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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

LEDER Erik Skarrud

Sommeren 2014 er historie, men minnene er 
mange for både små og store. Enten ferie-
målet har vært kyst eller fjell, Norge eller 
utland, hotell eller telt, er sommeren for de 
fleste en real batterilading. Late dager med 
familiehygge og morsomme aktiviteter hører 
sommermånedene til. 

Nå er høsten plutselig her, og med den 
kommer kortere dager, hektisk aktivitet på 
jobb og skole og oppsving i fritidsaktiviteter. 
Men høsten byr også på klare, fine dager 
med mange turmuligheter. En av de største 
utfordringene i vårt velferdssamfunn er all 
«sittetiden», altså tiden vi ikke er i fysisk 
bevegelse. Et av de aller enkleste grepene 
for å bedre folkehelsen er at vi rører oss 
litt mer. Hvorfor ikke gripe muligheten på 
fine høstdager til å ta en tur ut i marka eller 
nærområdet? Man trenger ikke en overam-
bisiøs plan eller dyrt utstyr for å komme seg 
ut. Matpakke, termos og et knitrende bål 
skaper stemning og minner. Og det bidrar 
til litt bedre folkehelse. 

I dette nummeret av Hjertebar-
net kan du lese mer om et 

annet viktig bidrag til 
folkehelsen; vaksine. 

95 prosent av Norges 
befolkning velger å 

følge helsemyndighetenes vaksinasjonspro-
gram for barn. Direktøren for Folkehelsein-
stituttet, Camilla Stoltenberg, tror de siste 
fem prosentene ikke vaksinerer barna sine 
av praktiske årsaker, som for eksempel lang 
reisevei eller annen sykdom. Bare et fåtall pro-
testerer høylytt mot de anbefalte vaksinene. 

Mange foreldre til hjertebarn er usikre på 
hvordan de skal forholde seg til vaksinasjons-
programmet. Overlege Henrik Holmstrøm 
ved barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet 
er krystallklar i sin anbefaling om å slutte 
fullt opp om vaksinering av hjertebarna. 
Fakta og gode råd til hjertebarnforeldre er 
blant artiklene du finner i denne utgaven, 
deriblant noen svar om influensavaksine og 
vaksine mot RS-virus. 

For oss i FFHB bringer høsten sosiale arran-
gementer og medlemsaktiviteter i fylkesla-
gene. Jeg håper du får muligheten til å treffe 
venner og likesinnede på ett eller flere av 
disse arrangementene.

Ha en fin høst!

ErikAdresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

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

Gave til nyfødt 
intensiv i Tromsø
Nyfødt intensiv-avdelingen på Universi-
tetssykehuset i Tromsø (UNN) har fått tre 
nye pulsoksymetre fra FFHB. De ansatte 
er svært glade for gaven, som er kjøpt inn 
for penger samlet inn i regionen. 

Et pulsoksymeter er et lite apparat som 
måler barnets oksygenmetning på en enkel 
og smertefri måte.  De brukes i overvåking 
og undersøkelse av hjertebarn og andre. 

Nyfødt intensiv tar imot barn fra 0 til 1/2 
år. De fleste innleggelser er øyeblikkelig 
hjelp-innleggelser av nyfødte. På Nyfødt 
intensiv på UNN behandles svært mange 
av de alvorlig syke barna som blir født i 
de nordligste fylkene. Alle hjertesyke barn 
med behov for kirurgisk behandling er 
innom her en eller flere ganger etter at de 
har vært i Oslo til operasjon. Avdelingen 
har mange dyktige leger, sykepleiere og 
barnepleiere, og kompetansen på medfødt 
hjertefeil er god. 

Både Foreningen for hjertesyke barn og 
Nyfødt intensiv vil rette en stor takk til 
alle gode givere!

Wenches bingo i Sandefjord 
ga stor gave
Sommerens stand-up-forestilling, «Wenches bingo», i Sandefjord, samlet inn nesten 171 
000 kroner i bingopotten, som uavkortet gikk til FFHB i Vestfold. 

– Dette er kjempehyggelig, sier leder i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) i Vestfold, 
Thor Henning Nilsen, som forteller at han nesten fikk sjokk da han så sluttbeløpet, som 
ble så høyt som 170 975 kroner. 

– Dette kommer godt med til fylkeslagets arbeid for de hjertesyke barna og familiene 
deres i Vestfold, kan han fortelle.

Fem onsdager i sommer kunne publikum være med på den legendariske stand-up-
forestillingen, «Wenches bingo», i Fon-teltet i Sandefjord. Simon Andersen spilte Wenche 
Foss i denne forestillingen. I fjor sommer samlet dette veldedighetsarrangementet inn 
kr 139 000 til Barnekreftforeningen i Vestfold. I år gikk «bingopotten» til Foreningen 
for hjertesyke barn i Vestfold. 

Positiv oppmerksomhet
– Like viktig som pengestøtten, er synligheten Foreningen for hjertesyke barn har fått 
av disse forestillingene, mener Thor Henning. Ved hver av forestillingene var foreningen 
til stede og fortalte om Foreningen for hjertesyke barns arbeid. 

– Til sammen 2000 mennesker var på disse fem forestillingene, og i tillegg har vi hatt bra 
dekning i media og på facebook. Det er veldig bra, vi har virkelig fått fortalt at vi er her. 

Fordeler støtten over flere år
– Å oppleve fellesskap og mestring, å kunne delta på samlinger og arrangementer sammen 
med andre som er i samme situasjon, betyr masse for veldig mange. Vi kommer til å 
bruke støtten vi har fått til slike arrangementer, men også til et bredt spekter av andre 
aktiviteter og oppgaver, forteller Thor Henning. Han poengterer at mye av det foren-
ingen gjør, også kommer hjertebarnfamilier som ikke er medlemmer i FFHB, til gode. 

– Vi må fortsette å samle inn penger, men dette gjør at vi kan spisse noen av aktivitetene 
enda litt mer de nærmeste årene, og det er veldig gledelig, understreker Thor Henning. 

Faksimile fra Sandefjord blad, på bildet i midten: Dorina Iversen (f.v.), Kristian Nilsen, 

Britt Lillian Fevang, Cornelia Børnick, Taran Sophie Fevang-Karlsen, Heljar Berge og 

Simon Andersen (Wenche).

Foto: M
arte Jystad
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Brede Eder Murberg er 15 år, født med hjertefeilen TGA og har et 
godt over snittet høyt aktivitetsnivå. Han konkurrerer i norgeseliten 
på snøbrett, spiller flere instrumenter og synger i band. 

  Trives godt 
  med mye aktivitet

Konkurrerer: Brede er 
med i Norgescup i Uvdal. 
(Foto: Privat)
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FYSISK AKTIVITET Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

– For det meste glemmer jeg at jeg har hjer-
tefeil, innrømmer Brede som trives godt med 
alle sine aktiviteter.

Brede bor på Kongsberg, en innlandsby i 
Buskerud som har alet opp flere medalje-
vinnende snøbrettkjørere. En av dem, Stian 
Sivertzen, var Bredes første trener. Egentlig 
var det storesøsteren til Brede som drev med 
snøbrett, selv var han tilskuer.

– Jeg var med Lise på innetrening og satt 
og så på. Så kom treneren hennes, Stian, 
bort og spurte om jeg også ville være med, 
forteller Brede. Etter dette var det gjort, 
6-åringen ble umiddelbart tent og har siden 
trent jevnt og trutt. 

Leker seg i bakken
På vinterstid er Brede i slalåmbakken, flere 
kvelder i uken. Fasilitetene er bra på Kongs-
berg, med flere bakker i nærheten og aktiv 
snøbrettklubb. Mamma, Katrine Eder Mur-
berg, og pappa, Hallvard Murberg, kjører 
Brede trofast og ofte til bakken i Funkelia 
som kan sees fra familiens stuevindu, og til 
konkurranser rundt om i landet i helgene. 
Han deltar i Norgescup og Norgesmester-
skap. Norgescuprenn har han vunnet flere 
ganger. 

Det går med mye tid til denne aktiviteten, 
også i helgene, men Katrine og Hallvard 
synes det er greit. De er selv aktive, og benyt-
ter ofte anledningen til å gå turer i skog og 
fjell mens Brede trener. Hallvard er noen 
ganger med i bakken med eget snøbrett. 

– Snøbrett er en veldig sosial idrett. Vi leker 
oss i bakken, sier Brede og legger ikke skjul 
på at han har funnet sin drømmeidrett. 

– Det er ganske sosialt for foreldrene også, 
legger Katrine til og forteller om samlinger 
og hytteturer.

Føler seg helt normal
Når det ikke er snø, og før sesongen begyn-
ner på ordentlig, trener Brede inne. Da 
bruker han blant annet trampoline, til å 
øve på såkalte «flips» (vertikal salto) og 
«spinn» (horisontal salto). Han driver også 
med styrketrening, særlig for beina, balan-
setrening og øvelser i spenst. Hopping i 
skumgrop er bra, og på Kongsberg har de en 
«airtrack» (tykk madrass med luft). Hoppe-
slott for store, lurer jeg, og Brede innrømmer 
smilende at dette er veldig morsom trening. 
Hjertefeilen tenker han lite på. 

– Ni av ti ganger glemmer jeg at jeg har 
hjertefeil. Jeg føler meg helt normal, sier 

Brede. Han har testet O2-opptaket sitt på 
Rikshospitalet og kan fortelle at han ligger 
i øvre sjikt for hjerteopererte. 

Brede har hjertefeilen TGA og VSD (se fak-
taboks). Han ble født på Bærum sykehus, 
og hjertefeilen ble ikke oppdaget med en 
gang. Han så fin ut, og sånn umiddelbart 
var det ingenting som tydet på noe galt. 
Etter en dag begynte de imidlertid å fatte 
mistanke, han tok ikke til seg noe mat. Brede 
ble først observert på Bærum Sykehus (fami-
lien bodde i Bærum på denne tiden). Derfra 
bar det rett til Rikshospitalet, hvor han ble 
operert, sju dager gammel. Da hastet det.
Inngrepet som ble gjort, en såkalt arteriell 
switch (ombytting), er en ganske omfattende 
åpen hjerteoperasjon, hvor lungepulsåren 
og aorta (som medfødt har byttet plass) 
inkludert kransarterier, bytter side. Bredes 
operasjon var vellykket, og det har gått 
veldig bra med ham i ettertid. 

– Det er nesten som om hjertefeilen ikke 
finnes, sier Hallvard. 

– Han har alltid frosset litt mer enn oss 
andre, da, legger Katrine til. Hun husker at 
Brede i barnehagen og på barneskolen alltid 
måtte ha på mye ull og var inne når det ble 
veldig kaldt – noe det kan bli på Kongsberg 
om vinteren. Mamma forteller også at når 

Ventrikkelseptum-
defekt (VSD)
Ventriklene er hjertets pumpekamre. 
Septum er skilleveggen mellom hjer-
tets høyre og venstre side. Defekt 
betyr feil, i dette tilfellet et hull. Det 
vil si at en VSD er et hull i skilleveggen 
mellom ventriklene.

Fordi trykket er høyere på hjertets 
venstre side, presses noe av blodet 
som skulle vært pumpet til aorta 
(hovedpulsåren), fra venstre ventrikkel 
over til høyre ventrikkel. 

Når VSD er liten, betyr det at kun litt 
mer blod strømmer til lungene, men 
at det ikke skjer noe trykkutlikning 
mellom ventriklene. Små hull vil nor-
malt ikke gjøre barnet ditt sykt, og 
lukker seg ofte av seg selv. Hvis barnet 
har én stor VSD eller flere VSD-er, vil 
mye blod bli presset over til høyresi-
den av hjertet, og det kan i verste fall 
skje en helt eller delvis trykkutlikning 
mellom kamrene.

VSD forekommer hyppig sammen med 
andre hjertefeil, og er ofte en del av 
komplekse feil.

Bakken var snøfri da Hjertebarnet 
kom på besøk, men det tok ikke 
Brede lang tid å finne fram sitt 
favorittbrett til ære for fotogra-
fen. – Å drive med snøbrett er å 
leke seg i bakken, sier han.
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han var kald, kunne han bli litt blå, og så 
sykere ut enn han egentlig var/følte seg. 

– Han hadde nok også litt oftere luftveisin-
feksjoner enn de andre barna i barnehagen. 
Det ble bedre da han fikk pneumokokk-
vaksinen (som siden 2006 har vært del av 
barnevaksinasjonsprogrammet, red. kom-
mentar, les mer senere i bladet), og begynte 
å ta influensavaksine.

Får styre aktiviteten selv
– Har dere  vært fristet til å begrense Bredes 
aktivitet på grunn av hjertefeilen, eller vært 
redde for å la ham drive med idrett? 

– Nei, jeg vil heller si det har vært omvendt. 
Vi har presset på for at han skal være aktiv. 

Hele familien i hagen.

Det er jo viktig, også for ham, mener Hall-
vard. Allerede som 5-åring tok foreldrene 
ham med på tur til Gaustadtoppen, og pappa 
forteller stolt at Brede gikk hele veien til 
topps på egne ben. 

– Foreldrene mine har latt meg styre selv 
hva jeg skal være med på og ikke, forteller 
Brede. Deres råd til ham har vært at han selv 
skal føle på hva han vil, finne seg noe som 
er gøy og sette eventuelle begrensninger selv 
– et råd han har fulgt. Både skisporten og 
musikken fyller ungdomsguttens tilværelse, 
og det virker ikke som det er nødvendig 
med egne begrensninger.

Får tid til alt
Med snøbrett er det mest aktivitet på høsten 

Transposisjon av de store arteriene (TGA)
Transposisjon av de store arteriene betyr at lungearterien er der aorta skulle vært, 
og fører rødt oksygenrikt blod fra venstre ventrikkel til lungene, mens aorta er koblet 
til høyre hjertekammer og fører blått oksygenfattig blod rundt i kroppen istedenfor 
til lungene. Blodsirkulasjonen går altså ikke som vanlig først til kroppen og deretter 
til lungene for å motta oksygen. I stedet går blodet i to mer eller mindre adskilte 
kretsløp, hvor oksygenrikt blod kommer fra lungene og føres tilbake til lungene, 
og oksygenfattig «brukt» blod kommer fra kroppen og pumpes tilbake til kroppen. 

To slike adskilte kretsløp er kun forenlig med liv så lenge det finnes åpne forbindelser 
mellom dem – enten som shunter/åpninger fra fosterlivet, som relaterte misdannelser 
(for eksempel VSD) eller ved at disse åpningene skapes ved inngrep. 

og i vintersesongen. Brede liker spesielt godt 
en undergren som heter «snowboard cross», 
det er her han har høyest ambisjonsnivå og 
håper på medaljer. 

Musikk driver han med hele året. Brede 
spiller både trombone og gitar, i tillegg til 
at han synger. Bandet han spiller i har flere 
ganger vært med på Kongsberg jazzfestival. 
Brede deltok dessuten også denne sommeren 
på bluesseminar på Notodden bluesfestival. 

– Jo da, jeg har tid til lekser også, svarer 
Brede muntert på spørsmålet om det er rom 
for skole i denne aktivitetskabalen. Han liker 
både gym og engelsk, og mener selv at han 
er særlig god i matematikk. Det virker som 
han har tid til det han har lyst til.

Bredes familie har vært medlemmer i For-
eningen for hjertesyke barn siden han var 
liten. Begge foreldrene har i perioder hatt 
styreverv i Buskerud, og familien har vært 
med på mange aktiviteter. Selv har Brede 
i flere år deltatt på ungdomsaktiviteter i 
Foreningen for hjertesyke barn. I august 
var han på ungdomsleir på Randøya for 
fjerde gang – noe han gledet seg veldig til. 
Dessverre kolliderte den nasjonale leiren 
til Foreningen for hjertesyke barn i år med 
Kongsberg jazzfestival, ellers skulle han 
deltatt der også. 

VIL DU VITE MER OM SNØBRETT? 
Gå inn på www.snowboardforbundet.no
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Susanne Hwiid Klausen er ansatt i fors-
kningsavdelingen for kvinner og barns 
sunnhet i Juliane Marie Centret på 

Rigshospitalet i København. Siden 2005 har 
hun deltatt i ulike forskningsprosjekter om 
hva som skal til for at barn med kronisk 
sykdom kan leve gode liv. 

– Selv om det feiler et barn noe, er det mye 
annet som er sterkt og friskt, og dette må vi 
fremme, mener barnesykepleieren.

De siste fire årene har Klausen jobbet med 
et nytt, og ikke tidligere utprøvd, prosjekt 
om hjertesyk ungdom og motivasjon for 
fysisk aktivitet. Resultatene av studien blir 
klare i løpet av 2015, og neste år skal hun 
forsvare dem i sin doktorgradsavhandling 
på Rigshospitalet i København. 

Susanne H. Klausen har siden 80-tallet 
jobbet med hjertesyke barn, den gangen 
på The Great Ormond Street Hospital i 
London. Hun ble fort fascinert av denne 
pasientgruppen. 

– Medfødt hjertefeil er en sammensatt 
sykdom med utrolig mange aspekter og 
stor variasjon, alt fra små, enkle feil, til 
store, komplekse problemstillinger. Ingen 
pasient eller problemstilling er lik. 

Ulike grunner til lite aktivitet
Det finnes mye dokumentasjon som bekref-
ter at barn og unge med medfødt hjerte-
feil jevnt over er mindre fysisk aktive enn 
sine jevngamle. Årsakene er mange, tror 
Klausen. 

– De kan ha dårligere kapasitet, mindre 
overskudd, de mangler kanskje kunnskap 
om hva de kan drive med, noen tenker at 
det er farlig, de kan ha lagt seg til dårlige 
og inaktive vaner, de kan ha foreldre som 
legger begrensninger på dem, osv. Men fysisk 
aktivitet er ikke farlig! Alle skal og kan være 
aktive, men alle kan ikke nødvendigvis drive 
med alt, sier Klausen, som ønsker å bidra 
til at flest mulig gjør mer av den fysiske 
aktiviteten de liker og kan. 

Vil være som alle andre
Klausens antagelse er at hjertesyk ungdom 
har mest lyst til, og størst utbytte av, å være 
aktive sammen med sine venner. Her ligger 
et viktig insentiv for de unge, og samtidig 
noe av grunntanken for problemstillingen 
i hennes studie.

– Hjertesyke barn og unge ønsker å være 
som alle andre, og å gjøre som alle andre. 
Derfor må de kunne drive med idrett der de 
er, hjemme, og sammen med venner, ikke på 
et sykehus eller en institusjon langt hjem-
mefra. Og de må kunne være med på aktivi-
teter som passer deres livsstil, understreker 
Klausen. Hun ønsker med sitt prosjekt å 
bidra til gode vaner hos de unge, og å hjelpe 
dem til å finne aktiviteter som de kan drive 
med der de er og over tid. 

