enig i påstanden eller ikke.
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Estensen var med et kirurgisk team fra Haukeland 
Universitetssykehus, som de siste tre årene har ar-
beidet med å bygge opp hjertekirurgi ved univer-
sitetssykehuset Black Lion i Etiopias hovedstad, 
Addis Abeba. Til nå har de operert 45 personer.

TI HJERTEOPERASJONER
I november 2018 var de tilbake med et team på 
rundt 20 personer. Med i teamet var også over-
lege og kardiolog Mette-Elise Estensen, som har 
spesialisert seg på medfødt hjertefeil og hjertesy-
ke gravide. Kvinnehelse var hennes hovedfokus 
under det to uker lange oppholdet. På denne tu-
ren ble 10 personer hjerteoperert. Denne gangen 
hadde alle som ble operert klaffefeil forårsaket 
av revmatisk feber (giktfeber).

 

Estensen var også med på fjorårets «Mission» til 
Etiopia. Hun håper å kunne reise tilbake neste 
år. 

HALSBETENNELSE GIR KLAFFEFEIL
Over hele verden minket forekomsten av revma-
tisk feber dramatisk etter at penicillin ble utbredt 
i behandlingen av halsbetennelse. Men i utvi-
klingsland er den fremdeles den ledende årsaken 
til hjertefeil blant unge mennesker. Revmatisk 
feber oppstår som oftest i alderen 5–15 år. Syk-
dommen kan ødelegge alle hjerteklaffene.

KVINNER HARDEST RAMMET
– Det står 10 000 på venteliste for operasjon på 
Black Lion. De fleste som vi opererte hadde stått 
mellom fire og seks år på venteliste. Dette er 
unge mennesker med en gjennomsnittsalder på 
tretti år 
– de fleste kvinner, forteller Mette-Elise.

Hele 70 prosent av pasientene med alvorlig 
klaffefeil er unge kvinner, og dette er en stor ut-
fordring når det gjelder svangerskap og antikoa-
gulasjonsbehandling. 
– Det at kvinner er hardest rammet, er viktig i 
et kvinnehelseperspektiv. De blir ofte ikke gift, 
eller de blir tvangsskilt – fordi de ikke kan få 
barn. Det er en svært stigmatiserende situasjon, 
understreker hun. 

PASIENTER FRA MANGE LAND
Mette-Elise Estensen er leder for Nasjonal 
behandlingstjeneste for hjertesyke gravide ved 
Oslo Universitetssykehuset. Revmatisk feber har 
vært nærmest utryddet som sykdom i Norge. 
Men av enhetens pasienter har i dag 30 prosent 
opprinnelse fra andre land enn Norge. Dette er 
innvandrere fra mange land og asylsøkere.

– Blant denne gruppen er det flere med ikke-kor-
rigerte medfødte hjertefeil, og med klaffefeil etter 
revmatisk feber. Dette har vi jo ikke sett i Norge 
på veldig mange år. For meg er det derfor veldig 
nyttig å møte denne typen pasienter i Etiopia, 
sier Mette-Elise.

FÅR OPPFØLGING
Teamet fra Haukeland opererte ungdom og 

voksne i Addis Abeba. De har også en doktorgrads-
stipendiat, Ståle Hauge, som reiser ned jevnlig for å 
følge opp pasientene.

– Pasientene vi behandler, får oppfølging. Ståle 
og en liten gruppe fra teamet skal ned hver sjette 
måned, og Black Lion etablerer nå en poliklinikk i 
samarbeid med oss, som kan følge opp pasientene, 
blant annet med INR-målinger, forteller Mette- 
Elise.

MANGLER FINANSIERING
– Blir det flere turer?

– Jeg tror og håper det kan bli ny tur neste år. Nå 
begynner vi jo å få en del oppfølgingspasienter. Det 
er så mange unge kvinner som trenger rådgivning 
om svangerskap, understreker kardiologen. 

Men teamet må ha økte midler og ressurser for å 
kunne videreutvikle og videreføre prosjektet.

– Når vi først har startet, så er vi nødt til å fort-
sette. Målet må være å få etablert et kontinuerlig 
hjertekirurgisk tilbud til befolkningen i Etiopia, 
drevet av etiopiere selv. Det er kjempeviktig, sier 
Mette-Elise.