Ungdom fra hele Danmark
Til studien har Klausen rekruttert pasienter 
med medfødt hjertefeil i aldersgruppen 13 
til 16 år fra hele Danmark. Både gutter og 
jenter er med, alle har komplekse diagnoser 
med behov for langtidsoppfølging, og ingen 

av dem har begrensninger når det gjelder fysisk 
aktivitet. Totalt har 158 ungdommer deltatt, 
med en overvekt av gutter (mest sannsynlig 
tilfeldig). Gjennomsnittsalderen er 14 år.

Sunnhetssamtale
Samtlige deltakere har vært invitert til en 
oppstartsdag på Rigshospitalet, ledet av 
Susanne H. Klausen, en idrettskonsulent og 
en hjertesykepleier. På denne oppstartsdagen 
har de aller først fått generell informasjon 
og veiledning om fysisk aktivitet, i grupper 
(cirka seks gutter eller jenter per gruppe). I 
prosjektet kalles disse gruppesamtalene for 
sunnhetssamtaler. 

Klausen forteller at hensikten med disse 
samtalene også har vært å få i gang en 
dialog med og mellom de unge, om hva de 
selv tenker om framtida, om hvorfor fysisk 
aktivitet er viktig, osv. Allerede her har hun 
registrert at det skjer noe med de unge og 
deres innstilling. 

FYSISK AKTIVITET

E-hjelp for fysisk aktivitet
Ungdom med medfødt hjertefeil trenger motivasjon 
og veiledning for fysisk aktivitet. De må styrkes i 
troen på at de kan og bør være i bevegelse. Dette 
er utgangspunktet for en dansk studie, hvor forsker 
Susanne Hwiid Klausen tester ut effekten av et 
interaktivt og elektronisk program som skal stimulere 
hjertesyk ungdom til fysisk aktivitet.

Forsker på fysisk aktivitet og medfødt hjer-
tefeil: Susanne H. Klausen forsker på hva som 
skal til for å motivere de unge med medfødt 
hjertefeil til å være fysisk aktive.

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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E-hjelp for fysisk aktivitet
– Samtalen kommer fort i gang, selv om det 
hver eneste gang er ulikt, og hver gruppe 
har sin unike dynamikk. Mange deler og 
forteller mye i gruppene. Jeg ser at det gjør 
inntrykk å sitte sammen på denne måten. 
Flere er allerede ganske fysisk aktive, og 
de påvirker hverandre på en positiv måte i 
disse gruppene hvor det er fokus på livsstil 
og bevegelse, tror Klausen.

Etter sunnhetssamtalen er deltakerne blitt 
testet (maksimalt O2-opptak under belast-
ning, lungekapasitet, blodtrykk, vekt osv.), 
før de til slutt har fått personlig veiledning 
én til én av idrettskonsulenten, tilpasset 
deres egne behov og ønsker. Ungdommene 
har på forhånd sagt litt om sine vaner og 
om livskvalitet i et spørreskjema. Foreldre 
har kunnet være med på denne siste og 
individuelle samtalen. 

Alle skal sitte igjen med noe
Deretter har en datamaskin gjort jobben 
med å splitte deltakerne i to grupper (ran-
domiserte/tilfeldige utvalg). Den ene halv-
parten har det påfølgende året vært med 
i en såkalt motivasjonsintervensjon, den 
andre halvparten har ikke mottatt videre 
oppfølging. Samtlige deltakere er blitt testet 
på nytt etter 12 måneder. 

– Det har vært viktig for meg at de unge, 
uansett om de blir plukket ut til interven-
sjonen eller ikke, får med seg noe nyttig som 
de kan bruke når de kommer hjem. Vi kan 
ikke la dem ofre en hel dag på Rigshospi-
talet, ene og alene for vår vitenskapelige 
interesse, de må også sitte igjen med noe selv. 
Det tror jeg de har gjort, sier Klausen. Hun 
har selv et inntrykk av at samtlige deltakere 
har lært noe av denne første dagen, og at 
de uansett er blitt mer bevisstgjorte. Flere 
har tatt kontakt med henne i etterkant, og 
uttrykt at de er lei for at de ikke ble tatt 
med i selve intervensjonsgruppen.
 
– Dessverre kunne ikke alle få være med, 
da ville vi ikke hatt noe å sammenlikne i 
etterkant, beklager forskeren.

Motivasjonsprogram
Opplegget for selve intervensjonen er et 

e-basert motivasjonsprogram som opererer 
via mobiltelefon og internettbaserte pro-
grammer, og som styres av ungdommene selv. 
Deltakerne får en applikasjon på mobilen, 
hvor de kan registrere og regne ut «poeng» 
for sine aktiviteter. De mottar sms-er flere 
ganger i måneden, med små oppfordringer, 
skreddersydde oppmuntringer og hyppige 
utfordringer. For eksempel: «Hvor mange 
ganger klarer du å hoppe?» eller: «Løp så 
lenge som du noen gang har klart. Se hvor 
langt du kommer.» 

Dessuten har alle deltakerne hatt tilgang 
på et lukket nettsted (kun for deltakerne) 
med informasjon om helse og trening, med 
interaktiv utveksling av erfaring og med eget 
verktøy for individuell planlegging av trening. 
Tilnærmingen i prosjektet er konsentrert 
om individualitet, kontroll og konkurranse. 

Tidligere og liknende studier av elektronisk 
veiledning, har vist at denne typen oppføl-
ging kan bidra til positiv atferdsendring. Nå 
gjenstår det å se om det også kan ha en slik 
effekt på ungdom med medfødt hjertefeil.

Motivasjon er å tro på
Det teoretiske fundamentet for opplegget, 
filosofien bak Klausens studie, er at man 
må bygge opp de unges tro på at de kan 
klare, at de kan finne motivasjonen selv og 
at de kan mestre.

 – De unge er forskjellige og har veldig ulike 
utgangspunkt, da må vi også kunne veilede 
dem på litt forskjellige måter. Oppfølgingen 
de får i denne studien er tilpasset og spesifikk 
for den enkeltes forutsetninger og målene 
de selv har satt seg.

Klausen er spent på utfallet når alle data 
er bearbeidet. Har denne typen veiledning 
noe for seg? På hvilken måte virker det med 
jevnlig fokus på aktivitet? Har det effekt å 
få motiverende oppfølging via elektroniske 
kanaler, og i tilfelle hvordan og for hvem? 

De fleste er ganske aktive
Det Klausen allerede nå kan si noe om, er at 
forbausende mange av disse ungdommene 
alt ved oppstart av studien var forholdsvis 
aktive. Av dem som var med, utkrystalliserte 
det seg raskt tre undergrupper: De som er 
svært aktive, meget sterke og i god form, 
de som er i helt grei form, men som kun er 
moderat aktive (dette er den største grup-
pen), og de som er i svært dårlig form og 
overhodet ikke er aktive. 

– Hvem som er i hvilken gruppe, går på kryss 
og tvers av diagnosene, så selve hjertefei-
len ser ut til å spille mindre rolle for hvor 
spreke de er i utgangspunktet, observerer 
Klausen. Hun synes også det er morsomt å 
registrere at såpass mange (de aller fleste) 
befinner seg i de to første gruppene, og 
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FYSISK AKTIVITET

Rigshospitalet i København ligger midt i hovedstadens hjerte, og er ett av to 
sykehus som opererer barn med medfødt hjertefeil i Danmark. Århus Universi-
tetshospital, Skejby i Jylland, er det andre hjertesentret i Danmark. Det utføres 

omkring 300 barnehjerteroperasjoner i Danmark hvert år på de to sentrene, i tillegg 
utføres cirka 200-250 intervensjoner (kateterinngrep).

Inger Filipsen er sykepleier på barnehjertepoliklinikken på Rigshospitalet. Hun forteller 
at antallet operasjoner på medfødte hjertefeil nesten er blitt halvert de siste fem årene. 
Noe hun tror i all hovedsak har sin forklaring i at stadig færre barn med komplekse 
hjertefeil, blant annet HVHS (hypoplastisk venstre hjertesyndrom), som oppdages 
under svangerskapet, bæres fram.

På poliklinikken på Rigshospitalet er det to sykepleiere som jobber fast med opp-
følgingen av de hjertesyke barna. I tillegg er det fire barnekardiologer som rullerer 
på å være der. Rundt 2800 - 3000 kontroller og oppfølginger gjennomføres årlig på 
poliklinikken på Rigshospitalet. 

Inger Filipsen, som har lang fartstid som intensivsykepleier på nyfødtintensiv, gjen-
nomfører alle samtalene med gravide som har fått vite at barnet de bærer har en 
medfødt hjertefeil. 

– Disse samtalene er krevende, men svært viktige. Det er foreldrene som skal ta beslut-
ningene og som skal leve med situasjonen. Jeg skal være støttende og samtidig hjelpe 
familien til at få et bilde av hvilket hverdagsliv de kan vente seg. Min oppgave er å 
skaffe et overblikk i en følelsesmessig kaotisk situasjon, når drømmen om det friske 
barnet brister.

derved er i ganske god-, enkelte også i 
svært god, form. 

– Disse ungdommene har tro på fysisk akti-
vitet, og på at de kan klare det. De har også 
foreldre som tror på det, og det er svært viktig!

Klausen har dessuten fått bekreftet at 
ungdom med medfødt hjertefeil er en svært 
sammensatt og variabel gruppe. Forskjel-
lene er store, på alle måter. 

– Ungdom med medfødt hjertefeil kan 
ikke behandles som en ensartet gruppe – 
veiledningen og hjelpen de får, også når det 
gjelder fysisk aktivitet, må være individuell 
og spesifikk!

Klausen eksemplifiserer: For dem som 
er i veldig god form, handler det kanskje 
vel så mye om å realitetsorientere. Om å 
holde motivasjonen deres oppe til å fort-
sette, selv om de kanskje allerede er så 
spreke som det de kan få blitt. Disse skal 
ikke nødvendigvis bli bedre, men bør til 
gjengjeld være bevisste på symptomer som 
de ellers ville kunne ignorere (for eksempel 
rytmeforstyrrelser og utilpasshet). 

Gruppen som er i moderat form, kan nok 
motiveres til å bli enda bedre, presse seg 
litt mer, kanskje finne andre/flere aktivi-
teter de kan drive med osv. Mens de som 
er i svært dårlig form, kanskje trenger 
hjelp til å finne ut av hvorfor. Er det noe 
annet i livet deres som stopper dem, som 
de trenger å finne ut av først? Klausen 
forteller at de overveier å gjennomføre 
en intervjuundersøkelse av disse ungdom-
mene, for å forstå og få bedre innsikt i om 
det er særlige forhold som har betydning 
for at de er i mindre god form.

Manual for oppmuntring og oppfølging 
Susanne H. Klausen har et ønske om at 
denne studien skal bli et kunnskapsgrunn-
lag for en standardisert manual for veiled-
ning av ungdom om fysisk aktivitet, som 
kan brukes på alle poliklinikkene og av 
sykepleiere og andre som har samtaler 
med hjertesyk ungdom. Kanskje også til å 
utdanne sykepleiere som jobber med dette.

– En ting er at de unge testes på sykehu-
sene, det er selvfølgelig nødvendig. Men 
vi må også hjelpe dem til å koble sammen 
sykehusbesøkene og tiden imellom når de 
er hjemme, hvor de lever livene sine. Vi 
må tilby veiledning: Hva kan og bør de 
helt konkret og spesifikt gjøre?

Dersom dette elektroniske opplegget viser 
seg å virke, er Klausens mål at det skal bli 
en permanent ordning.

Antall hjerteoperasjoner 
på barn gått ned i Danmark
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Hjertesyke barn og fysisk aktivitet:

– Alle kan mer

Barn og unge med medfødt hjertefeil kan ha sperrer for å komme i gang med fysisk 
aktivitet. Noen er engstelige, og kanskje redde for å skade hjertet om de presser seg. 
Eller de har foreldre som er usikre, og som bevisst eller ubevisst setter begrensninger. 
På Geilomo barnesykehus jobber de for å gjøre både barna og foreldrene trygge på at 
bevegelse er morsomt, og ikke minst bra.

enn de tror!

Rafting Geilomo (foto privat)
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GEILOMO Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

– De fleste av disse barna har ingen restriksjoner for fysisk aktivitet, 
men ofte tør de likevel ikke å bevege seg så mye. Med flere operasjo-
ner bak seg, kan det kanskje også være vanskelig å komme i gang. 
De trenger gode erfaringer med bevegelse, sier Tore Holtebakk, 
nestleder på Geilomo barnesykehus, som gir et landsdekkende 
habiliteringstilbud for barn og ungdom med lunge- og hjertesykdom. 

Å få de gode erfaringene
På Geilomo ligger det godt til rette for positive bevegelseserfaringer, 
med dyktige fagpersoner til å veilede, vakker natur, og alt man 
ellers kan ønske seg av fasiliteter, inne som ute. Her får barn og 
unge med lungesykdom og medfødt hjertefeil hjelp til å mestre 
fysisk aktivitet, og de lærer å våge å teste egne grenser. 

– Når de ser og opplever at det går bra, kan de bruke denne 
erfaringen til å endre atferd og innarbeidete mønstre, også når de 
kommer hjem, understreker Tore. Det lages en rapport for hvert 
barn, som sendes fastlegen i hjemkommunen, med forslag til videre 
oppfølging og tiltak. 

Tore er opptatt av hvor grunnleggende viktig variert fysisk aktivitet 
er, også for disse barna. Både for å unngå senkomplikasjoner, men 
ikke minst for å fremme god helse og livskvalitet. Det er sosialt å 
være med på aktiviteter, og det å være med er en vesentlig faktor 
for å bli del av fellesskapet med andre jevngamle i hverdagen. Noen 
barn med medfødt hjertefeil kan oppleve dette som utfordrende 
i sitt hjemmemiljø. De henger kanskje ikke helt med, eller de 

Tore Holtebakk og Anne-Britt Foss 
har jobbet sammen på Geilomo i 
svært mange år. De er opptatt av 
at både barna og foreldrene skal 
flytte grenser og lære noe nytt 
mens de er på Geilomo.

Lars-Henrik Levvel Eriksen, 11 år og 
Tommy Digernes, 10 år har inntatt muren. 
(Foto privat)
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kommer av ymse grunner aldri i gang med 
aktivitetene. På Geilomo får barna prøve seg 
ut i aktiviteter sammen med jevngamle og 
jevnbyrdige. Dette er både hyggelig og trygt. 
Barna opplever gruppetilhørighet, men får 
også individuell oppmerksomhet og hjelp.

Barna setter seg mål
– For barna på Geilomo handler oppholdet 
om å nå noen nye høyder, sprenge noen 
grenser og å bli sterke nok til å klare ufor-
dringene når de kommer hjem også, sier 
Tore, som er sykepleier og har jobbet på 
Geilomo barnesykehus i 16 år. 

Han har vært vitne til at et utall hjertesyke 
barn overkommer egne bøyger, psykiske som 
fysiske. Med veiledning og tilrettelegging 
får de prøve ut ulike aktiviteter, og de får 
hjelp til å finne ut hva de selv synes er gøy. 
Plutselig både våger og mestrer disse barna 
nye ting. Noen har sine første erfaringer 
på sykkel og i svømmehallen. Andre har 
tidligere holdt seg hjemme når klassen skal 
på skidag – nå klarer de både å gå på ski 
og å stå i slalåmløypa. Tore synes jobben 
på Geilomo er svært givende.

– Å se at de unge mestrer, og å få opp-
leve hvor fornøyde de blir når de klarer å 
svømme, stå slalåm, klyve opp i et tre eller 
når toppen av klatreveggen, det er verdt mye, 
sier den entusiastiske nestlederen.

Å trygge foreldrene
De ansatte på Geilomo erfarer at det ikke 
er uvanlig at foreldrene er mer engstelige 
enn barna. Dette smitter naturlig nok over 
på barna.

 – Vi tar foreldrene med på Geilomo, og 
inkluderer dem i det barna lærer og opplever. 
Når foreldrene ser at barna mestrer og har 
det bra, blir de også tryggere, sier Anne-Britt 
Foss, som er daglig leder på Geilomo. Hun 
tror det er av stor betydning at de bruker 
tid på foreldrene. 

– Det er viktig å lytte til historiene deres, 
ofte har de opplevd mye. Det er naturlig 
at det å være forelder til et hjertesykt barn 
blir en stor del av identiteten, og foreldre 
føler ofte mye mer uro og frykt enn det 
som er nødvendig – derfor trenger de også 
hjelp, understreker Anne-Britt. På Geilomo 
får også foreldrene undervisning, og de 
må prøve seg på de samme fysiske testene 
som barna.

Familiekultur
Det er store forskjeller på familiene som 
kommer til Geilomo. Noen er mer «sofasit-
tere» enn andre, og kan trenge dytt i riktig 
retning. 

Tur til Hallingskarvet: fra venstre: Ruth Isabell Vik Rio, 9 år, Fabian Otelius Eid Bjerke, 8 år, 
Tommy Digernes, 10 år og Aurora Egesgaard, 10 år. (Foto: Privat)

Skole i det fri: Ruth Isabell Vik Rio, 9 år og Carl Ivar Brande G. Pelcz, 7 år. (Foto: Privat)

I august og 
september 

var en gruppe 
hjertesyke barn 
på Geilomo.
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1. Fysisk aktivitet er spesielt viktig for hjerte-
barn, det forebygger hjerte- og karsykdom-
mer og overvekt.

2. Fysisk kapasitet handler ikke bare om sirku-
lasjon, men også om lungefunksjon, styrke, 
bevegelseserfaring, koordinasjon, selvtillit 
- som er like trenbart som hos andre barn.

3. All aktivitet er sunn, også den som fører 
til utmattelse.

4. Er det lenge siden du sjekket ut hvor mye 
barnet ditt tåler? Denne grensen vil forskyve 
seg sammen med at barnet vokser.

5. En aktiv livsstil fører ofte med seg sosial 
gevinst.

6. Selv om fokuset ofte har vært å få i ungen 
nok mat, vil det komme til et punkt hvor 
dette snur. Utviklingen av overvekt hos 
hjertebarn kan være en utfordring.

7. Ikke tenk begrensninger, du vil bli over-
rasket over hvor mye barnet ditt greier.

8. Det finnes mange friske barn med dårlig 
kondisjon, lite muskelstyrke og en alt for 
tung kropp. Det er ikke sikkert din unge 
havner bakerst.

9. Tenk normalisering. Trening/behandling 
hos fysioterapeut blir lett stigmatiserende 
og gir ingen sosial gevinst. Barnet trenger 
barn, ikke bare fagfolk.

10. Det er svært få aktiviteter som er farlige. 
Svært få hjertesyke barn trenger begrens-
ninger for fysisk aktivitet. Hjertelegen gir 
beskjed dersom barnet trenger begrensninger.

Gode råd for trening og aktivitet, 
basert på erfaringer ved Geilomo:

Tauhuske Geilomo

– Som forelder handler det ikke så mye 
om hva du sier, men mest om hva du gjør. 
Barna speiler foreldrene. Derfor er det viktig 
å hjelpe familiene til å se mulighetene, til å 
finne på ting, ta initiativ og være med ungene 
på aktiviteter, sier Anne-Britt. 

– Og så må ungene lære å stå i det som er 
litt vanskelig, til ikke å gi opp så lett, til å 
prøve ordentlig og å fullføre, legger Tore til. 
Han tror det er lettere for ham og de andre 
på Geilomo å ha forventninger til barna om 

dette, enn det er for foreldre som lett fristes 
til å være «snille» og ettergivende. 

– Barna må bli kjent med kroppen sin. For 
noen har høy puls og andpustenhet vært 
forbundet med usikkerhet. Nå erfarer de 
kanskje for aller første gang å komme opp 
i makspuls, og lærer at det ikke er farlig å 
bli sliten, understreker Tore, som medgir 
at ungene noen ganger også selv ønsker 
seg litt bort fra foreldrenes velmente over-
beskyttelse.

GEILOMO

Boka er gitt ut av FFHB og kan bestilles 
på www.hjertefortrening.no
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Kollektiv beskyttelse
– Med vaksiner tar vi ansvar, både for egen og for fellesskapets helse, mener direktøren 
for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Tall viser at nordmenn for det meste er 
positive til de nasjonale anbefalingene om vaksinering.

– Hensikten med nasjonale vaksinasjons-
program er ikke bare å beskytte dem som 
tar imot tilbudet om vaksinering. Hvis til-
strekkelig mange er immune, blir det mulig å 
holde sykdommene borte fra Norge, slik at 
også de få som er uvaksinerte, blir beskyttet. 
Derfor er det så viktig at flest mulig barn 
takker ja til barnevaksinasjonsprogrammet, 
understreker Stoltenberg. 

Folkehelseinstituttet gir myndighetene 
løpende råd og anbefalinger om vaksina-
sjon. Folkehelseinstituttets mandat er å 
vurdere det rendyrkede helseperspektivet 
ved vaksinering, på bakgrunn av forskning, 
erfaring og overvåkning av sykdommene. 
Så er det regjering og storting som beslut-
ter hva innholdet (og eventuelle endringer) 
i anbefalingene skal være, da gjerne også 
med en økonomisk kost/nytte-vurdering 
lagt til grunn. 

– Smittsomme sykdommer er et område 
der vi har god kontroll, ikke minst 
takket være vaksinasjon, forteller 
Camilla Stoltenberg. Samtidig minner 
hun om at kontroll av smittsomme 
sykdommer er en kontinuerlig pro-
sess. Vår kollektive bevissthet om 
betydningen av vaksiner må opprett-
holdes, slik at vaksinasjonsdekningen 
holdes oppe også i framtida. 

Fellesskapets helsebilde
Vaksinering i Norge er frivillig, og 
Stoltenberg kan fortelle at vi ligger 
høyt oppe i verdenssammenheng på 
dette området. 

I Norge slutter 95 prosent av befolkningen 
opp om det anbefalte barnevaksinasjons-
programmet. Slik holdes en rekke farlige 
sykdommer i sjakk. 

Vår relativt positive holdning til vaksinering 
handler i stor grad om tillit og kunnskap, 
og Stoltenberg tror at forklaringen er å 
finne i vårt godt utbygde helsevesen, som 
når ut til absolutt alle – og som de aller 
fleste har tillit til. 

VAKSINERTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Boka er gitt ut av FFHB og kan bestilles 
på www.hjertefortrening.no
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– Vi har høy vaksinasjonsdekning også 
blant innvandrere i Norge. Prosentandelen 
innvandrere i befolkningen har økt betydelig 
de siste årene, mens vaksinasjonsdekningen 
i prosent har holdt seg stabil.

Barnevaksinasjonsprogrammet 
anbefales hjertesyke barn
Folkehelseinstituttet anbefaler alle foreldre 
i Norge å slutte opp om samtlige vaksiner 
som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, 
også til barn som har medfødt hjertefeil. 

– Ingen av disse vaksinene innebærer noen 
spesiell risiko for barn med medfødt hjer-
tefeil, understreker Stoltenberg. Derimot 
poengterer hun at noen av vaksinene er 
ekstra viktige for barn i risikogruppene, 
fordi de vil kunne tåle disse sykdommene 
dårlig. Det gjelder særlig de som kan gi 
pusteproblemer og alvorlig lungebetennelse, 
som kikhoste, Hib-infeksjon og pneumo-
kokker. Også meslinger kan være en meget 
alvorlig sykdom for barn som har medfødt 
hjertefeil eller andre medfødte tilstander. 

Stoltenberg påpeker at det er svært få bi-
virkninger knyttet til vaksinene i barne-
vaksinasjonsprogrammet, særlig om man 
sammenlikner med bivirkninger ved bruk 
av annen medisin. 

– Når medisiner gis til syke mennesker, er 
vurderingen at risikoen er mindre ved å 
bruke medisinen – til tross for mulige bivirk-
ninger – enn ved å la være. Dette prinsippet 
gjelder ikke med vaksiner. Vaksinene gis 
til i utgangspunktet friske personer, og det 
stilles store krav til sikkerhet.

Høylytt motstand
Stoltenberg tror at for de fem prosentene av 
befolkningen som ikke vaksineres, skyldes 
dette i all hovedsak praktiske problemer, for 
eksempel reise eller annen sykdom. Bare en 
liten andel foreldre sier nei fordi de ikke vil 
at barna skal vaksineres.

– Motstanden mot vaksiner i Norge er ikke 
så stor, men den kan til tider være høylytt. 
Derfor får den av og til mye oppmerksom-
het, og kan også få noe innflytelse på folks 
holdninger. 

Hun forteller at de som er negative til vak-
sinering, ofte har en oppfatning av at vi 
nå er så friske og kan behandle så mye, at 
vaksiner er unødvendige. 

– Men sykdommene vi vaksineres mot finnes 
fortsatt, selv om vi ikke ser dem i Norge. De 
er fortsatt alvorlige for dem som rammes, og 
flere av sykdommene kan ikke behandles, 
minner Stoltenberg om.

Svineinfluensa
I 2009 ble Norge rammet av svineinfluensa 
(influensa A H1N1). Sykdommen startet i 
Mexico, med utbrudd i svin, som raskt smit-
tet over på mennesker. Epidemien spredte 
seg på ganske kort tid over store geografiske 
områder og ble betegnet som en pandemi. 
Viruset som angrep var mutert (endret), slik 
at ingen i befolkningen hadde opparbeidet 
beskyttelse da sykdommen traff – en poten-
sielt svært farlig situasjon. 

Vaksinen mot svineinflu-
ensa ble høsten 2009 
tilbudt hele Norges 
befolkning, etter råd 
fra Folkehelseinstitut-
tet. Innen utgangen 
av året var 45 pro-
sent av befolknin-
gen vaksinert. 
Allerede før 
vaksineringen 
kom i gang,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hadde mange rukket å bli syke. Flere barn 
døde av svineinfluensa høsten 2009, også 
barn med medfødt hjertefeil. 

I Norge er det anslått at cirka 900 000 var 
syke med svineinfluensaviruset, og det ble 
registrert til sammen 29 dødsfall forårsaket 
av viruset.

I ettertid er myndighetenes håndtering av 
pandemien blitt kritisert, og noen mener den 
massive vaksinasjonen var en overreaksjon. 
Stoltenberg forteller at det forut for vaksi-
neringen ble gjort grundige vurderinger av 
hvor farlig svineinfluensaen var. Hun minner 
samtidig om at det ved pandemier alltid vil 
være kort tid til å gjøre vurderinger, og at 
kunnskapen nødvendigvis vil være begrenset. 

– Dette er en krevende situasjon, særlig 
fordi det haster. Vi må klare å gi 

tydelige vaksineråd 
og samtidig for-

midle usik-
kerheten.  

VAKSINER

– Vaksinering er å ta ansvar 
for både egen og andres 
helse, mener direktøren 

for Folkehelseinstituttet, 
Camilla Stoltenberg.

– Ingen av disse vaksinene 
innebærer noen spesiell 
risiko for barn med 
medfødt hjertefeil, 
understreker Stoltenberg. 
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At vaksinen mot svinein-
fluensa raskt ble tilbudt 
små barn og risikogrup-
per, har ikke vært omstridt. 
Tvert imot; det er liten tvil 
i fagmiljøene om at dette 
reddet liv. Det har imid-
lertid vært diskutert hvor-
vidt det var nødvendig å 
anbefale vaksinen til hele 
befolkningen.

– I en slik situasjon er 
vi nødt til å vurdere et 
verstefalls-scenario før vi 
gir råd, sier Stoltenberg, 
som også er opptatt av 
at usikkerheten, og risi-
koen for bivirkninger, 
må kommuniseres tyde-
lig hver gang man gir råd 
om vaksinering. 

Camilla Stoltenberg kan 
fortelle at den faglige 
oppsummeringen av pan-
demien og vaksineringen, 
i ettertid har landet på at 
det var riktige råd som 
ble gitt, men diskusjonen 
pågår fremdeles.
 
– Svineinfluensa krevde 
flere liv og var totalt sett en 
alvorlig sykdom, også for personer som 
ikke befant seg i en risikogruppe. Vaksinen 
reddet liv, poengterer hun. 

– En positiv effekt av at såpass mange ble 
vaksinert i 2009, var også at vi nesten ikke 
så influensa med pandemiviruset i Norge 
året etter.
 
Stoltenberg forteller at de i land som Eng-
land og Danmark vaksinerte færre i 2009, 
og der hadde de langt høyere utbrudd med 
pandemistammen året etter.

Bivirkning av svineinfluensavaksine
Mulige bivirkninger har vært mye diskutert 
etter svineinfluensavaksineringen. Blant 
annet er det registrert at et økende antall 
unge og vaksinerte mennesker har utviklet 
narkolepsi i årene etter vaksinen (cirka 70 
personer). Narkolepsi er en alvorlig, kronisk 
og nevrologisk forstyrrelse av søvnregule-
ringen. Selv om det alltid hefter usikkerhet 
ved om slike hendelser er en reell bivirkning, 
eller bare et tilfeldig sammenfall i tid, er 
det studier som nå peker på at det er en 
sammenheng med svineinfluensavaksinen.  
Noen av de rammede har fått erstatning 
av staten, noe Stoltenberg mener er viktig 
og riktig. 

– Terskelen for bevisbyrde er lavere i for-
sikringssammenheng enn i vitenskapelige 
studier, og det er bra. Vi må imidlertid fort-
sette med forskningen for å finne de helt 
spesifikke svarene på om og hvordan sam-
menhengen er. Dette er ikke minst viktig for 
framtidige pandemivaksiner, understreker 
Stoltenberg. 

På Folkehelseinstituttet holder de på med 
en spesifikk studie om hvilken rolle vaksi-
nering, influensa og andre faktorer spiller 
inn i utvikling av narkolepsi. Siri Håberg 
er prosjektleder for dette ved Folkehelsein-
stituttet, og forteller at de fortsatt er i fasen 
hvor de samler inn og tilrettelegger data for 
analyser, men at de håper å ha noen svar i 
løpet av høsten. 

Oppmerksomheten rundt narkolepsi 
etter svineinfluensavaksineringen gjorde 
mange i Norge skeptiske til influensa-
vaksine. Folkehelseinstituttets erfaring 

er imidlertid at dette ikke ser ut til å ha 
endret oppslutningen om barnevaksi-
nasjonsprogrammet, eller at en generell 
vaksineskepsis har økt.

For dårlig registrering av sykdom
Folkehelseinstituttet foretar analyser av 
sykdomsbildet i Norge. Camilla Stoltenberg 
ønsker seg bedre data til dette arbeidet, 
og innrømmer at vi fremdeles har store 
utfordringer på området.

 – Vi trenger bedre registre i Norge. Her på 
Folkehelseinstituttet får vi vite om infek-
sjonssykdommer først etter at laborato-
riesvarene er klare, sier hun og medgir at 
hun hadde ønsket seg et bedre registrerings-
system. Hun sier at det er få eller ingen 
land som har gode nok systemer til å gjøre 
opp de store regnskapene, for eksempel 
om hvor mange som ble syke og døde av 
svineinfluensa.

På Folkehelseinstituttet holder de på med en spesifikk studie 
om hvilken rolle vaksinering, influensa og andre faktorer 
spiller inn i utvikling av narkolepsi.
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– Det er bra at gravide kvinner er forsiktige 
med hva slags legemidler de bruker under 
svangerskapet. Men vi må vi ikke glemme at 
en del medisiner kan være helt livsnødven-
dige for den gravide. I slike tilfeller vil det 
kunne være mer skadelig, også for fosteret, 
å la være å ta dem under svangerskapet, sier 
Åse Ertesvåg, førstelektor ved Farmasøytisk 
institutt på Universitetet i Oslo. Hun forsker 
blant annet på gravide og vaksiner. 

– Man bør bruke det man trenger, og la 
være å bruke det man ikke trenger under 
svangerskapet. Ta alltid opp og diskuter 

eventuell medisinbruk og vaksinering under 
graviditet med legen, er hennes klare og 
generelle råd.

Gjør opp vaksinestatus før 
svangerskapet
– Gjør gjerne opp en status på vaksinebehov, 
og sørg for at basisvaksineringen, som boos-
tervaksiner, og eventuelt reisevaksiner, er på 
plass før svangerskapet, anbefaler Ertesvåg.
Hun oppfordrer kvinner som planlegger å 
få barn, til å ta en oppfriskning (booster-
vaksine) for difteri, stivkrampe, kikhoste 
og poliomyelitt i forkant av svangerskapet, 

dersom det er mer enn ti år siden disse vak-
sinene ble tatt. Ertesvåg forteller at de i noen 
land anbefaler alle gravide å vaksinere seg 
mot difteri, stivkrampe og kikhoste i siste 
trimester, uavhengig av om de er vaksinert 
nylig.

– Dette er for å beskytte barnet mot kik-
hoste, en sykdom som er alvorlig for barna 
i den utsatte perioden rett etter fødsel, før 
barnet selv får beskyttelse gjennom bar-
nevaksinasjonsprogrammet. Dette er ikke 
rutine i Norge per i dag, men vaksinen er 
regnet som trygg å gi i svangerskapet. Når 
mor har god vaksinasjonsstatus og immuni-
tet mot kikhoste, overfører hun antistoffer 
til barnet, som dermed vil være beskyttet 
den første levetiden, forklarer Ertesvåg. 
Spedbarn får sin første vaksine mot kikhoste 
når de er tre måneder gamle.

Unngå levende vaksiner
Av etiske årsaker foretas det ikke kliniske 

Gravide og vaksiner
Det råder en generell skepsis til bruk av legemidler, og til å ta vaksiner, blant norske og 
gravide kvinner. Fagfolk er enige om at enkelte vaksiner bør unngås i svangerskapet, 
men at blant annet influensavaksine er anbefalt. – Snakk med legen din om dette, er 
oppfordringen til kvinner som planlegger svangerskap eller allerede er gravide.

GRAVIDE OG VAKSINER Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Det finnes meg bekjent ingen data som skulle tilsi sær-
behandling av gravide kvinner som selv har medfødt hjertefeil, 
eller gravide med foster som har fått påvist hjertefeil. 
Anbefalingene er de samme som for andre gravide kvinner. 
Henrik Holmstrøm, overlege ved Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet
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forsøk på gravide, og svært få vaksiner er gitt 
til gravide i større utstrekning. Det betyr at 
erfaringstallene som eksisterer er forholds-
vis små, også når det gjelder vaksinasjon. 
Noe kunnskap finnes imidlertid, og enkelte 
forsiktighetsregler anbefales. Blant annet er 
det enighet om at gravide bør unngå såkalte 
levende, svekkede vaksiner (attenuerte). 

– Dette er levende virus og bakterier, og selv 
om de er svekket og ikke skal kunne gjøre 
mor syk, er det en teoretisk risiko for at de 
kan føre til fosterskade. Eksempler på slike 
er vaksine mot vannkopper, samt vaksine 
mot meslinger, kusma og røde hunder.

– Et annet eksempel på sykdom som fore-
bygges ved å gi levende, svekket vaksine, 
er gulfeber, en virussykdom som finnes i 
visse land i Sør- og Mellom- Amerika og 
Afrika. For disse vaksinene må behovet og 
nødvendigheten vurderes nøye opp mot 
risikoen, for eksempel at du skal reise til 
et sted hvor det er pågående gulfeber og 
risiko for smitte, eller ved innreise til land 
som krever sertifikat for vaksinasjon mot 
gulfeber, forklarer Ertesvåg.  

Som hovedregel bør ikke vaksiner gis i første 
trimester (fram til uke tolv), men vaksine 
kan være aktuelt også i denne perioden ved 
stor risiko for smitte.

– Dette er først og fremst basert på kunn-
skapen om at før uke tolv skjer utvikling 

Forsker på gravide og 
vaksiner: I tillegg til 

forskningen jobber far-
masøyt Åse Ertesvåg 

på Vitusapotek 
Blindern

av ulike organer, og fosteret kan være mer 
sårbart for ytre påvirkning i denne perioden.

Gravide bør ta influensavaksine
Gravide kvinner regnes av flere grunner som 
en risikogruppe for influensa, og er etter 
svineinfluensaepidemien i 2009, anbefalt av 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt å vaksinere seg 
mot sesonginfluensa. Fortrinnsvis i andre 
eller tredje trimester, men det bør vurderes 
i første trimester for gravide med annen til-
leggsrisiko, for eksempel de som har astma 
eller hjerte/karsykdom. Influensavaksinen er 
en ikke-levende vaksine (inaktivert). 

Ertesvåg forteller at de i en studie initiert av 
Farmasøytisk institutt, nå ser på i hvilken 
grad gravide kvinner selv oppfatter svinein-
fluensavaksine som risikabelt for fosteret. 
Studien henter data fra en web-basert under-
søkelse, gjennomført blant gravide kvinner i 
flere land, både i og utenfor Europa i løpet 
av 2011 og 2012. 

– Vi ønsker å finne ut om risikooppfattelsen 
for svineinfluensavaksine varierer mellom 
land, og hva som karakteriserer kvinner 
som vurderer svineinfluensavaksine som 
henholdsvis farlig eller ufarlig for fosteret. 
Foreløpige data tyder på at gravide kvin-
ner skårer relativt høyt i egen vurdering av 
hvorvidt vaksinen gitt mot svineinfluensa i 
svangerskapet kan være skadelig for fosteret, 
men det er også forskjeller mellom ulike 
land og regioner.  

Gravide som blir influensasyke, får ofte et 
kraftigere og mer alvorlig sykdomsforløp. 
Det er registrert at gravide oftere legges inn 
på sykehus enn ikke-gravide ved influensa-
sykdom. Dessuten medfører sykdommen 
også en økt risiko for fosterdød. 