HJELP TIL SELVHJELP
Oppbyggingen av hjerteavdelingen i Etiopias 
hovedstad kom i gang etter at Haukeland fikk en 
henvendelse fra myndighetene i landet tilbake i 
2014. 

– Sykehuset har en utenlandsseksjon som tente på 
ideen, og slik startet prosjektet for oppbygging av 
hjertekirurgi i Etiopia, forteller Mette-Elise. 

Prosjektet ledes av Rune Haaverstad, thoraxkirurg 
og leder for thoraxkirurgisk avdeling ved Hauke-
land. De fleste i teamet arbeider ved Haukeland 
Sykehus, men også kardiolog Håvard Dahlen fra 
St. Olavs Hospital er med – i tillegg til Estensen.

På en slik «Mission» flytter Haukeland nærmest 
hele virksomheten ned dit. 

– De har kardiologer, kirurger, perfusjonister, anes-
tesi, sykepleiere – ja, alle ledd. Intensjonen er hjelp 
til selvhjelp. Vi skal lære opp personalet der og 
bygge opp en egen avdeling. Personalet fra Black 
Lion er på hospitering ved Haukeland sykehus.

– Hva slags tilbud fikk de med medfødt og tidlig 
ervervet hjertefeil i Addis Abeba før Hauke-
land-prosjektet ble etablert?

– Nesten ingenting. Hjertekirurgi er tilnærmet 
ikke-eksisterende. Noen blir sendt utenlands, men 
det er bare et fåtall.

HJERTEKIRURGI I ETIOPIA
Mette-Elise Estensen, overlege ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, kom nylig  
tilbake fra to ukers arbeid i Etiopia. – Jeg lærte masse. Det var absolutt nyttig, også for  
arbeidet med hjertesyke gravide her i Oslo, forteller hun.

TEKST: MARIT HAUGDAHL

OM PROSJEKTET

Prosjektet er et samarbeid mellom Hjerteavdelingen ved Haukeland 
Universitetssjukehus (HUS) og Black Lion Hospital (BLH) i Etiopia.

 Målet er å behandle hjertepasienter og å lage et utdanningsprogram for 
sykehusets eget personell.

Etiopia har rundt 92 millioner innbyggere, men ikke noe fast etablert 
hjertekirurgi i dag. Operasjoner på barn med medfødt hjertefeil og de 
som får klaffefeil på grunn av giktfeber har til nå kun blitt utført av uten-
landske helsearbeidere ved et privat sykehus.

I mars 2016 reiste et team bestående av hjertekirurger anestesileger, 
operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, intensivsykepleiere og 
sykepleiere fra sengepost, perfusjonister og kardiologer for første gang 
på et to ukers oppdrag. De opererte 12 hjertesyke pasienter og satt inn 
30 pacemakere. 

Milliardær Trond Mohn i Bergen har støttet prosjektet med en million 
kroner til innkjøp av utstyr for å kunne operere pasienter på en forsvarlig 
måte. Prosjektet er støttet med midler fra HUS, og er i nært samarbeid 
med Universitetssjukehuset i Linkjøping (som gjør blokking av mitralste-
noser) og den Etiopiske Ambassade i Stockholm.

Kilde: Haukeland Universitetssykehus

Mette-Elise sammen 
med pasienter og 
pårørende.

Fra operasjonssalen 
i Addis Abeba.