– I motsetning til hva gravide kvinner later 
til å tro, har omfattende studier ikke kunnet 
påvise noen risiko for fosteret etter at influ-
ensavaksine er gitt i svangerskapet. Snarere 
tvert imot. Er mor vaksinert mot influensa i 
svangerskapet, vil hun overføre antistoffer 
til fosteret, og barnet vil ha en beskyttelse 
mot influensa like etter fødselen, noe som 
absolutt er gunstig. Influensasykdom hos 
mor øker risikoen for fosterdød, og å vak-
sinere mor vil derfor kunne beskytte barnet, 
understreker Ertesvåg. 

I en norsk studie så man at gravide som ble 
svineinfluensasyke i 2009, hadde en forhøyet 
(nesten dobbelt så høy) risiko for fosterdød. 
54 prosent av alle som var gravide i 2009 
i Norge, ble vaksinert mot svineinfluensa. 

– Sannsynligheten for fosterdød er likevel 
svært lav, selv ved gjennomgått influensasyk-
dom. Fosterdødeligheten i Norge er normalt 
på under 0,5 prosent, legger Ertesvåg til.

I dag er svineinfluensavaksinen inkludert i 
sesongvaksinen mot influensa. Alle gravide 
som tar denne anbefalte vaksinen vil også 
være beskyttet mot svineinfluensa.
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VAKSINER

– Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet 
er ukompliserte, sykdommene de vaksinerer 
mot er det ikke. 

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

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

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

Skal barnet inn til kontroll eller annet på 
sykehus, er det også greit å unngå vaksine 
dagen før, i og med at noen kan få litt feber 
og bli uvel noen dager etter injeksjonen.

I tvil om vaksine mot sesonginfluensa
Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler alle 
med en alvorlig grunnlidelse, for eksem-
pel hjertesykdom, å ta sesongvaksine mot 
influensa. Holmstrøm er mindre kategorisk 
i sine råd når det gjelder influensa. Hans 
erfaring er at de aller fleste hjertesyke barn 
tåler en influensa, som i hovedsak gir feber 
og muskelsmerter og sjelden setter seg i 
nedre luftveier. 

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

RS-viruset er mer alvorlig
Holmstrøm er langt mer bekymret for for-
kjølelsesviruset RS (respiratorisk syncytialt 
virus), som hver høst og vinter forårsaker 
utbrudd. RS-viruset er en hyppig årsak til 
nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og 

pneumoni) hos spedbarn og små barn. Tall 
fra USA har vist at 1,7 prosent av barn under 
seks måneder blir innlagt på sykehus grunnet 
RS-virus. Også i Norge er komplikasjoner i 
forbindelse med RS-viruset en viktig grunn 
til sykehusinnleggelse av små barn.

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

– Dette er ikke en vaksine, men en forebyg-
gende behandling mot en alvorlig infeksjon. 
I motsetning til vaksiner, som gir langvarig 
beskyttelse, må denne behandlingen gjentas 
hver sesong, forklarer Holmstrøm. Han 
anbefaler foreldre å etterspørre behandlin-
gen, særlig for de sykeste barna og for dem 
under to år. Både sykehuslege og fastlege 
kan forskrive en resept på Synagis, som 
foreldrene henter ut på apoteket. Sprøytene 
settes av fastlege eller helsesøster. Utgifter til 
Synagis® dekkes over blå reseptordningen 
etter forhåndsgodkjenning av NAV.

– RS-behandling reduserer sannsynligheten 
for innleggelser og respiratorbehandling 
betraktelig!

Hjertesyke barn 

og vaksinasjon
– Hjertesyke barn bør slutte 100 prosent opp om barnevaksinasjonsprogrammet, mener 
overlege Henrik Holmstrøm ved barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet. Han minner 
også om at forebyggende behandling mot RS-viruset i vinterhalvåret kan være lurt.

Hovedkriterier 
for forebyggende behandling mot RS-
viruset for barn under to år:
• Alvorlig cyanose
• Betydelig pulmonal hyperflow
• Pulmonal hypertensjon
• Behandlingskrevende hjertesvikt

– Slutt opp om barnevaksinasjonsprogrammet,  
er oppfordringen fra overlege Henrik Holm-
strøm på Rikshospitalet i Oslo. (foto: OUS HF)

Tekst:  Hanni Winsvold Petersen 
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Det finnes sykdom som kan forårsake 
alvorlige skader, i verste fall død, 
hos den som smittes. En rekke slike 

sykdommer, som for eksempel polio, difteri, 
kikhoste og meslinger, er underlagt offentlig 
anbefalte vaksinasjonsprogram, som bidrar 
til å forhindre smitte og utbrudd.  

Beskyttelse i flokk
Øystein Riise er overlege og spesialist i 
barnesykdommer ved Nasjonalt Folkehel-
seinstitutt, divisjon for smittevern. Han 
forklarer at en vaksine gir immunitet (det 
vil si beskyttelse), uten at personen utsettes 
for den risikoen det kan innebære å gå 
igjennom en slik sykdom. Ved vaksina-
sjon tilføres kroppen enten en svekket 
mikrobe (virus eller bakterie), deler av en 
mikrobe eller noe som likner mikroben 
som det ønskes beskyttelse mot. Neste 
gang personen utsettes for smitte av en 
slik mikrobe, huskes denne av kroppens 
opparbeidede immunforsvar, som derved 
forhindrer at man blir syk (immunologisk 
hukommelse). 

Skal slik beskyttelse fungere i stor skala, 
holder det ikke at noen her og der vaksinerer 
seg. For å holde sykdommen borte, er man 
avhengig av at de aller fleste i befolkningen 
er vaksinert, og at det er få personer igjen 
som kan spre smitten. Slik oppnår man 
flokkbeskyttelse.

– Når de fleste i befolkningen er vaksinert 
mot en sykdom, er vi i fellesskap med på å 
beskytte de minste barna og risikogruppene 
som er aller mest sårbare for sykdommene, 
for eksempel personer med spesielle syk-
dommer som gjør at de ikke kan vaksinere 
seg. Ved å vaksinere oss tar vi et kollektivt 
ansvar, sier Øystein Riise. 

Vaksiner utrydder sykdom
Det norske Barnevaksinasjonsprogrammet 
startet offisielt i 1952. Da ble det i offentlig 
regi satt i gang en storstilt vaksinering av 
barn mot difteri, stivkrampe og kikhoste. 
Poliovaksinen kom til i 1956, og sykdom-
men er idag nesten utryddet, selv om det 
gjenstår utfordringer i noen land. Kopper-

– Vaksiner beskytter mot smittsom infeksjon. Flere sykdommer er nesten utryddet, 
takket være omfattende vaksinering over tid. Effekten av vaksinering er proporsjonal 
med oppslutningen. Jo flere som er vaksinert, jo bedre beskyttelse og mindre spredning 
av smitte, ifølge overlege Øystein Riise ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

Vaksinasjon 
       solidarisk

Vaksinasjon gir flokkbeskyttelse: Øystein 
Riise er overlege på Folkehelseinstituttet og 
forsker på om barn får vaksinene de skal ha 
og til rett tid. – Vaksiner bør ikke utsettes 
uten en grunn, mener han.

er
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vaksinen går så langt tilbake som 1810. I 
Norge ble siste koppervaksine satt i 1976, 
og sykdommen regnes i dag som utryddet 
– takket være vaksinasjonsprogrammet. 

Oppfriskningsvaksinasjon av voksne
De fleste vaksiner som gis til barn, fører 
til langvarig beskyttelse og immunologisk 
hukommelse. For flere av disse vaksinene 
trengs det imidlertid gjentatte oppfrisk-
ningsdoser i voksen alder for å opprettholde 
beskyttelsen mot sykdommene. Det er aktu-
elt med slik oppfriskningsvaksinasjon mot 
sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste 
og polio når det er gått 10 år eller mer siden 
forrige vaksinedose. Dette gjelder for alle 
voksne, også personer som ikke har tenkt 
seg på utenlandsreise. På grunn av økt risiko 
for smitte og videre spredning av smitte til 
sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for 
helsepersonell. 

Sårbare grupper trenger flokkbeskyttelse
Noen få barn kan ikke vaksineres, av ulike 
grunner. De kan være allergiske mot vaksi-
nen, de tåler ikke eventuelle bivirkninger, 
eller de er alvorlig syke og deres allmenn-
tilstand er såpass dårlig at en vaksine inne-
bærer stor risiko. Barn som er organtrans-
plantert kan for eksempel ikke få såkalt 
levende vaksiner (som for eksempel mes-
linger, kusma, røde hunder/rubella). Disse 
gruppene er ekstra avhengige av generell 
flokkbeskyttelse.

For å få en sykdom under kontroll kreves 
en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 
80 til 95 prosent, litt avhengig av hvor 
smittsom sykdommen er. Riise kan fortelle 
at barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 
har god oppslutning, med over 90 prosent 
vaksinasjonsdekning.

– Dette er veldig bra, sier han, og under-
streker igjen at det særlig er de yngste og 
svakeste som trenger beskyttelsen. For 
eksempel, det er barn under seks måneder 
som blir sykest av kikhoste. Det samme 
gjelder for rotavirusinfeksjon, en vanlig 
årsak til en mage-tarminfeksjon som gir 
både oppkast, diaré og feber hos små barn. 
Fra 1. september gikk Rotavaksinen inn som 
standard anbefaling i det norske barnevak-
sinasjonsprogrammet. Barna får to vaksiner 
i munnen (altså, ingen sprøytespisser), første 
gang når de er seks uker gamle, siste ved 
cirka 12 uker. 

– De vil være ferdig vaksinert mot Rota-
viruset før de er fire måneder gamle, noe 
som er en stor fordel med tanke på alvor-
lighetsgraden ved et eventuelt utbrudd hos 
de aller minste, understreker Riise. 

Han forteller at det årlig har vært lagt inn så 
mye som 900 barn på sykehus i Norge med 
denne virusinfeksjonen, noe som medfører 
en stor belastning for barnet og foreldrene.

 
Vaksinasjonsprogram-

met mot tuberkulose 
ble startet i 1947, da 
som en obligatorisk 
vaksine, og avsluttet 

i 2009. Tuberkulose 
er ikke utryddet, men 

ifølge Folkehelseinstitut-
tet er smitterisikoen kun 

reell i enkelte deler av 
befolkningen. Barn 
som regnes i risi-
kogruppen, har for-
eldre fra land med 
høy forekomst, eller 
de skal flytte til land 
hvor sykdommen er 
utbredt.

Vaksinering er frivillig
Vi har ingen vaksinasjonstvang i Norge i 
dag, det er frivillig å følge myndighetenes 
anbefaling. Foreldre velger vaksinasjon på 
vegne av sine barn, voksne tar beslutningen 
selv for egen del. Erfaringen er imidlertid 
at oppslutningen om barnevaksinasjons-
programmet i Norge er bra, og at den i 
stor grad er styrt av vår tillit til dem som 
informerer om vaksinene, nemlig leger og 
helsesøstre. 

Prinsippene med vaksinasjon er å få beskyt-
telse uten å gjennomgå sykdom med fare 
for komplikasjoner. For å unngå smitte 
og spredning er det helt nødvendig med 
høy oppslutning om vaksinasjon – og at 
vaksinasjon starter tidlig.

 – Foreldre som velger ikke å vaksinere 
sine barn, gjør selvfølgelig sine vurderinger 
forut for dette. Alle foreldre vil sine barns 
beste, og de tenker kanskje at deres barn 
vil tåle å bli sykt. Det de da ikke har tatt 
med i betraktningen, er at ikke alle barn vil 
tåle det, og at disse er avhengige av at også 
andres barn er vaksinert og ikke sprer smitte 

Frykt for bivirkninger
Ifølge Riise er det sjelden med bivirkninger 
etter vaksiner som gis i Norge. De fleste 
bivirkninger er lokale, man kan bli litt rød, 
hoven og øm på stikkstedet, og noen kan 
oppleve feber og uvelhet. Dette er kortvarig, 
forbigående og ikke farlig. 

– Ethvert legemiddel kan selvfølgelig ha en 
potensielt skadelig virkning. Det er likevel 
langt mer sannsynlig med bivirkninger av 
selve sykdommen, enn av vaksinen, under-
streker Riise.

Skremselshistorier om alvorlige bivirknin-
ger blåses innimellom opp i media. Ifølge 
Folkehelseinstituttet forekommer det en 
del misforståelser og til tider også feilin-
formasjon på dette området. For en del år 
siden var det en forsker som gikk ut med en 
feilaktig påstand om sammenheng mellom 
MMR-vaksinen (kusma, meslinger og røde 
hunder) og inflammatorisk tarmsykdom 
og autisme. Omfattende forskning har i 
ettertid tilbakevist denne påstanden, men 
frykten i befolkningen satt lenge i, og gjør 
det fremdeles, og førte til flere sykdomsut-
brudd og dødsfall.

Riise forteller at meslinger er en av de 
aller mest smittsomme sykdommene vi 
har. Barn døde av meslinger tidligere, 
eller av følgesykdommene som meslin-
ger ga, for eksempel lungebetennelse 
eller hjernebetennelse. Sykdommen er 
fremdeles alvorlig og langt fra ufarlig 

VAKSINER Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

 Levende vaksiner, 
for eksempel vannkopp-

vaksine, skal ikke gis 
ved immunsvikt eller 

til transplanterte. 
Snakk med legen 

om dette.
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der den bryter ut. Meslinger er del av det 
norske barnevaksinasjonsprogrammet, og 
et godt eksempel på en sykdom hvor det er 
uhyre viktig med høy oppslutning om vak-
sinering. Det er stadig utbrudd av meslinger 
i Europa, der vaksinasjonsdekningen er lav, 
for eksempel England. 

–En som er syk av meslinger, smitter i snitt 
15 til 17 andre personer. Sykdommen sprer 
seg svært fort og kan til dels gi alvorlige 
senskader, forteller Riise og oppfordrer alle 
foreldre til å følge vaksinasjonsprogrammet, 
som inkluderer meslinger. Senest i 2011 
hadde vi et forholdsvis omfattende utbrudd 
av meslinger i Norge, i et miljø hvor flere 
valgte ikke å vaksinere barna for dette.

Ulike holdninger og varierende 
kunnskap
– Oppslutningen om barnevaksinasjonspro-
grammet i Norge er i snitt høy. Det varierer 
imidlertid noe hvilke vaksiner foreldre velger 
å la barna få. Noen lar barna vaksineres for 
alt som er anbefalt, mens andre velger ut 
eller bort enkelte vaksiner, litt avhengig av 
hva de selv synes er viktig, forteller Riise.
Det er mange grunner til at foreldre velger 
ikke å følge det anbefalte vaksinasjonspro-
grammer. Folkehelseinstituttet har ingen 
tallfestede svar på folks beveggrunner, men 
en del antakelser. Noen ganger er det religion 
og livssyn som ligger til grunn. Andre ganger 
kan det være praktiske årsaker, for eksempel 
flytting og mye reising, eller manglende 
informasjon og kunnskap. Eller rett og slett 
feil kunnskap og fordommer. 

– Den aller største utfordringen med vak-
sinasjon i dag, er kanskje den at vi ikke ser 
sykdommene. Vår egen suksess blir på en 
måte vår egen fiende. Når sykdommene er 
så godt som borte og nesten aldri synes, er 
det lett å «glemme» dem og tenke at det ikke 
er nødvendig å vaksinere seg. Da er det også 
lett å fokusere mer på bivirkningene av vak-
sinen, enn på bivirkningene og senskadene 
av selve sykdommen. Men det er jo nettopp 
fordi vi har et godt vaksineprogram, at vi 
ikke ser dem, understreker Riise. 

Vaksineforsterkere
De fleste vaksiner har tilsetningsstoffer, også 
kalt adjuvans, som skal bedre effekten av 
vaksinen og styrke immunreaksjonen hos 
den som vaksineres.  Adjuvansen fungerer 
som en slags «booster» og er særlig viktig 
for de aller minste barna, som ellers ville 
vært avhengige av å få langt flere stikk 
fordi vaksinen må gis oftere uten adjuvans. 

– Vi har utviklet kombinasjonsvaksiner, 
hvilket betyr flere vaksiner i samme sprøyte, 
for eksempel DTP-IPV-Hib-vaksine (difteri, 
stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-
infeksjon/hjernehinnebetennelse) og MMR 

(meslinger, kusma og røde hunder). Fordelen 
med disse er at det blir mindre adjuvans 
totalt sett, og færre stikk på barnet.

Et vanlig tilsetningsstoff i vaksiner er en 
type aluminium, som flere engster seg for 
at barna får i seg. Riise forteller at dette 
har vært i bruk i over 80 år, og at meng-
den aluminium barnet får i seg gjennom 
vaksiner er svært liten og tåles godt. I følge 
Folkehelseinstituttet er det heller ingen av 
vaksinene som har markedsføringstillatelse 
i Norge som inneholder kvikksølv.   

Når det gjelder influensa, er anbefalingen 
at de som ikke vil tåle påkjenningen ved 
å bli syk, eller som vil tåle det dårlig, bør 
vaksineres en gang i året. Det kan dreie seg 
om barn og unge med en grunnsykdom og 
eldre mennesker. 

– Er du en av dem som er tett på og rundt en 
person i risikogruppen, bør du også vurdere 
vaksine mot influensa, oppfordrer Riise. 
Han forteller at det i USA er et vaksina-
sjonsprogram for at alle skal vaksineres 
mot influensa. I Storbritannia jobber de 
for det samme.

– Ethvert legemiddel kan selvfølgelig ha en potensielt 
skadelig virkning. Det er likevel langt mer sannsynlig 
med bivirkninger av selve sykdommen, enn av vaksinen, 
understreker Riise.



HJERTEBARNET           4 • 2014  24

Tone Bruun er overlege på avdeling for infeksjonsover-
våkning ved Norsk Folkehelseinstitutt, og forsker på 

bivirkninger av rotavirusvaksinen. Hun forteller at den er 
prøvd ut i store studier og siden tatt i bruk i mer enn 50 
land. Siden 2006 er det distribuert bortimot 300 millioner 
doser av de to vaksinene som er godkjent av legemiddel-
myndighetene. 

Som alle andre legemidler kan også rotavirusvaksine gi 
bivirkninger, de vanligste for vaksinen som gis i barnevak-
sinasjonsprogrammet (Rotarix) er irritabilitet, løs avføring, 
magesmerter, luft i magen samt hudreaksjon. 

En kjent, men sjelden tilstand hos spedbarn, er såkalt tarmin-
vaginasjon. Da folder en del av tarmen seg inn i den delen 
som ligger nedenfor. I Norge meldes det årlig om innleggelse 
av 35–40 barn under ett år med slik invaginasjon. Bruun sier 
at studier har vist at dette antallet kan øke litt etter innføring 
av rotavirusvaksine (men kun med ett ekstra tilfelle per 20 
000 vaksinerte), spesielt når vaksinen gis over en viss alder. 
Derfor skal første dose gis senest innen barnet er 12 uker 
gammelt og andre dose senest innen barnet er 16 uker.

Kawasakis sykdom har vært vurdert som en mulig bivirk-
ning etter rotavirusvaksinen og andre vaksiner, men dette 
har ikke blitt bekreftet ved vitenskapelige studier. 

VAKSINER

Rotavirusvaksine og bivirkninger?

Reisevaksiner
Nordmenn er stadig mer på 
reisefot, og enkelte steder er 
det nødvendig med vaksinasjon 
eller forebyggende behandling 
av sykdommer i forkant.

– Hovedregelen er at man bør kontakte lege og 
vaksinasjonsklinikk i god tid før reisen. I Europa 
kan også hepatitt A vaksine være aktuelt (utenom 
Vest-Europa), sier Riise.

På Folkehelseinstituttets nettside (www.fhi.no) 
finnes generelle reiseråd, og en oversikt over 
hvilke vaksiner som bør og kan tas, avhengig av 
hvilket område man skal reise til. Her presiseres:

”Indikasjon for vaksiner og malariaprofylakse 
avhenger blant annet av reisemål, type og varighet 
av reisen og den epidemiologiske situasjonen til 
enhver tid. I tillegg må den reisendes helsetilstand, 
alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes. 
For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man 
i mange tilfeller starte i god tid før avreise.”

Tekst:  Hanni Winsvold Petersen 

Les mer om vaksinasjon ved utenlandsreiser på www.fhi.no
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Når og hva vaksineres det mot i barnevaksinasjonsprogrammet

BARNETS ALDER VAKSINASJON MOT PREPARATNAVN

6 uker Rotavirussykdom (RVV) Rotarix "GSK" (slv.no)

3 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, RVV, poliomyelitt og Hib-
infeksjon (DTP-IPV-Hib) Pneumokokksykdom

Infanrix-Polio+Hib  «GSK» (slv.no) 
Prevenar 13 “Pfizer” (slv.no)

5 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, (ev.)  RVV, poliomyelitt og Hib-
infeksjon (DTP-IPV-Hib) Pneumokokksykdom

Infanrix-Polio+Hib  «GSK» (slv.no)
Prevenar 13 “Pfizer” (slv.no)

12 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon 
(DTP-IPV-Hib) Pneumokokksykdom

Infanrix-Polio+Hib  «GSK» (slv.no)
Prevenar 13 “Pfizer” (slv.no)

15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) Priorix “GSK” (slv.no)

2. klasse (7-8 år) Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) Tetravac “SPMSD” (slv.no)

6. klasse 
(11-12 år) Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) Priorix “GSK” (slv.no)

7. klasse jenter 
(12-13 år)

Humant papillomavirus (HPV), 3 doser 
(Vaksine mot livmorhalskreft) Gardasil “SPMSD” (slv.no)

10. klasse 
(15-16 år) Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (dTP-IPV) Boostrix polio “GSK” (slv.no)

Tuberkulose (BCG), 1 dose* BCG-vaksine, frysetørret “SSI” (slv.no)

 Hepatitt B, 3 eller 4 doser* Engerix B “GSK” (slv.no)

*For barn i definerte risikogrupper
Kilde Norsk Folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet
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KRONIKK

Vi skal sette pasienten i sentrum. Ikke bare den voksne 
og velformulerte. Men også hun som må ha bamsen ved 
siden av seg sykesengen. Og han som er mer opptatt av 

den nye låten til Röyksopp enn den nye rehabiliteringsplanen.

Vi arbeider med mangt og mye i departementet jeg leder. Men 
målet med alt vi gjør kan oppsummeres ganske enkelt: Vi skal 
skape pasientens helsetjeneste. 

For å gjøre det må vi lytte til pasienter og brukere. Vi vet at 
barn og unge er en gruppe som ikke kommer til orde like ofte 

som andre pasienter. Derfor rådfører vi oss med unge mennesker, 
organisasjoner og ombud som representerer barn og ungdommer 

i arbeidet med alle de store helsesatsingene våre. 

Vi gjør det i arbeidet med den nye helse- og sykehusplanen, i arbeidet 
med den nye folkehelsemeldingen og i arbeidet med den nye primær-

helsemeldingen. For vi vet hva som er det aller viktigste, både når det 
gjelder politikkutforming og pasientbehandling: Å lytte til hovedpersonen.

Snakk til oss!
Femtenåringen Olav Strand Ruud sitter i en av ekspertgruppene 

som gir meg råd i arbeidet med helse- og sykehusplanen. 
Olav fikk akutt leukemi for noen år siden. Han har 

derfor tilbrakt mye tid på sykehus. 
 

– Vi vil at legene skal snakke til oss, se oss inn 
i øynene og ikke snakke over hodet på oss, til 
foreldrene våre eller andre voksne, sa femtenår-
ingen da jeg traff ham for noen måneder siden. 

God kommunikasjon med pasientene – enten 
de er små eller store – er avgjørende for at 
behandlingen skal bli så god som mulig. Det 
bidrar til færre feil og færre uønskede hendel-
ser. Årsaken til behandlingsfeil er ofte dårlig 
kommunikasjon mellom lege og pasient. 

God kommunikasjon skaper tillit og moti-
verer pasienten til å gjennomføre behand-
lingen. Det setter pasienten i stand til å 
mestre hverdagen når han eller hun reiser 

Av:  Helse- og omsorgsminister Bent Høle

Det aller viktigste
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hjem fra sykehuset eller legekontoret. Det 
er jo ikke slik at alle blir helt friske som en 
følge av behandling i helsetjenesten. 

Mestring for mennesker
I 1948 definerte Verdens helseorganisasjon 
(WHO) helse slik: «En tilstand av fullkom-
ment legemlig, sjelelig og sosialt velvære, 
og ikke bare fravær av sykdom eller lyter.»
Tanken var nok å understreke at helse er 
mer enn fravær av sykdom. Men jeg tror 
denne definisjonen også har bidratt til at 
vi har definert god helse som det å være 
fullstendig frisk.

Det er ikke så rart i grunnen. Vi har lykkes 
med å forebygge og helbrede mange helse-
problemer. Resultatet er at vi lever bedre 
og lengre enn noen sinne. Paradoksalt nok 
fører det til at mange av oss før eller senere 
i et langt liv opplever en eller annen form 
for helsesvikt. 

Noen av oss kommer også til å leve hele 
livet eller store deler av det med kroniske 
sykdommer. Jeg mener derfor at vi må bort 
fra forestillingen om at det normale er fravær 
av sykdom.

I vinter traff jeg noen som kan inspirere 
oss til å se på helse på en ny måte. Jeg var 
ledsager på Ridderrennet. Hvert eneste år 
samles rundt 500 deltakere med funks-
jonsnedsettelser på Beitostølen for å delta i 
aktiviteter og konkurranser. Høydepunktet 
er rennet der deltakerne går inntil 20 km 
på ski med egen ledsager.

De fleste av oss synes to mil på ski er en 
ganske lang tur. På Ridderrennet går delta-
kerne samme distanse uten å se. 

De fleste som har gått en mil eller to på ski 
i raskt tempo, kjenner det i lårene. På Rid-
derrennet staker deltakerne samme distanse 
kun ved bruk av armene.

Jeg tror at deltakerne i dette rennet kan 
inspirere oss til å endre vårt syn på helse.

Kanskje helse handler om mer enn fravær av 
sykdom? Kanskje helse også handler om å 
mestre de fysiske og psykiske belastningene 
som kropp og sjel utsettes for? Det vil være 
en definisjon til å leve med. En definisjon 
for mennesker, ikke maskiner. 

Pasientens helsetjeneste skal være en hel-
setjeneste som hjelper pasienten å mestre 
sykdom. Både den sykdommen som går 
over – og den som ikke gjør det. 

– Vi vil at legene skal 
snakke til oss, se oss inn i 

øynene og ikke snakke over hodet 
på oss, til foreldrene våre eller 
andre voksne, sa femtenåringen 

da jeg traff ham for noen 
måneder siden. 

– La meg være ung!
Barn og unge trenger å være noe mer enn 
diagnosen sin. De trenger å bare være 
barn – de trenger å bare være ungdommer. 
Mads Andreassen i Unge funksjonshem-
mede beskrev dette klokt i et leserinnlegg i 
Dagsavisen for noen år siden: 

– Ungdommen er en livsfase hvor det skjer 
store omveltninger på mange livsarenaer 
samtidig. For ungdom handler det derfor 
om å få legetime når man trenger det, og 
ikke fjorten dager senere. Det handler om 
å fullføre skolegangen selv om man sliter 
med migrene. Det handler om å kunne opp-
datere bloggen når man ligger i sykesenga, 
og å bli møtt av en lege som bryr seg om 
kjærlighetslivet og skolefrustrasjoner. Det 
handler rett og slett om å få muligheten 
til å være ung, også når man er syk, skrev 
Andreassen.
  
De har tenkt flere kloke tanker i Unge 
funksjonshemmede. Organisasjonen har 
også gått inn for at det bør lages en egen 
ungdomshelsestrategi. Det synes vi er en god 
idé. Derfor lager vi nå en slik strategi som 
vil ta for seg hele spekteret av utfordringer 
knyttet til ungdomshelse.

Holdninger og organisering
I arbeidet med å lage en helsetjeneste der 
barn og unge blir bedre ivaretatt, lytter vi 
også til barneombudet. I vår mottok jeg 
ombudets rapport «Helse på barns premis-
ser». I arbeidet med rapporten har ombudet 
snakket med barn, forskere og helsepersonell 
om hva som må til for å skape en bedre 
helsetjeneste for de yngste blant oss. 

Vi er i gang med å følge opp flere av disse 
forslagene. Tilbudet til barn og unge som 
har blitt utsatt for overgrep skal bli bedre. 
Barne- og ungdomspsykiatrien skal bli bedre. 
Skolehelsetjeneste og helsestasjoner skal 
styrkes.

På noen områder vil vi øke bevilgningene. 
På andre områder vil vi endre regelverket. 
Men det viktigste vi gjør for å skape en 
bedre helsetjeneste for barn og unge handler 
ikke først og fremst om flere penger eller 
nye regler.
 
Det handler om gode overganger. Tenåringen 
som har vært fast gjest på barneavdelingen 
i mange år, må ikke overføres til voksen-
avdelingen fra en dag til en annen uten å 
være forberedt. Overgangen fra sykehuset 
til kommunen krever også forberedelser – 
fra begge parter. 

Det handler om samarbeid. Når vi ser på 
hvordan helsetjenesten vår er organisert, kan 
det synes som om vi mennesker kommer i 
biter. Vi tar en bit til legen, den andre til 
fysioterapeuten og den tredje til psykologen. 
Men vi er jo ikke stykkevis og delt. Derfor 
vil vi bygge en primærhelsetjeneste for hele 
mennesker. En tjeneste der faggruppene 
jobber sammen for å gi pasienten et helhet-
lig tilbud. Barn og unge blir et viktig tema 
i denne meldingen. 

Det handler om bevissthet. Både de som 
arbeider i helsetjenesten og vi som skal 
trekke opp de lange linjene, må bli flinkere 
til å spørre: Hvordan hadde det vært hvis 
pasienten fikk bestemme? Hvis vi stiller dette 
spørsmålet når vi skal ta beslutninger – og 
tar svaret vi får på alvor – kommer vi langt 
i å skape pasientens helsetjeneste. 

Også for hun som må ha bamsen ved siden 
av seg i sykesengen. Også for han som er 
mer opptatt av den siste låten til Röyksopp 
enn den nye rehabiliteringsplanen.
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På Rikshospitalet i Oslo jobber Syke-
husklovnene – de besøker også pasien-
ter mellom 0 og 18 år på Ahus, Ullevål, 

Drammen og St. Olavs i Trondheim. I tillegg 
har de pilotprosjekter i Ålesund og Arendal.

– Men hva er målet med å kle seg ut og dra 
til sykehuset med malte fjes og gjøglerier?

– Sykehusklovnene kan ikke gjøre noe med 
situasjonen til barnet, men med opplevelsen 
av situasjonen. Vi har ikke noe medisinsk 
fore! Meningen er å gi barna et hyggelig 
avbrekk og minne dem på livet utenfor syke-

senga, forteller klovnen Gerda 
Bang, eller Kristin Hestad som 
hun egentlig heter. 

– Alle klovnene som jobber på 
sykehus, er skuespillere som 

jobber frilans. Og for egen del, 
vil jeg si at det skjerper håndverket. 

Vi må strekke oss! Her er det ingen 
planlagte forestillinger med manus. 

Alt vi gjør er improvisert, og vi må være 
veldig sensitive for publikummet vårt 
og lese situasjonene nøye før vi starter, 
forklarer hun.

Sammen med dagens makker, Joopi, 
alias Mads Buer, har hun tatt på seg 
klovneklær og en rød nese for å lyse opp 
dagen til barna på BAMS2 på Riksen.

Forsiktige klovner
Klovnene jobber alltid i par slik at de kan 
bruke hverandre i kommunikasjonen med 
pasientene. De starter dagen med å gå igjen-
nom pasientlistene sammen med ansatte 
på avdelingene de skal besøke, slik at de 
er litt forberedt på hvem de kan treffe. 
Etter litt oppvarming beveger klovnene seg 
gjennom korridorer, trapper og heiser til 
avdelinger og sykerom – hele veien skaper 

de små og store improviserte stunder med 
dem de møter – barn, deres foresatte og 
ansatte på sykehuset. Sammen ønsker de 
to klovnene å være et positivt forstyrrende 
element i sykehushverdagen, som kan gi 
gode ringvirkninger. 

– Når vi banker forsiktig på en dør, lister 
vi oss inn på rommet. Av og til merker vi 
at barnet ikke ønsker besøk, og trekker oss 
tilbake. Andre ganger har de ventet på oss 
og er klare for samspillet. 

Klovnene forsøker å fange opp barna og 
situasjonen de er i, og spille videre på det. 
Hvert barn skal møtes på egne premisser.
– Alle barn har forskjellige kofferter og ulik 
bakgrunn – det er jobben vår å treffe dem 
på den rette måten. Ofte er det barnet som 
driver klovneriet framover, forklarer Joopi.
Møter de et sjenert barn, blir kanskje Gerda 
Bang sjenert også, mens Joopi forsøker 
å lokke fram smilet hennes. Kanskje får 
klovnene tilbud om å låne noen små leker 
av barna og kan sjonglere med dem, eller 
de snubler og tuller litt rundt før de går 
videre. Kanskje kan de få barna til å holde 
rytmen til en sang de nynner, eller de fanger 
oppmerksomheten deres i en mimelek. 

– Vi ser etter det friske, 
forteller sykehusklovnene 
Gerda Bang og Joopi. Når 
de banker på døra og titter 
inn, får små pasienter en 
pustepause. 

Helse i
hvert smil

LISENS TIL Å GLEDE: Klovnene har egne 
adgangsbevis.

LAMÆLTE KLOVNER: Ingen 
sterke farger eller sterke 
effekter. 

SYKEHUSKLOVNENE Tekst og foto: Torill Funderud
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Sykehusmanesjen
Lave lyder, forsiktige bevegelser og sjelden 
applaus. Knapt noe minner om støyende 
sirkusklovner. Draktene er spesialbestilt og 
tåler vask på 60 grader, hygiene er ekstra 
viktig i sykehusmiljøet, selv for gjøglere. 
Kostymet er derfor alltid nyvasket og klov-
nehendene vasket med sprit.

– Det er viktig å forstå sykehushverdagen 
med alle dens sider. Jobben vår bærer et 
alvor i seg. Her på sykehuset er vi et frem-
medelement, og vi går inn i det private rom 
til foreldre og barn. På forhånd vet vi ikke 
hva som er der – av smerter, bekymring eller 
glede og optimisme. Utfordringen vår er å 
være til stede og være bevisste på stemninger 
og sensitive for situasjonen. Vi ser forbi 
dren og slanger og fokuserer på barnet. Vi 
ønsker at også barna skal glemme alt annet 
enn øyeblikket!

Alt er improvisert når Gerda Bang og Joopi 
vandrer gjennom korridorene. De har i 
årenes løp dempet sminken mer og mer, og 
bruker ikke noen faste effekter. 

– Det ytre er ikke så viktig, har vi erfart. Og 
noen kan bli redde av for sterke effekter. 

Spesielt inntrykk
Det er mange pasienter som har gjort inn-
trykk på dem. Kristin husker godt en ten-
åring som legene slet med å finne riktig 
diagnose på. Hun hadde fått store psykiske 
problemer og var i ferd med å miste livs-
motet.

– Gerda Bang, nektet å gå inn på rommet 
til jenta, forteller Kristin.

– I slike situasjoner må man være kreativ. 
Jeg tenkte: hva kan jeg fange opp her hos 
noen som har det så tungt at hun har mistet 
troen på livet? Så da lot jeg Gerda Bang være 
trassig og skeptisk i håp om å nå henne. Da 
klovnen ble stående utenfor og ikke ville 
inn mens makkeren hennes lokket og ventet, 
vekket det nysgjerrigheten til tenåringen, 
og jeg så glimtet i øynene hennes. Det var 
sterkt! Sånne øyeblikk tar vi med oss.

Joopi minnes også mange unge pasienter 
og tenker raskt tilbake til en liten pasient 
på isolat. 

– Vi kunne bare kommunisere gjennom et 
lite vindu. Men det gjorde vi – vi skapte et 
øyeblikk med lek gjennom blikkontakten, 
og dren og slanger var ikke i fokus, det var 
i stedet gleden!

Sykehusklovnene
Den første kjente sykehusklovnen dukket opp på et barnesykehus i London for over 
100 år siden. I Norge ble Sykehusklovnene etablert etter at gründer Tove Karoliussen 
og hennes klovn Beate Kræsj Pling begynte på Ullevål sykehus i 2001. 

I dag er Sykehusklovnene en ideell organisasjon med administrasjon sentralt i Oslo, 
og med hele 16 spesialtrente klovner tilknyttet organisasjonen og ytterligere 12 
under opplæring. 

En sykehusklovn lager ikke fargesprakende dyr av knirkende ballonger, men trår 
varsomt og oppmerksomt rundt på de forskjellige barnepostene. Gjennom improvi-
sasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon, besøker de pasienter, 
pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn øyeblikk hvor sykehusets 
rutiner må vike plass.

Sykehusklovnene driftes på søknads- og gavemidler og har flere større givere, men 
får også gaver fra private.

Kilde: sykehusklovnene.no

BESØK: Joopi og Gerda Bang titter gjer-
ne innom på sykebesøk for at små pasi-
enter skal få tankene over på noe annet 
enn sprøyter, smerter og sykehus.
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HELE FAMILIEN SOM PASIENT Tekst og foto:  Kari Gåsvatn

Kimberly (9) og hennes foreldre og 
søster er blant de mange som har 
samlet krefter og kunnskap ved 

rehabiliteringsklinikken i Brandenburg. 
Mange lesere av Hjertebarnet vil kjenne seg 
igjen i Kimberlys historie. Hun ble født med 
en komplisert hjertefeil som ble diagnostisert 
alt før fødselen. Det var først usikkert om 
hun i det hele tatt ville overleve. Tre dager 
etter fødselen ble hun operert.