INR-måling er en viktig del av oppfølgingsarbeidet.
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Alle var vi spente på hva dette oppholdet ville gi oss av opp-
levelser og inntrykk. Mange hadde ikke vært på rehabilitering 
før, mens andre hadde erfaring fra Feiring.  
Yngstemann i gruppa var 19, mens eldstemann var 68 år. Halv-
parten var født med hjertefeil, mens andre hadde hjertesvikt 
eller opplevd hjerteinfarkt.   
Under oppholdet ble det tydelig for oss at det ikke er bygningen 
som skaper stemningen, men ansatte og pasienter som sammen 
vil hverandre vel og motiverer hverandre til å nå de målene som 
hver enkelt har satt for seg selv. 
Den hjemmekoselige atmosfæren på Feiring blir husket, men vi 
var enige om at på LHL-sykehuset lå alt bedre til rette, for her 
ligger alt under samme tak. Atmosfæren skapte vi selv ...
Gruppa begynte tidlig å ta vare på hverandre, møtes til måltide-
ne, dra hverandre med – enten det var til trening, samling rundt 
tv-en på kveldene, yatzy, badminton eller fine kvelder sammen. 
Men vi hadde takhøyde nok til å la hverandre få fred når man 
var sliten og trengte hvile. Vi hadde et piano til disposisjon og 
det brukte vi flittig til sosiale kveldsstunder. En i gruppa spilte 
piano, men vi hadde også en som spilte gitar. Men vi manglet 
gitar ... Stian Blipp ble utfordret av en i gruppa vår til å oppfylle 
vår drøm om en gitar som kunne supplere pianoet, og det klarte 
han! På Stian Blipp sin Instagram-konto finner du filmsnutten!  
Feiring hadde fantastisk natur å by på, men Nordbytjernet ved 
Gardermoen kan absolutt anbefales som tur- og rekreasjons- 
område.  
Bassenget motiverer til bevegelse, mens gymsal og styrketre-
ningsrom ber om å bli brukt! LHL-sykehuset har fire etasjer og 
heisen bruker man kun når man kommer med koffert. Kantina 
har god og sunn mat, og en salatbar man gjerne ville tatt med 
hjem. Alt ligger til rette for forandring for dem som selv vil! 
De som hadde vært på rehabilitering før, vet at man på Feiring 
bodde flere sammen i egne «hytter». På LHL-sykehuset har alle 
egne rom med eget bad og tv.  
Mange av de «gamle» ansatte har fulgt med fra Feiring og det 
var jo bra, for de var virkelig dedikerte og fantastiske men-
nesker! Det krever helt spesielle folk å skulle få nye, ukjente 
mennesker hver 2.-4. uke, lese seg opp, bry seg like mye om alle 
og sørge for at alle føler seg ivaretatt og sett. 
De motiverer og gir oss utfordringer. Akkurat nok til at vi selv 
klarer å tenke nye tanker som motiverer oss til livet vi skal 
tilbake til etter dette oppholdet. Man blir tryggere og sterkere, 
ikke bare fysisk men også psykisk. Man blir sterkere og tør å 
kjenne også på frykten man har i kroppen. 
Oppholdet har lært oss mer enn vi kunne drømt om, og på flere 
plan enn vi kunne forestilt oss. Vi er evig takknemlige og vil 
takke de ansatte for måten de er på. Men den største takken går 
til alle 18 på Team 1. Oppholdet hadde ikke vært det samme 
med noen andre.

INSPIRERT PÅ REHABILITERING 
Fire ukers rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen er over. 18 mennesker står igjen med 
takknemlighet og ny inspirasjon. 

AV ANN-KARIN GJERTSEN-DAVIDSEN OG FRØYDIS LØVBERG LIEN

HJERTEREHABILITERING 2019
LHL-sykehuset Gardermoen er de eneste i Norge som 
har hjerterehabilitering spesielt tilpasset voksne med 
medfødt hjertefeil.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og erfarent 
team som har mange års erfaring med pasientgruppen. 

Første inntak for GUCH-pasienter i 2019 er 18. februar 
med utreise 15. mars. Søknadsfrist er 18. januar. 

Neste inntak blir 10. juni med utreise 5. juli. Søknadsfrist 
er 11. mai. 

Gruppene blir på 15 GUCH-pasienter. GUCH er for øvrig 
den engelske betegnelsen på voksne med medfødt 
hjertefeil.

Har du spørsmål, kontakt inntakskoordinator Aina Sol-
bakken (tlf. 92611020, epost aina.solbakken@lhl.no)

Søknadsskjema: https://www.lhl.no/gardermoen/rehabi-
litering/hjerterehabilitering/

Stian Blipp oppfylte gitarønsket til Team1. Her er Blipp sammen med 
Frøydis Løvberg Lien.

Kongens fortjenstmedalje tildeles personer som har gjort en 
særlig fortjenestefull innsats over tid, betydelig utover det 
normale.

Harald Lindberg ble uteksaminert som lege i 1970, og har 
i 37 år hatt sitt virke på Rikshospitalet som thoraxkirurg 
med barnehjertekirurgi som sin hjertesak. 

Mange ledere og kollegaer ved sykehuset takket Harald 
Lindberg som forsker, mentor og leder under markeringen. 
Lindberg er en viktig årsak til at barnehjertekirurgi i Norge 

er i verdenstoppen, og han har vært en pioner på sitt felt. 

VMH var representert med Katie Toivonen, som er operert 
av Lindberg flere ganger. 

«Det var utrolig godt, emosjonelt og tøft å sitte i det rom-
met og høre taler til han om «gamle dager». Jeg satt der og 
visste at jeg var et produkt av et enormt arbeid, forskning, 
dyktighet og en sta og sterk vilje», skrev Katie på sin blogg 
samme kveld.

Jeg har det siste året vært nestleder i 
Unge Funksjonshemmede, men fikk æren 
av å bli organisasjonens nye styreleder 
i ett år fremover. Frem til dette satt jeg 
som regionrepresentant for region vest 
i VMHs landsstyre – et verv jeg nå har 
permisjon fra.

Unge funksjonshemmede er en paraply- 
organisasjon med 37 medlemsorganisa-
sjoner. VMH er en av disse. Vi represente-
rer et stort mangfold og har som formål 
å sikre deltakelse og samfunnsmessig 
likestilling for unge mellom 12 og 36 år 
med funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer.

LÆRERIKT
Jeg synes det Unge Funksjonshemmede 
gjør for medlemsorganisasjonene sine er 
fantastisk. Det å få lov til å kunne være 
med å påvirke og bidra til hvilket fokus 
paraplyorganisasjonen skal ha er kjempe-
spennende og lærerikt. 
Det første året ga mersmak, og jeg er glad 
jeg fortsatt kan bidra. 
Vår kjære leder gjennom flere år, Camilla, 
har dessverre vært mye syk dette året, og 
måtte derfor ta valget om å ta vare på 

egen helse i tiden fremover. Da fikk jeg 
spørsmål om jeg kunne tenke meg å stille 
til valg som styreleder. Generalforsamlin-
gen hadde troen på meg, og jeg ble valgt 
til styreleder.

KAMPSAKER
Skole og utdanning. Jeg er opptatt av 
elever og studenters rettigheter. Og at de 
som har behov får den tilretteleggingen 
de har krav på – der de har behov for 
den. Det kan være på skolen, hjemme 
eller på sykehus. 
 
Det er viktig at man har medvirkning i 
egen hverdag, ikke bare gjennom elevråd 
og oppnevnte kontaktpersoner.

Forskning viser at personer med nedsatt 
funksjonsevne som har høyere utdanning 
blir mindre diskriminert. Vi mener derfor 
at alle som kan og har ønske om det skal 
få ta utdannelse for så å komme seg ut i 
en relevant jobb. 
Det er viktig med inkludering i arbeids-
livet. Det er sunt å komme seg ut og få 
yte noe tilbake til samfunnet. Om det er 
i form av jobb eller et frivillig verv så er 
det viktig å kunne yte noe for mestrings-

LINE – NY LEDER I UNGE 
FUNKSJONSHEMMEDE
Mitt navn er Line Skåtøy. Jeg er 31 år gammel og bor i  
Haugesund, men er oppvokst i Os utenfor Bergen. 

følelsen og helsen. Alle kan bidra med 
noe.

Videre er jeg opptatt av helhetlig strate-
giplan – rettigheter og likestilling. Vi må 
få frem at det er snakk om likestilling når 
man ønsker like rettigheter i skole, utdan-
ning, jobb og fritid på lik linje med andre 
som ikke har en sykdom eller nedsatt 
funksjonsevne.

Organisasjonen har noen hovedpriorite-
ringer: utdanning, arbeidsliv, ungdomshel-
se, seksualitet, levekår og internasjonalt 
arbeid.

En del av arbeidet vårt går ut på å gjen-
nomføre ulike prosjekter. Les gjerne mer 
på www.ungefunskjeonshemmede.no  og 
ungfunk på instagram.

LINDBERG FIKK KONGENS FORTJENSTMEDALJE

Barnehjertekirurg Harald Lindberg ble overrakt Kongens fortjenstmedalje under en 
markering på OUS Rikshospitalet 1. november.

Bassenget 
bare innbyr 
til å bli brukt!
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Julebordet i REGION SØR ble avholdt på 
Fjordline – ferga mellom Sandefjord og 
Strømstad – den 23. november 2018. 

Det var fem som hadde mulighet til å 
delta, og det var ekstra hyggelig at det 
var nye ansikter på turen. 