Etter fem uker fikk hun komme hjem. Alar-
men gikk på nytt da hun ble blå i ansiktet 
av surstoffmangel og måtte opereres igjen. 
Det viste seg at hjertet slo for langsomt. 
Tre måneder gammel fikk Kimberly operert 
inn pacemaker.   

Mor på sykehus, far hjemme for å passe 
arbeidet, lange atskillelser, angst og usik-
kerhet rundt framtida. En unntakstilstand, 
en erfaring familien deler med tusenvis av 
andre med barn med hjertefeil eller andre 
alvorlige kroniske sykdommer.

Ved Kindernachsorgeklinikken fikk familien 
Bunzel mulighet til å være familie igjen. De 
har hatt flere opphold gjennom årene, etter 
hver ny operasjon, og er blitt en slags møn-
sterfamilie som også forteller offentligheten 
om sine erfaringer.

Ulike diagnoser
Hjertebarnet har vært på besøk hos Kin-
dernachsorgeklinik utenfor Berlin. Vi hadde 
hørt mye godt om arbeidet som gjøres her, 

og hadde et ønske om dele klinikkens erfa-
ringer med Hjertebarnets lesere. 

Kindernachsorgeklinik i Brandenburg gir 
tilbud til familier fra de «nye» delstatene, det 
vil si det som tidligere var DDR. Barna har 
enten kreft eller hjertesykdom. Nå utvides 
tilbudet til også å omfatte barn med cystisk 
fibrose. Dessuten er det et eget tilbud til 
familier som har mistet et barn, ved alvorlig 
sykdom eller ulykker.  
    
Klinikken ligger en kort tog- og bussreise fra 
metropolen Berlin, i et idyllisk naturområde 
med skog og sjøer. Bebyggelsen består av 
en hel klynge av små og større hus. De ble i 
sin tid bygd for medlemmene i politbyrået i 
DDR, for at de skulle kunne leve beskyttet 
fra folkelig opprør. 

Hele familien
Siden rehabiliteringsklinikken flyttet inn, 
har bygningene fått en helt annen og mer 
meningsfylt funksjon. Vi blir tatt imot av 
prosjektassistent Anja Klinnert og sjeflege 
Ines Konzag, som viser rundt og forteller 
om hovedprinsippene for klinikken.

– Vi driver familieorientert rehabilitering, 
forteller Konzag. Det syke barnet er «pri-
mærpasient». Men ikke bare det syke barnet, 
men også mor, far og søsken blir mottatt som 
pasienter. Hver enkelt har egne behov og 
sliter ofte med hver sine problemer. Derfor 
legger vi stor vekt på individuelle opplegg 
og individuelt tilpasset terapi, sier hun.

Hele familien som pasient
Livet blir snudd på hodet når et barn får en alvorlig 
sykdom. Da er ikke intensiv medisinsk oppfølging 
nok. Ved Kindernachsorgeklinik utenfor Berlin er hele 
familien pasient og får bistand til å takle praktiske og 
følelsesmessige utfordringer i hverdagen med et barn 
med kronisk sykdom.

 Fra fotokonkurranse i forbindelse med 
kunstterapi.

Ines Konzag
 – sjefslege
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Hele familien som pasient

Etter langvarige sykdomsforløp med mange 
sykehusopphold og lange atskillelser er både 
barn og foreldre utslitt.

– Noen er på randen av skilsmisse, forteller 
sjeflege Konzag. Klinikken tilbyr individuelle 
samtaler, parterapi, gruppeterapi, kunst-
terapi, fysioterapi, foredrag, dans, ridning, 
svømming og mange andre aktiviteter. For-
eldre kan også ha mistet jobben som følge 
av langvarige sykehusopphold, og har behov 
for å orientere seg på nytt i yrkeslivet. Det 
er et stort prosjekt å forebygge senskader 
etter den akutte sykdomsperioden.

For mange er det viktigste at de endelig 
igjen får mulighet til å gjøre noe sammen 
som familie, gå på turer eller i svømme-

hallen sammen. Eller kanskje ta en tur inn 
til Berlin, gå i dyreparken eller besøke et 
marked eller et museum.

– Det er godt for alle å legge bort hverdagen 
med klesvask, innkjøp og andre plikter. Det 
blir som en ferie med terapi, sier Konzag. 

Skyggesøsken
– For noen år siden var det vanskelig å 
få forståelse for at hele familien trengte 
et tilbud, forteller Konzag. Heldigvis var 
det idealister blant legene som så at det 
trengtes et tilbud ut over intensiv medisinsk 
behandling.

Søsken er ofte utsatt, fordi de føler de kom-
mer i skyggen av det syke barnet. På tysk 
snakker man om skyggesøsken, eller skyg-
gebarn – Schattenkinder. Foreldrene må 
bruke alle sine krefter på det syke barnet. 
Søsken kjenner seg ofte usynliggjort og 
forsømt, og kan selv ha ønsker om å bli 
syke for å få foreldrenes oppmerksomhet.
Ved Kindernachsorgeklinik blir også søsken 
tatt imot som pasienter og får være i sentrum 
for oppmerksomheten. De får snakke om 
sine problemer og savn. Søsken må ofte 
ta mye ansvar hjemme mens foreldrene 
er på sykehus med det syke barnet. Ved 
rehabiliteringsklinikken kan de legge bort 

Familien Kimberly: Etter hver operasjon samler Kimberly (9), hennes foreldre og søster 
nye krefter ved klinikken utenfor Berlin. 
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hverdagen og møte andre i samme situasjon 
i søskengrupper.

Planer om nybygg
Nå er det i alt fem klinikker som tilbyr 
denne typen rehabilitering i Tyskland. Kli-
nikkene har litt ulik profil, men alle driver 
familieorientert.

Fra 2009 er tilbudet om familieorientert 
rehabilitering forankret i lovverket. Familien 
kan søke om ulike typer støtte til oppholdet, 
og foreldrene får sykepenger mens de er 
borte fra jobben. 

Kindernachsorgeklinik har for tiden kapa-
sitet til å gi tilbud til 28 primærpasienter 
og inntil 110 pasienter i alt. Planene er å få 
et nybygg de nærmeste årene, med plass til 
40 primærpasienter. Nybygget planlegges i 
et annet naturskjønt område utenfor Berlin. 
Kapasiteten vil bli større og lokalene bedre 
tilpasset moderne medisinsk utstyr.

Den medisinske oppfølgingen må nemlig 
være på toppnivå med pasientgrupper hvor 
mange kan være svært syke, også når de 
kommer til rehabilitering. Flere av familie-
leilighetene har egen monitor med mulighet 
for kontinuerlig medisinsk overvåkning og 
oksygenbehandling ved behov. Samarbeidet 
med sykehus i Berlin er også tett, i tilfelle 
noen trenger akutt behandling.  

Kindernachsorgeklinik har i dag tre og en 
halv legestilling. Sjeflege Konzag er utdannet 
barnelege og dessuten spesialist i kardiologi 
for både barn og voksne. Klinikken har også 
en tilsvarende spesialist i kreftbehandling. 
For å fylle behovet for 24-timers legevakt 
samarbeider klinikken med andre leger i 
området. Når det nå åpnes også for cystisk 
fibrose-pasienter, vil det bli behov for en ny 
legespesialist.

Det gjenstår å reise penger til nybygg. 
Mangel på penger er også et problem i den 
daglige driften. Det foreldrene får dekket 
av oppholdet, er ikke nok til å finansiere 
de mange ulike terapiformene. Klinikken 
er avhengig av frivillige gaver.  

– Får alle som trenger det et tilbud?

– Hver enkelt søknad blir vurdert. Selv 
om vi også tar imot svært syke barn, er 
sykdommen i noen tilfeller slik at vi ikke 
har mulighet til å gi et tilbud. Det største 
problemet er imidlertid at mange ikke hen-
viser familiene til oss fordi de ikke vet om 
oss, sier Konzag.  

Fire ukers opphold
Et vanlig opphold er på fire uker. I spesielle 

tilfeller kan oppholdet forlenges 
med to uker. Familiene kan søke 
om nytt opphold etter en ny ope-
rasjon, slik tilfellet har vært for 
familien Bunzel.  

Vanligvis kommer alle pasien-
tene på samme dag. Da er det 
lettere å bli en del av fellesska-
pet. Den første dagen blir de 
ulike behovene kartlagt. Det 
er også kliniske undersøkel-
ser blant annet med tanke på 
hvor mye den enkelte vil tåle 
av fysiske utfordringer i for-
bindelse med sport, turer og 
andre aktiviteter.

Barna får plass i barnehage 
eller skole når de ikke er med 
på ulike terapier. Klinikken 
har kontakt med skolen på 
hjemstedet på forhånd, slik 
at barna får oppfølging der 
behovet er størst.

Christa i barnehagen forteller at hun ofte 
opplever at barn sitter stille i begynnelsen, 
men at de etter hvert løper opp og ned trappa 
og at det bare er arret som forteller hvem som 
er primærpasient og hvem som er søsken.

Barn opp til 16 år kan komme sammen 
med foreldrene. Fra de er 17 år, kommer de 
alene. Men det gjøres unntak. Hjertebarn 
med trisomi (Downs) kan trenge å ha med 
seg foreldrene også når de er voksne.

Ungdom og voksne
Ungdom har sine egne tilholdssteder hvor 
de kan være i fred om de ønsker det. Blant 
annet har de tilgang til et eget rom med 
musikkinstrumenter. Å være ung betyr nye 
utfordringer for et hjertebarn. I møte med 
andre med lange arr blir sykdommen ikke 
lenger så spesiell. Det er også nyttig å kunne 
diskutere utfordringer i forbindelse med 
skole, studier og yrkesvalg.

For ungdom er det også forlokkende å kunne 
reise inn til Berlin. Anja Klinnert er ekspert 
på å skaffe billetter til konserter og andre 
arrangementer som tiltrekker ungdom. Også 
for andre pasienter står et besøk i Berlin 
gjerne på programmet. 

En egen gruppe som også får tilbud, er 
voksne med medfødt hjertefeil. Det er en 
forsømt gruppe i de fleste land. Noen blir 
operert som voksne og kommer til rehabi-
litering etterpå. Oppholdet på sykehus er 
som regel kort. Voksne med hjertefeil finner 
gjerne samtalepartnere i unge foreldre, som 
de ofte er jevnaldrende med. 

Et ledd i arbeidet ved klinikken er kon-
takt med familiens hjemsted, slik at en god 
utvikling blir fulgt opp av hjelpeapparatet 
lokalt. Hvordan går det med familiene som 
har vært til rehabilitering? Her mangler 
foreløpig gode studier. Men de individuelle 
tilbakemeldingene er i de aller fleste tilfel-
ler positive. 

– Kimberly kommer alltid styrket og lykke-
lig tilbake fra rehabilitering. Også hennes 
søster Annika nyter ukene der, sier mor 
og far Bunzel: – Å se barna våre lykkelige 
og bekymringsløse er den største gaven 
for oss. 

Et barn for lite
Også foreldre som har mistet et barn, trenger 
rehabilitering. Klinikken har et eget tilbud 
for dem som fortsatt sliter etter at den akutte 
sorgfasen er over. Når familier har mistet et 
barn, kalles de «verwaiste»familier.  

Også her er det viktig at hele familien er 
med. Søsken har sine egne traumer etter at 
et barn har forlatt familien. I andre tilfel-
ler har foreldre mistet sitt eneste barn. De 
forlatte kjenner seg svært alene. I samtale-
grupper og søskengrupper blir de mindre 
alene med sorgen. De forlatte får hjelp til 
å finne sin individuelle vei og integrere sin 
smerte i hverdagen.  

Kunstterapi er viktig for alle som kommer 
til rehabiliteringsklinikken. Ikke minst 
for «verwaiste»-familier kan ikke-verbale 
uttrykksformer som dans og forming være 
en måte å uttrykke smerten på.

HELE FAMILIEN SOM PASIENT

- Hver enkelt får tilbud om den typen terapi som passer 
best, forteller sjeflege Ines Konzag, her med kreative 
eksempler fra kunstterapi.
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Bli medlem

«Jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på 

turer med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.» 

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

Bli Hjertebarn-giver
Som Hjertebarn-giver vil du være en av hjertebarnas viktigste 
støttespillere. Dine jevnlige bidrag vil redde liv og føre til 

bedre livskvalitet for hjertebarna  
og deres familier!

Er du interessert i å 
bli Hjertebarn-giver? 

Registrer deg på  
www.ffhb.no/giver eller 

kontakt oss på telefon  
23 05 80 00 for mer  
informasjon.

Solgte leker til inntekt 
for hjertesyke barn
Inga Hannasvik-Ofstad solgte i sommer bamser og leker på sommermarkedet på Saksviktunet i Malvik. Inntekten på kroner 763 gikk til hjertesyke barn. Takk for inn-satsen, Inga! 

Inga er 10 år og bor i Malvik. Hun driver med rytmisk sportsgymnastikk, spiller piano og har et stort hjerte for alle. På bildet er hun er hun sammen med hunden sin, Terra. 

MELD DEG INN
I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et nettverk 

av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du får informasjon, råd 

og støtte i alle faser familien og hjertebarnet går gjennom. Foreningen er 

åpen for familier med hjertesyke barn. Feilen kan være medfødt eller  

tidlig ervervet, liten eller stor. Foreningen er også åpen for de som har mistet 

et hjertesykt barn.

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO
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NORDNORSK FAMILIESAMLING PÅ SOMMERØYA

Helga 15.–18. august var 120 små og 
store medlemsfamilier fra region 
Nord samlet til felles familiesam-

ling på Sommarøya. Folk kom med fly, 
hurtigruta og bil fra både Nordland, Troms 
og Finnmark for å delta. De som reiste lengst 
brukte over ett døgn hver vei. Her fikk de 
både sosialt samvær med andre familier, lek 
og moro kombinert med faglig påfyll og 
nye bekjentskaper. Sommarøya er ei perle i 
nord med fantastisk natur og et flott anlegg 
med god service. 

De voksne fikk tilbud om et faglig program 
innledet av generalsekretær Helene Thon 
som fortalte om FFHBs satsingsområder 
og viste bredden i organisasjonens arbeid. 
Hjertebarnmoren Liss Tunheim holdt fore-
drag om mestring og motivasjon basert på 

egne erfaringer, og psykolog Torun Vatne 
ga råd og tips til hvordan vi kan prate med 
barna om hjertefeilen samt fokuserte på 
hvordan familiene kan ivareta friske søsken. 

Barna hadde eget opplegg på lørdag. På 
formiddagen fikk vi «Kulta» på besøk fra 
Tromsø, de hadde sirkusskole. Her ble 
det øvd inn et eget FFHB-program som vi 
voksne fikk se etterpå. For de aller fleste 
var dette noe nytt og spennende som ga 
mersmak. Om kvelden var det diskotek 
og kino med adgang forbudt for voksne.

Mandag var vi 20 stykker som dro på fis-
ketur på yttersiden av Sommarøya (kjent 
fra NRK-serien Yttersia som er filmet fra 
Sommarøya). Her fikk vi en del fisk og testet 
ut hvem av oss som er sjøsterke. 

I programmet var det lagt inn lengre bolker 
uten program. Her var det tid til å drikke 
kaffe i solveggen, gå en tur i naturen eller 
bade i sjø og badestamp.

Takk til Sommarøya kurs- og konferan-
sesenter for god mat og god service, og 
takk til Helse Extra og Prinsesse Martha 
Louises Fond for økonomisk støtte til å 
gjennomføre samlinga. Store geografiske 
avstander og dyre transportkostnader gjør 
at vi er veldig takknemlig for tilskudd til 
samlinga. På vegne av styrene i fylkeslagene 
takker vi alle som kom, og håper at samlinga 
var en verdig avslutning på sommerferien. 
Velkommen tilbake til neste samling i ditt 
fylkeslag!

May Britt Fredheim

Nordnorsk familiesamling 
15.–18. august 2014
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Fra høyre: Sigrid Stemland, Olav Stemland, Vegard 
Hansen, og Jonah Klæbo.

Inger Sofie Lundberg Åsgård tar seg en liten hvil.

Andreas Aslaksen Mathisen.

Kristian og Ola Fredheim

Følger spent med

Lilly og Wanja Klæbo

Ludvig Briskemyr Rognli
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Overskuddet går til helseprOsjekter

O
rangeriet

I tillegg kan du se fram til en roligere og mere oversiktlig trekning kl. 18.30 på NRK1.  
Husk Extra på tirsdag. Kanskje du blir en av mange glade vinnere!

Husk: 
spill før tirsdag kl. 17.00 

og følg trekningen  
kl. 18.30!

NY leveriNgsfrist
Fristen for å spille Extra er nå flyttet til tirsdag kl. 17.00
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FFHB-NYTTTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Torunn er 40 år, gift med Even og har ei skjønn prinsesse 
på snart to år. Hun bor på Hosle i Bærum, men kommer 
opprinnelig fra ei lita bygd i Nord Trøndelag. 

Torunn har jobbet mange år i hotell-bransjen og de siste 4,5 årene 
på Den Norske Opera & Ballett. 

Hun stiftet sitt første bekjentskap med FFHB da hennes foreldre 
var med på å danne fylkeslaget i Nord Trøndelag. Torunn er selv 
operert for pulmonal stenose, så hun har lang fartstid med både 
hjertefeil og foreningen. Hun har sittet som ungdomsrepresentant 
i FFHB, vært med i styret i FFHB Oslo/Akershus og til LHLU, og 
sitter nå som nestleder i VMH.

– Å få jobbe med noe som står mitt hjerte nærmest har alltid vært 
en drøm. Nå får jeg jobbe med det jeg virkelig brenner for! 

Overskuddet går til helseprOsjekter

O
rangeriet

I tillegg kan du se fram til en roligere og mere oversiktlig trekning kl. 18.30 på NRK1.  
Husk Extra på tirsdag. Kanskje du blir en av mange glade vinnere!

Husk: 
spill før tirsdag kl. 17.00 

og følg trekningen  
kl. 18.30!

NY leveriNgsfrist
Fristen for å spille Extra er nå flyttet til tirsdag kl. 17.00

Ny organisasjonskonsulent 
i administrasjonen
22. september begynte Torunn Fjær-Haugvik 
som organisasjonskonsulent i Foreningen for 
hjertesyke barns. Hun jobber i administrasjonen 
i Oslo og har ansvar for arbeidet med ungdom 
og frivillighet, i tillegg til økonomi og en rekke 
andre oppgaver.

Brosjyre om tannhelse
Foreningen for hjertesyke 
barn har oppdatert og 
trykket opp nye eksem-
plarer av brosjyren om 
barn med medfødt hjer-
tefeil og tannhelse.

En god tannhelse er 
utrolig viktig for å fore- 
bygge karies, tann-
kjøttsykdommer og 
endokarditt. Barn med 
medfødte hjertefeil har 
økt risiko for å få hull i 
tennene, og er samti-
dig en risikogruppe for 
infeksjonssykdommen 
endokarditt. 

I denne brosjyren kan du lese om hvordan du kan sørge 
for at barnet ditt har god tannhelse, og hvorfor tannhelse 
er så viktig for barn med medfødt hjertefeil.

Brosjyren kan bestilles på  
ffhb.no eller ffhb@ffhb.no
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LANDET RUNDT FylkeslagetBuskerud Tekst:  Torill Funderud   |   Foto: Privat

  FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN BUSKERUD

     – Jeg ønsker at flere får oppleve 
      det fine fellesskapet vi har.

John Rivelsrud (54) har vært leder i 
FFHB Buskerud siden 2011. Før det 
har han hatt andre styreverv.

Han har selv en sønn på snart 16 år med 
en komplisert hjertefeil, og familien syns 
det er fint å engasjere seg i FFHB og møte 
andre i samme situasjon.

John syns det er givende å ha kontakt med 
medlemmene, men skulle ønske seg enda 
flere medlemmer med på turer, arrange-
menter og møter i laget.

– Kanskje medlemmene selv har ideer? Vi 
vil gjerne ha innspill til aktiviteter og arran-
gementer og få flere aktive medlemmer, 
forteller han.

Men på årsmøtene har de gjerne stor opp-
slutning. 

– Da pleier vi å ta turen ut av fylket vårt og 
dra til Østfold og badelandet i Sarpsborg. 
Det er et populært arrangement som mange 
vil ha med seg, og er en lur måte å få med 
folk på årsmøtet på.

GEOGRAFI
Buskerud fylkeslag har «administrasjons-
senter» hjemme i Drammen, og strekker 
seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i 
sørøst og Hemsedalsfjella og Hardan-
gervidda i nordvest. Buskerud er sentralt 
plassert sør i landet og grenser mot hele 
sju fylker – Akershus, Oslo, Oppland, 

Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark 
og Vestfold. 

ARRANGEMENTER I BUSKERUD
Med sentral plassering, og med både byer og 
variert natur innenfor grensene, byr fylket 
på mange muligheter til familieaktiviteter.

– To ganger hvert år drar ungdommene på 
bowling. Gjerne uten voksne, og sammen 
med en venn eller venninne. Det har vært 
en tradisjon i mange år og er populært! 
For å få med enda flere, har vi forsøkt å 
ha en bowlingkveld flere steder i fylket den 
samme dagen. I år har de også fått til en 
tur til «Megazone», der de har skutt med 
laserpistoler.

Rivelsrud har merket seg at de mest aktive 
medlemmene bor rundt Drammen, og for 
tida er det også i dette området alle styre-
medlemmene bor. 

– Hos oss er det slik at de som er aktive, er 
veldig aktive. Men vi har mye å gå på her. Vi 
vil gjerne at alle medlemmene skal være med, 
uansett hvor de bor, og ønsker å ha med 
styrerepresentanter fra hele fylket, men det  

Bildene er fra høstens tur til Langedrag
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er ikke så lett å få nye med i vervene. Her 
bør vi  kanskje tenke nytt og bruke moderne 
tekniske løsninger for å avholde styremøter, 
uten at alle møter opp på samme sted, men 
likevel kan kommunisere, mener lederen. 

HØSTTUR TIL LANGEDRAG
Men på høstens hovedarrangement var 
det essensielt å møte opp personlig. Det 
var nemlig en tur til Numedal og turistat-
traksjonen Langedrag, der det er både ulv, 
elg, hest og smådyr. 

– Det er dessverre ikke noe vi har råd til 
hvert år, men å besøke dyra på gården og 
ligge over der er noe som mange, forståe-
lig nok, vil være med på når vi reiser dit.

Ellers satser foreningen på mindre arran-
gementer som de håper kan friste mange, 
som badedag på Drammensbadet eller en 
dag på rideskole.

– Ridedagen var også veldig populær og 
vi avsluttet med å spise pizza ute. Det var 
veldig koselig og sosialt. 

Rivelsrud har flere planer om arrange-
menter for å skape flere møteplasser for 
medlemmene. Det enkle kan gjerne være 
det beste. 

– I våres arrangerte vi «Mam-
makveld» for første gang. Vi tror 
en slik kveld er nyttig å få med 
seg – her kan de møte likesinnede 
og treffe andre som kan være til 
støtte og glede i (den nye) situa-
sjonen de er i.

– Og som sagt, vi er interessert i innspill 
fra medlemmene og håper de vil komme 
med forslag, slik at foreningen kan være 
enda mer aktiv og inkluderende. Noen 
ganger lurer jeg på om enkelte tenker at 
barnet deres er for friskt til at de ønsker 
å være med i foreningen, men jeg mener 
det bare er positivt med mangfold – foren-
ingen har plass til alle familier der barnet 
har hjertefeil. 

SAMARBEID MED SYKEHUS
Drammen sykehus får årlig gaver fra Bus-
kerud fylkeslag. 

– Til jul pleier vi å spørre hva de ønsker 
seg på sykehuset. Vanligvis får de det de 
ønsker seg, og gjerne litt til. Det er som 
regel nok av leker på barneavdelingen, så 
vi forsøker å gi litt andre ting også. Ett år 
kjøpte vi en speilvegg til lekerommet. Ellers 
har de fått blodtrykksapparat for ikke 
lenge siden, så vi går gjerne for det nyttige.

Da Hjertebarnet snakket med fylkeslederen, 
var Rivelsrud på vei til sykehuset med nye 
brosjyrer og velkomstmappen fra FFHB.

– Det deler vi ut når behovet melder seg.

Tekst:  Torill Funderud   |   Foto: Privat

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

JOHN RIVELSRUD
Leder
Borgetjernsveien 5 
3055 Krokstadelva

LINDA MERETHE LARSEN
Nestleder
Kunnskapsveien 60
3430 Spikkestad

PETER FRØKJÆR
Kasserer
Hengsleveien 10 a
3611 Kongsberg

KARI- ANNE GULLIKSEN
Sekretær
Korvaldveien 113
3050 Mjøndalen 

FRANK FRØHAUG
Styremedlem
Finneveien 11
3300 Hokksund

MARIT KYLLESDAL
Varamedlem 
Numedalsvegen 1862
3622 Svene

John Rivelsrud. leder 
i Buskerud fylkeslag
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MØBLER FOR HJERTER Tekst og foto:  Hedwig Winsvold

I England er bruktbutikker en av de stør-
ste inntektskildene for veldedighetsor-
ganisasjoner, der kjent som «Charity 

Shops». The British Heart Foundation sitter 
på tronen av denne bransjen, på lik linje med 
Frelsesarmeen og Fretex i Norge. Med over 
730 møbelbutikker spredd utover landet, 
står dette for 23 prosent av inntekten til 
organisasjonen. Årlig drar butikkene inn 31 
millioner pund, nesten 320 millioner norske 
kroner. Butikkene blir betjent av rundt 20 
000 frivillige, det er de som gjør det mulig 
å drive butikkene med god profitt. 

En av de til sammen 80 butikkene som 
ligger fordelt i London, befinner seg i den 
østlige bydelen, Leytonstone. Utenfor står 
et skilt som skryter på seg at butikkene i 
London, i løpet av det siste året, til sammen 
har tjent hele 467 000 pund, 4,7 millioner 
norske kroner. 

Sofa som redder liv
Butikken er travel, og alt fra barnefamilier, 
par i alle aldre og unge studenter, myldrer 
omkring i lokalene. Her møter vi Devyani 
Parmar, en ung kunstner. For tiden pusser 
hun opp stuen sin, og i dag er hun på jakt 
etter en ny sofa.  Hun forteller at alle 
møblene i leiligheten hennes er fra bruktfor-

handlere, og hun drar konsekvent til British 
Heart Foundations butikker. Faren hennes 
har hjertefeilen ventrikkelseptumdefekt 
(VSD), så hjertesaken er viktig for henne.
 
- Hvis jeg på denne måten kan bidra til at 
folk med samme sykdom som pappa, kan få 
hjelp og flere ressurser, som han ikke hadde 
da han var liten, er jeg fornøyd.
  
Devyani har sett seg ut en svart skinnsofa, 
som har blitt satt ned til 400 kroner. På 
sofaen ligger det en pute med påskriften: 
«Jeg er ikke bare en sofa, jeg redder liv.» 

- Da pappa var liten, var det ikke så mye de 
kunne gjøre for ham. I ettertid har de sagt 
at han var heldig som har klart seg såpas 
bra. Jeg vet jo at tiltakene en kan gjøre nå 
er blitt betraktelig mye bedre, så det er bare 
å fortsette å støtte opp om dette tiltaket!

Mange aktiviteter for hjertesyke barn
British Heart Foundation er en av Eng-
lands største hjerteorganisasjoner. Den ble 
grunnlagt i 1961, og har siden den gang 
vokst seg stor. Organisasjonen støtter flere 
av de største områdene innen forskning, 
informasjon og omsorg. 

For barn med medfødt hjertefeil gjennom-
føres det årlig flere større arrangementer, 
deriblant sommerleire og andre sosiale sam-
menkomster. De har også en egen akti-
vitetsklubb for barn med hjertefeil, for å 
oppfordre hjertebarn til mer fysisk aktivitet.  

Foreningen har utviklet et utdanningspro-
gram for skoler og barnhager, som lærere 
kan bruke i undervisningen. Med flere for-
skjellige moduler for alle aldersgruppene 
kan lærerne undervise elevene om hjerte-
feil og hva det innebærer. Programmene 
dekker alt fra fysikk, medisinske termer 
og vitenskap, alt sammen tilrettelagt slik 
at barn skal forstå med hjelp fra spill og 
andre klasseromsaktiviteter. En egen nett-
side med quizzer, spill og informasjon om 
foreningens aktiviteter, er også opprettet 
spesielt for barn i alderen 7 til 11 år.(LINK 
https://www.bhf.org.uk/cbhf/).  

Det er spennende å se hvordan organisasjo-
ner jobber i andre deler av verden. Hvis du 
vil lese mer om British Heart Foundation, gå 
til nettsidene deres: https://www.bhf.org.uk/.

Bruktmarked for hjerte-
syke barn i Norge også
Flere av fylkeslagene i Foreningen 
for hjertesyke barn arrangerer lop-
pemarked og bruktmarked. I Sør-
Trøndelag har de lang tradisjon for 
dette, og får hver høst inn rundt 
50000 kroner fra dette arrange-
mentet.

Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats 
fra leger og sykepleiere ga Melissa den hjelpen hun 
trengte. Siden har både hun og familien fått kunn-
skap, veiledning og støtte gjennom Foreningen for 
hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et 
godt liv.
 
Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

medisinsk utstyr så disse hjertebarna skal få best  
mulig behandling. Vi er også til stede for familiene i 
en tøff periode, så de har noen å støtte seg på. 

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

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

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

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

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

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

Møblerhjerter
Organisasjoner som Foreningen for hjertesyke barn 
er avhengig av flere inntekter for å støtte driften og 
prosjektene som står på agendaen. FFHB får noe støtte 
fra ulike statlige etater, resten kommer fra innsamlinger 
og gaver. Foreningens viktigste bidragsytere er 
enkeltpersoner som gir små bidrag over tid. 

for
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Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats 
fra leger og sykepleiere ga Melissa den hjelpen hun 
trengte. Siden har både hun og familien fått kunn-
skap, veiledning og støtte gjennom Foreningen for 
hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et 
godt liv.
 
Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

medisinsk utstyr så disse hjertebarna skal få best  
mulig behandling. Vi er også til stede for familiene i 
en tøff periode, så de har noen å støtte seg på. 

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

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

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

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

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

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

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

Emil - Linius

Fo
to

: S
ig

rid
 H

ar
ke

t

Januar
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

        Dagfi nn  Alfred  Roar  
       1 Dagfrid 2 Alf 3 Roger 4

       1. nyttårsdag

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

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

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

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

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

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

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

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

                        

Notater:

Oppslag sider.indd   2 07.03.14   12.32

Takk for 
din støtte til  

barn i N
orge  

med hjertefeil

Hjertebarnkalenderen 
                                      2 0 1 5

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

www.ffhb.no

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

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

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

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

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

Oversiktskalender 2016
Januar 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppslag sider.indd   1 07.03.14   12.32



HJERTEBARNET           4 • 2014  42

KRYSSORD

Vinnere av kryssord nr. 3-2014:

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

André Pettersen-Dahl, Horten
Olaug Bruland, Tangen
Reidun Engkrog, Finnsnes

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 4 – 2014»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. desember

X-ord nr. 4-2014
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d.



4 • 2014          HJE RTEBARNET 43

HVEM ER HVEM

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

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

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

FYLKESLEDERE

ØSTFOLD:
Mona Bjørgan Hysestad
Stensrudlia 3
1815 Askim
Tlf. 480 44 528
E-post: ostfold@ffhb.no

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

HEDMARK:
Wenche Sveen Randen
Bekkelivegen 7
2315 Hamar
Telefon: 990 15 477
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND:
Irene Viken
Kongsvegen 60
2670 Otta
Telefon: 988 12 746
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD:
John Rivelsrud
Borgetjernsveien 5
3055 Krokstadelva
Telefon: 452 34 339
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD:
Thor Henning Nilsen
Rødslia 34
3222 Sandefjord
Telefon: 900 30 370
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK:
Cathrine Søtvedt
Johann Schaannings gate 97
3746 Skien
Telefon: 416 06 667
E-post: telemark@ffhb.no

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

VEST-AGDER:
Anne K. Stedjan-Sundin
Gangdalsåsen 23
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND:
Turid Engen
Lensmann Carlsens vei 6
4352 Kleppe
Tlf. 412 19 701
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:
Bjørn Roger Hennøen
Skavøypoll
6718 Deknepollen
Telefon: 941 40 190
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL:
Elisabeth H. Voldsund
Skeide
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG:
Stian Samset Elvebakk
Porsmyra 63
7091 Tiller
Telefon: 988 61 620
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG:
Else K. Løvmo Futaker
Prost Brants veg 20
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND:
Silje K. Grytøyr
Jonas Lies gate 19C
8004 Bodø
Telefon: 957 59 576
E-post: nordland@ffhb.no

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

FINNMARK:
Hege Sofie Nilsen
Storbakken 14
9515 Alta
Tlf.: 957 95 220
E-post: finnmark@ffhb.no

LANDSSTYRET

LEDER:
Erik Skarrud 
Kringkastingsveien 6 
7052 Trondheim
Tlf. 950 77 414
E-post: leder@ffhb.no

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

REGION SØR:
Hilde Helleland
Klomreheia 11 A
4885 Grimstad
Tlf. 415 03 210
E-post: regionsor@ffhb.no

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

REGION MIDT:
Anita R. Brokstad
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 988 20 190
E-post: regionmidt@ffhb.no

REGION NORD:
Bjørgunn Brones
Platåveien 3
9325 Bardufoss
Tlf. 932 11 671
E-post:regionnord@ffhb.no

NESTLEDER:
Sissel Holm-Sandnes
 Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

VARA REGION ØST:
Ingunn Kildahl Johansen
Fjellom 30 B
1529 Moss
Tlf. 922 33 848
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR:
Vegard Bø Bahus
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

VARA REGION VEST:
Gunnar Inge Sandal
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf. 958 04 258
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

VARA REGION MIDT:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

VARA REGION NORD:
Silje Kristin Grytøyr
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

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

Kontonummer: 3000 19 32000
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Dameskjorte, 
langermet m/ v-hals
kr  279.00

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

Dameskjorte, 
kortermet

Fleecejakke

kr 199.00

kr 479.00

Håndvarmer

Multiheadwear

Boka «Med hjerte for trening»

Body

kr  35.00

kr  89.00

kr  249.00

kr  149.00

Bamsen Knut

HJERTEBUTIKKEN

Termos

Termokrus

kr  189.00

kr  149.00

kr  99.00

Duffelbag
kr  329.00

Håndkle
kr  219.00

Skriveblokk
kr  49.00
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For bestilling, størrelser, farger og annen informasjon om produktene, besøk www.ffhb.no!

Hjerterom
NR. 4 • 2014

Det er søndag kveld, og noen timer siden 
jeg kom hjem fra en intens, men fin 

helg sammen med Landsstyret i VMH. Vi har 
tatt noen morsomme og spennende veivalg, 
og etter beste evne staket ut kursen videre 
i henhold til handlingsplan og budsjett. I 
timene siden jeg kom hjem, har jeg sittet 
foran skjermen og jobbet med oppfølgings-
saker fra møtet. Nå er jeg rimelig sliten, trøtt 
som en strømpe og verker i hele kroppen. 
Likevel blir jeg sittende. 

I slike stunder spør jeg meg ofte om hva 
jeg egentlig holder på med. Hvorfor bruker 
jeg store deler av fritiden og mange, mange 
timer hver uke på dette? Jeg kunne godt 
sutret i vei om hvor mye jeg og mange andre 
ofrer for VMH. Alle timene vi legger ned, 
dag og natt for å stable en organisasjon på 
bena. Men det er jo bare patetisk.

Dette har jeg valgt frivillig. Fordi Voksne 
med medfødt hjertefeil er min hjertesak.
Jeg vil at befolkningen skal vite noe om vår 
pasientgruppe, hva vi har opplevd og hvilke 
utfordringer vi møter i samfunnet. Jeg vil at 
politikere, byråkrater og helsevesenet – fra 
sykepleieren på hjerteposten til fastlegen og 
sykehusdirektøren – skal bry seg mer om 
sånne som meg. Jeg vil ha et livsløpsperspek-
tiv på behandlingen av medfødt hjertefeil. 
Jeg vil at Helse-Norge skal ta ansvar; Når 
de har brukt så mye ressurser på å bygge 
opp et av verdens beste oppfølgingssystemer 
for hjertebarn, må de ta like godt vare på 
pasientgruppen når de blir voksne. Det 
krever mer ressurser til GUCH-arbeidet og 
større budsjetter. Jeg vil ha fokus på man i 
VMHs målgruppe finner noen av de mest 
komplekse pasientene i Norge, som krever 
en ekstrem grad av spesialkompetanse og 
tverrfaglighet. Jeg vil at helsevesenet skal 

se hele pasienten, slik at den unge mannen 
som er på kontroll ikke bare får sjekket 
hjertefunksjonen, men hele seg. For ofte er 
det ikke hjertet som voksne med medfødt 
hjertefeil sliter mest med, men angst og usik-
kerhet for fremtiden. Eller er det ikke sånn? 
Det finnes alt for lite forskning 
og dokumentasjon. Jeg har 
også lyst til å få frem alle 
de gode historiene. Om alle 
som lever gode liv – sånn 
som meg! 

Jeg trives med å gjøre noe 
for andre. Når alt komme 
til alt, engasjerer jeg meg 
nok aller mest for min 
egen skyld…

MIN HJERTESAK

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
21. september 2014.