Vi hadde bord i baugen på båten. Etter 
inntak av både skalldyr, pinnekjøtt, ribbe 
og dessert, var vi mette og fornøyde. 

Da vi kjørte tur/retur, fikk vi oppleve sho-
wet i akterenden på veien hjem. Det var 
en pianist som briljerte på høyt nivå og 
fikk med seg feststemte passasjerer. 

Takk for et vellykket julebord, det var 
hyggelig å bli kjent med nye medlemmer 
og få høre deres historie. 

REGION SØR minner om årsmøte  
20. januar 2019 kl. 14.00 på Lasses kafé, 
Stathelle.

REGION VEST inviterte i september på 
bowling med bespisning på Harbour 
cafe i Stavanger. Hovedmålgruppen var 
nye medlemmer, men de som har vært 
medlemmer en stund fikk også være med. 
Til sammen 11 personer deltok.

Vi ble inndelt i to lag på to baner. 
Mellom kastene ble det snakket mye 
om VMH og hva man kunne gjøre av 
aktiviteter i regionen. Blant annet kom 
det fram at det var noen som ville gå tur 
i høstferien, og utfordringen tok Fredrik 
på strak hånd og planla der og da. 

Etter at en vinner var kåret for hvert av 
lagene, satte vi tenna i en saftig burger. 
Praten fløt lett, og mange så fram til neste 
treff.

REGION ØST startet i sommer med 
Hjertekafé på Rikshospitalet. Dette er et 
tilbud til pasienter og pårørende fra 15 år 
og oppover som er innlagt for utredning, 
operasjoner og lignende og for de som 
skal på kontroll. I løpet av høsten har 
det blitt to hjertekafeer til, den andre 
torsdagen i måneden. Bildet er fra første 
kafédag, med Katie, Marit, Merethe, 
Gunnar (fra FFHB) og Morten.

REGION NORD arrangerte i desember 
minigolf i Tromsø, der Balder, André, 
Andreas og Helene møtte opp. Etterpå 
dro de til Casa inferno og spiste nydelig 
pizza, melder Balder Aarø.

Vi markerer Valentinsdagen med stands og aktiviteter 14. februar. 
Bli med å få fl ere til å si de tre magiske ordene ”jeg er organdonor” 

ved å lage til en stand, dele ut donorkortbrosjyrer og informere om temaet. 

For mer informasjon og påmelding, gå til www.donordag.no

NYTT FRA REGIONENE
MØTE MED HELSE- 
DIREKTORATET
Nærmere 100 ulike organisasjon var i 
høst samlet i Helsedirektoratets nye loka-
ler på Storo for å bli litt bedre kjent.

På programmet denne dagen sto både 
informasjon om Helsedirektoratet og 
deres forhold til frivillig sektor, men også 
informasjon om hvor viktig frivilligheten 
er i det norske samfunn.

Flere ulike organisasjoner fikk presen-
tere noen av sine viktigste og aktuelle 
prosjekter og hjertesaker, og vi fikk in-
formasjon om nettstedet frivillig.no som 
etter hvert har blitt en stor plattform og 
møteplass for frivilligheten.

NORDISK SAMARBEIDSMØTE

Alle de fem nordiske lande-
ne var representert under 
det årlige nordiske samar-
beidsmøtet mellom nordiske 
hjertebarnsforeninger. Den-
ne gangen var også VMH 
sterkt tilstede for å dele 
erfaringer rundt drift av en 
egen voksenforening.

Med innlagt lunsj på Fløyen 
fikk våre nordiske hjerte-
foreningskolleager oppleve 
Bergen fra sin beste side i 
strålende høstvær.

VMH PÅ KONGRESS

Daglig leder i VMH, Anne Giertsen, deltok 
med stand under Nordisk barnekardiolo-
gisk kongress som ble arrangert i Bergen i 
oktober. Fagpersoner fra hele Norden var 
samlet for å høre siste nytt om forskning 
og dele erfaringer og lære mer om 
utvikling på det medisinske feltet rundt 
medfødt hjertefeil.

VMH FOR HJERTEBARNA

Så du serien «Hjertebarna» på TV2 i 
høst? I den forbindelse inviterte Forenin-
gen for hjertesyke barn til to folkemøter 
om medfødt hjertefeil. Det ene møtet ble 
arrangert i Trøndelag, og VMH region 
midt stilte med egen stand og infor-
masjon om hva vår forening kan tilby 
voksne med medfødt hjertefeil.