På Preikestolens. 46-48

Medlemskampanjes. 51

Om Tough Hearts    
s. 49

Marit Haugdahl, 
leder i 

Voksne med 
medfødt 
hjertefeil

The Norwegian association for 
Adults with Congenital Heart Defects

Established in April 2010

Adults with congenital heart defects are one of the fastest growing patient 
groups in Europe. In Norway, there are approximately 18.000 persons 
over 18 years old with a congenital heart defect.

MELD DEG INN
I VOKSNE MED MEDFØDT 

HJERTEFEIL (VMH) OG BETAL KUN KR 50,-.
BLI OGSÅ MED I TREKNINGEN AV FEM GAVEKORT 

PÅ KR 200,- I VMHS FLOTTE NETTBUTIKK.
Alle som melder seg inn i VMH i perioden 1. oktober 2014 – 31. desember 2014 betaler kun 50,- 
for medlemskapet i 2014. Ordinær pris er 200,-.
Blant alle som melder seg inn i kampanjeperioden, trekker vi ut fem heldige vinnere av et gavekort på 
kr 200,- på valgfritt produkt i VMHs nylig oppgraderte nettbutikk, se link på www.vmh.no.

Tilbudet gjelder kun nye medlemmer, og kontingenten må være betalt senest 31.12.2014.
Innmelding: http://vmh.no/bli-medlem/
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Rapport fra 

Preikestolen
Årets hårete mål-tur i VMH er historie. Turen til Preikestolen og Lysefjorden ble en 
fantastisk og minnerik opplevelse. Vi deler her «reisebrevene» fra to av deltakerne; 
Tone som gikk opp til Preikestolen og Hanna som var på båttur inn Lysefjorden.

Preikestolplatået er et flott skue, men 
du må ta bilde et stykke unna for å få 
et slikt bilde som dette.
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Da jeg fant informasjonen i Hjer-
terom om Preikestolturen VMH 
skulle arrangere ble jeg spontant 

kjempeglad, for dit har jeg alltid hatt lyst 
å dra! Jeg meldte meg fort på, men så kom 
tankene... Hjelpe meg, det er vel bare ung-
dommer som reiser på sånne «fellesturer». 

Så fikk jeg etter hvert beskjed om at det var 
flere på samme alder som meg som hadde 
meldt seg på, og som jeg ble kjent med på 
Feiringklinikken for et år siden. Da ble det 
ikke så skummelt. Reiste fra Tønsberg med 
troen på at dette ville bli en flott helg! Vel 
fremme i Stavanger ble vi møtt av en gjeng 
utrolig imøtekommende og blide mennesker. 
Jeg hadde vel ikke helt sett for meg hvordan 
vi skulle bo denne helga. «20 køyesenger på 
en hestegård» sto det i innbydelsen. Ooops, 
tenkte jeg da. Jeg er ei voksen dame midt 
i 50-åra, skal vi sove på sal? Hva med alle 
nykkene mine? Og sammen med så mange 
unge? Vel fremme på gården ble det raskt 
klart at det definitivt ikke var sovesal, og 
dessuten et veldig trivelig sted. 

Når du melder deg på en sånn tur så er du 
jo åpen og positiv, det er jo noe du har lyst 
til. Preikestolen ble en spesiell opplevelse, 
en utrolig steintrapptur, fantastisk utsikt! 
Pauser med Fredrik sine historier og mor-
somme dikt gjorde turen helt unik. Her må 
nevnes også Steinar, far til Fredrik, som var 
så enestående og fulgte meg hele veien opp 
og ned fra Preikestolen. For sant og si var jeg 
nok ikke så sprek i skrotten som jeg ønsket... 

Det var samling på kvelden til felles moro, 
her var det vel ikke forskjell på ung og 
«gammel». Foreldrene til Fredrik var 
helt fantastiske, de sto ute i øs pøs regn 
og grillet til oss! Dagen etter var det ride-
time på islandshest. Tankene fløy tilbake 
i tid og jeg ble som ei ungjente igjen. Så 

Underveis til toppen hadde Fredrik tatt oppgaven som reiseleder alvorlig og fortalte oss om 
lokalhistorie og lokaleforfattere som hadde skrevet om hvordan det var å bevege seg i det fri.  

Steinar, far til Fredrik, var sherpa på turen 
opp og dannet baktroppen sammen med Tone. 
Tone var usikker på om hun skulle klare turen, 
og var så stolt da hun kom opp. 

Solveig Lode nyter å nå toppen.

etter å ha blitt spurt om jeg kan fortelle 
om min opplevelse etter denne helgen, må 
jo si; Det er ikke årene du har levd som 
bestemmer om du er ung eller gammel, det 

er hva du gjør det til! Så tusen takk for en 
fantastisk helg med alle dere andre «unge»! 

Hjerteklem fra Tone Løn Tvedten 

Etter at vi hadde kommet opp, tatt bilder av den flotte utsikten, spist og kost oss, kom uværet og regn i store mengder. Det ble en våt og kald tur ned igjen.
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Vi var en strålende gjeng på over 
20 som fungerte supert sammen, 
synes hvertfall jeg. Vi ankom 

Fossanmoen fredag kveld etter en kose-
lig fergetur med en smådramatisk avstig-
ning for noen av oss, eller hvertfall en 
morsom avstigning ;) 

Etter å ha plukket seg ut rom og rom-
kamerater ble det dekket til middag 
på et koselig kjøkken. Det ble servert 
deilig fiskesuppe, hjemmelaget av de 
fantastiske foreldrene Brit og Steinar. 
Det smakte fortreffelig og vi fikk bær 
og kake til dessert. Resten av kvelden gikk 
til skravling rundt om i huset.
Lørdag morgen våknet vi til dekket fro-
kostbord og det var en turklar gjeng som 
smurte matpakker og spiste godt før de ble 
fraktet i buss til Prekestolhytta. 

Vi andre, en finfin gjeng på fem fikk dess-
verre ikke muligheten til å gå turen og opp-
leve naturen fra toppen, men vi fikk en 
annen flott opplevelse! Det er det som er 
fantastisk med disse turene, at alle har et 
alternativ uansett helse og form. Vi kjørte 
ut til Forsand og fikk et herlig fjordcruise i 
Lysefjorden. Der fikk vi sett Norge på sitt 
beste fra fjorden og det var en stor opple-
velse. Med høye fjell langs fjorden, fjellgeiter 
og vann servert rett fra Hengjanefossen var 
det en flott tur med solskinn, og litt storm 
på hjemturen. Vi fikk også se Prekestolen 
langt der oppe og vi vinket ivrig til den 

Preikestolen sett nedenfra

spreke gjengen som gikk, kanskje fikk de 
et glimt av oss fra toppen?

Moren til Fredrik sto ute i striregnet og 
grillet hamburgere og pølser til oss da vi 
kom tilbake, så utrolig snille de var! Maten 
smakte eventyrlig etter mye frisk luft på alle 
mann og det ble åpnet en flaske vin her og 
der til maten, og til resten av kvelden. Og 
kvelden ble en høydare den også med hat-
tefest og god stemning ut i de små timer. 

Siste dagen på Fossanmoen ventet også 
en spennende aktivitet - ridning! Mange 
hadde gledet seg lenge til dette og det var 
kjempegøy. Vi fikk gode instruksjoner og 
hadde med oss en flink ridelærer i gruppa 

også, noe vi benyttet oss godt av! Alle som 
ville fikk god tid på hesteryggen og for noen 
ble dette en ekstra stor opplevelse. Etter å ha 
vært redd hester i all tid endte fine Siri opp 
med å ri alene og hun var så fin og glad på 
hesteryggen til slutt. Alle var veldig flinke og 
det var en god avslutning på en super helg. 

Vi pakket oss ut av hytta og fikk en guidet 
tur før vi ble sluppet av på flyplassen. Takk 
for en herlig tur med en flott gjeng, veldig 
gøy å bli kjent med nye mennesker. Regner 
med at vi alle mann er klare for nye even-
tyr!!!

Takk til foreldrene til Fredrik og takk til 
VMH!
Hanna Pedersen 

Siri og Liv beundrer Preikestolen fra undersiden.Gruppebilde av de 5 som tok båtturen. 

Gruppebilde av de 21 galne menneskene som deltok på samlingen :-)

I invitasjonen ble alle bedt om å ha med seg et 
hodeplagg. Her ser vi Oleas bidrag. Hun fikk 
forøvrig 2. premie for dette innslaget. Olea 
(18) var den yngste som deltok på samlingen. 
Tone (55) var den eldste.
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Årets europeiske konferanse gikk av 
stabelen i byen Baar utenfor Zurich 
i Sveits. I år var det 14 land som var 

representert, og nye av året var Tsjekkia 
og Kypros. Det var også to representanter 
utenfor Europa, Australia og USA. En av 
de viktigste grunnene til å møtes i et slikt 
forum er blant annet å dele erfaringer med 
andre GUCHere.  Årets konferanse ble kaldt 
Tough Hearts, og det ble lagt vekt på det å 
være tøff og det å oppleve tøffe tak. Før vi 
ankom konferansen skulle vi derfor komme 
med tanker om hva vi mente var bra med 
å ha hjertefeil og hva vi hatet med å ha 
hjertefeil. Dette temaet ble også tatt opp 
igjen senere i konferansen.

To leger fra Sveits, Matthias Greutmann 
og Theresa Seeliger, ble stilt spørsmål om 
hva de elsket og hatet med å være GUCH-
doktorer. Det var veldig interessant å høre 
deres svar. De kom med tanker og følelser 
om hvordan det var å lykkes og feile som 
leger. Dette var noe nytt og spennende, 
som gjorde at du fikk et annet syn på hvor 
tøft det må være å ha jobben som GUCH-
lege. Ellers var programmet krydret med 
en presentasjon om GUCH-kardiologiens 
historie, om hvordan klaffer virker, hva 

som kan gå galt (og hvordan det går galt), 
og om hvordan man kan organisere seg og 
hvor viktig det er.  

Hver dag var det en miks av faglig innhold 
og sosiale aktiviteter. Dagen startet ofte med 
det faglige, da i form av leger som la fram 
en del fakta. En ny vri var da vi besøkte 
Edwards Life Science, hvor man lager hjer-
teklaffer. Det var rett og slett fantastisk å 
se hvordan hjerteklaffer ble håndlaget. De 
fleste som var ansatt var asiatiske kvinner. 
Det har nemlig vist seg at det er asiatiske 
kvinner som er mest fingernemme og klarer 
å lage klaffene både gode og slitesterke. 
En av deltakerne hadde en klaff laget fra 
Edwards. GUCHeren hadde serienummeret 
på sin klaff, og fikk dermed møte personene 
som hadde vært med å lage hennes klaff! En 
spesiell opplevelse for både den personen 
og alle oss andre. 

De sosiale aktivitetene var både lagt til stedet 
der vi bodde, men det var også utfukter 
utenfor. Vi besøkte en grotte, et glassblåser-
museum, fikk sightseeing til Luzern, spilte 
fotballkamp og hadde eget liveband på 
Gallamiddagen. En av delegatene fra Sveits 
hadde også en egen kunstutstilling, der han 

formidlet det å ha hjertefeil gjennom male-
rier og skulpturer.

Den sveitsiske foreningen, Cuore Matto, som 
var arrangør på årets konferanse, har mange 
likheter med VMH. Cuore Mattos medlems-
masse er på 180 personer, selv om det er 
estimert at i det er flere tusen GUCHere i 
den voksne befolkningen. De jobber med to 
hovedprinsipper; å nå ut til så mange som 
mulig med informasjon og å skaffe midler 
slik at de kan ha arrangementer.

Det var en opplevelsesrik konferanse, der 
man fikk luftet tanker og ideer om hvordan 
hjertesyke i Europa kan jobbe sammen mot 
en bedre fremtid for alle.

Les bloggen fra konferansen og se alle fore-
dragene på: http://www.toughhearts.ch/

20 års historie
I 20 har det nå eksistert Eurohearts-
konferanser. Det vil si at deltakere fra 
europeiske land har møtt hverandre på 
tvers av landegrenser og delt sorger 
og erfaringer gjennom mange år. Kon-
feransene arrangeres annethvert år. 
I 2006 ble den for første (og eneste) 
gang arrangert i Norge og Tromsø (Ski-
botn) av LHL i samarbeid med FFHB. 
Neste konferanse, i 2016, blir i Skot-
land.

To på Tough Hearts
Eirin Syversen og Moïra Warner deltok i sommer på 
Tough Hearts på vegne av VMH. Her er noen av deres 
inntrykk fra turen.

Alle deltakerne 
samlet. Eirin Syversen og Moïra 

Warner deltok på Tough 
Hearts på vegne av VMH.
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Hvorfor meldte du deg inn i    Voksne med 
medfødt hjertefeil? 
Jeg har lyst til å treffe andre i samme situa-
sjon.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlemskap i    
Voksne med medfødt hjertefeil? 
Jeg vil lære mer, siden jeg kan veldig lite 
om min egen hjertefeil. Og jeg vil lære 
mer om andres.

Hvilke saker som berører de voksne  
hjertebarna opptar deg mest? 
Jobbsituasjonen til hjertebarn synes jeg er 
viktig å sette fokus på.
 
Hvorfor vil du anbefale andre å bli 
medlem? 
Det er fint å treffe andre i samme situasjon.

Beskriv deg selv med maks tre setninger. 
Jeg er snill og generøs.

Hva gjør du når du har fri?
Jeg er på skytebanen, og jeg liker å spille 
data og x-box.

Hva drømmer du om? 
Jeg har lyst til å bli skuespiller.

VALGKOMITESJEF
Ivrig

MEDLEMSPROFILEN: Christer Berger

Alder: 28 
Bosted: Drøbak
Jobber:  På vaskeri og som statist
Diagnose: Jeg har ingen direkte 
diagnose men et helt A4-ark med 
mye rart. Men kan jo nevne at jeg 
ble født to måneder for tidlig.
Verv i foreningen: Leder for valg-
komiteen i region øst.

Vil du styrke 
din posisjon 
på arbeids-
markedet?
Unge funksjonshemmede 
søker deltakere til en 
kursrekke som tar sikte 
på å forberede deg på 
møtet med arbeidslivet.

Som kursdeltaker vil du få kunn-
skap om hvordan du selger deg 
selv som arbeidstaker, med de 

ressurser, erfaringer og kompetanser 
du har. Du vil bli introdusert for NAV-
systemet og for ulike parter i arbeidsli-
vet som kan opplyse om dine rettigheter 
og muligheter på arbeidsmarkedet. Du 
vil i tillegg få inspirerende historier fra 
unge i samme situasjon som har gode 
erfaringer.

Kursene vil gjennom gruppearbeid og 
aktiv deltagelse blant annet lære deg 
å bygge opp en CV, forberede deg på 
møtet med arbeidslivet og gi deg avkla-
ring på hva dine styrker og svakheter 
er og hva de kan brukes til i arbeids-
markedet.

Om deg:
• Du må være mellom 18-40 år og 

motta uføretrygd eller arbeidsav-
klaringspenger

• Du må forplikte deg til å delta i 3 
ulike kurs fordelt på 3 år

• Du må ha et ønske om å jobbe og 
være motivert for å søke på jobber 
som ansees som relevante for deg og 
dele erfaringene dine med de andre 
kursdeltakere

Kurs 1 er den 8.-10. desember på 
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Det er gratis å delta. Unge funksjons-
hemmede dekker utgifter til reise, opp-
hold, måltid og eventuelle funksjons-
assistenter. De formidler ikke jobber, 
men opplyser, veileder og informerer 
om det eksisterende system.

Dersom du ønsker å delta eller ønsker 
mer informasjon, kontakt prosjektleder: 
Sofie Bejbro Andersen: 
sofie@ungefunksjonshemmede.no

Frist for påmelding er 15. november 
2014.
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Ny VMH-kolleksjon er klar!
Vi har oppdatert Spreadshirt-nettbutikken med nye produkter med 
VMHs flotte logo.

Hva med en hettegenser, vindjakke eller en lekker retro-veske? 10 pro-
sent av salgsprisen går til VMHs viktige arbeid. NB: Supre julegaver!

Mer informasjon og link til nettbutikken finner du på
http://vmh.no/vmh-kolleksjonen-er-klar/

Husk at det tilkommer toll og moms på bestillinger over 200 NOK.

HAR DU GLEMT NOE?
Vi sender i disse dager ut en 
purring på betaling av med-
lemskontingent for 2014. 
Medlemmene er vår aller 
viktigste ressurs, og uten 
dem er det ingen forening. Til 
deg som mottar en faktura fra 
oss: Vi håper du fortsatt vil 
være med på VMH-reisen og 
innbetaler beløpet. På forhånd 
tusen takk!

Bli med på Donasjonsdagen
I år er Donasjonsdagen lørdag 25. oktober. Styret i VMH håper mange av medlemmene vil 
melde seg til tjeneste for en viktig sak denne dagen.
En økende andel voksne med medfødt hjertefeil vil trenge et nytt organ. Voksne med medfødt 
hjertefeil er derfor engasjert i Stiftelsen Organdonasjons viktige arbeid med å spre informasjon 
om organdonasjon og få flere til å si JA.
Stiftelsen Organdonasjon har stands over hele landet denne dagen, men er åpen for flere 
arrangementer. Du kan bli standkontakt og få med deg venner og kjente på standen din, eller 
melde deg som deltager på en eksisterende stand. Det er meningsfylt, sosialt, og en effektiv 
måte å skape bevissthet om organdonasjon på! Påmeldingsfrist for deltagere er 23. oktober, 
og 30. september for standkontakter.

Du finner mer informasjon om Donasjonsdagen og hvordan du melder deg på her:
http://www.organdonasjon.no/donasjonsdagen-pamelding/

Du kan også kontakte VMHs styremedlem 
Kari Anne Pedersen (telefon 901 63 501) hvis 
du har spørsmål om organdonasjon og Dona-
sjonsdagen.

Er VMH din hjertesak?
Vil du hjelpe Voksne med medfødt 
hjertefeil på veien fra avmektig til-
skuer til viktig aktør?

Bli med å bygge opp foreningens inter-
essepolitiske arbeid.

Interessepolitisk arbeid handler om 
å nå fram til beslutningstakerne, og 
klatre på prioriteringslistene deres. 
Vi må formidle hvem vi er, og nå frem 
med våre hjertesaker. VMH vil gjerne 
trekke til seg andre ressurspersoner 
enn landsstyret i dette arbeidet. Ta 
kontakt med leder Marit Haugdahl 
(marit@vmh.no) så fort som mulig!

The Norwegian association for 
Adults with Congenital Heart Defects

Established in April 2010

Adults with congenital heart defects are one of the fastest growing patient 
groups in Europe. In Norway, there are approximately 18.000 persons 
over 18 years old with a congenital heart defect.

MELD DEG INN
I VOKSNE MED MEDFØDT 

HJERTEFEIL (VMH) OG BETAL KUN KR 50,-.
BLI OGSÅ MED I TREKNINGEN AV FEM GAVEKORT 

PÅ KR 200,- I VMHS