IKKE ALLE HJERTEFEIL 
OPPDAGES MENS MAN ER 
LITEN 
VMHs leder Eirik 
Møklegård (42) var 
38 år da han fikk 
påvist sin medfødte 
hjertefeil.

Det var en stor let-
telse – men gjorde 
også at han gikk 
helt i kjelleren etter 
operasjonen som han måtte gjennom. I 
VG onsdag 12. september 2018 fortal-
te Eirik åpent sin sterke historie. Saken 
prydet forsiden på avisen.

– Overraskende mange av medlemme-
ne i VMH fikk påvist sin hjertefeil i 
voksen alder, sier informasjonsansvar-
lig Marit Haugdahl i artikkelen.

VG har også intervjuet en rekke leger 
om skjulte, medfødte hjertefeil. Saken 
ligger også på VG+ (krever innlogging) 
med tittelen: Varselsymptomene: Slik 
oppdager du skjult hjertefeil.

ETISKE RETNINGSLINJER:

På VMHs landsmøte i vår ble det besluttet 
å innføre etiske retningslinjer for organi-
sasjonen. Etiske retningslinjer er regler 
for hva som er riktig handlemåte (atferd) 
i forskjellige situasjoner. Det er viktig å 
ha et bevisst forhold til hvordan vi ønsker 
at VMH skal bli oppfattet og agere i ulike 
sammenhenger.

Retningslinjene omhandler økonomiske 
forhold, taushetsplikt, varsling, mennes-
kesyn, samt hvordan vi forholder oss til 
andre organisasjoner og likepersonsarbei-
det. For VMH er det viktig hvordan vi som 
organisasjon forholder oss til helsevese-
net og de ulike fagmiljøene vår målgruppe 
ofte er i kontakt med, media og eventu-
elle saker vi er eller kan bli involvert i og 
påvirket av.

I VMH skal alle tillitsvalgte, likepersoner 
og andre ressurspersoner signere de 
etiske retningslinjene skriftlig.

Les mer på våre nettsider.

ØNSKER DU Å SNAKKE 
MED NOEN?
VMH har flere likepersoner som gjerne 
stiller opp om du ønsker å dele tankene 
dine rundt det å leve med hjertefeil. Å 
dele erfaringer, og sammen finne støtte og 
aksept for at det til tider kan by på utfor-
dringer å leve med en hjertefeil, er noe av 
essensen i å være en pasientforening. 

Gjennom årlige kurs har vi de siste årene 
bygget opp en gruppe med rundt 30 like-
personer over hele landet. Ønsker du å 
snakke med en av dem, så send en e-post 
til anne@vmh.no. Vi er her for deg!

MANGE  
MEDLEMSFORDELER

FFO rettighetssenter er for alle med-
lemmer av VMH: http://www.ffo.no/
rettighetssenteret/

Hjertetelefonen: https://vmh.no/ 
medlemsfordeler/

VMH-butikken har mye fint:  
https://vmh.no/nettbutikk/

«LEVE MED» TIL DEBATT

Den nasjonale alliansen for helsepsykologi 
i somatikken, bestående av 15 organisa-
sjoner for pasienter og helsepersonell 
– inkludert VMH – inviterer til debatt på 
Litteraturhuset i Oslo tirsdag 5. februar 
2019, kl. 18:00. Arrangementet er gratis.

Vi  vet at psykisk og fysisk helse henger 
uløselig sammen. Men denne sammenhen-
gen er ikke godt nok ivaretatt i helseve-
senet. Det kan få alvorlige konsekvenser 
både for pasienter og pårørende. Vi spør: 
Hvordan få det til i praksis?
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LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse 

med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.
• å bidra med økonomisk støtte til forskning relatert til  

hjertesykdommer hos barn og ungdom.
• å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for 

hjertesyke barn. 
• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik art for hjertesyke barn  

og ungdom og deres foreldre/foresatte.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, Sentrum, 0103 Oslo. Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

STØTT LIVSVIKTIG FORSKNING 
FOR BARN OG HJERTESYKDOM!
Vi trenger ny kunnskap og nye metoder – og vi trenger bidrag.

 

Ta kontakt med
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen
forskningsstiftelsen@ffhb.no
Mer informasjon på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen


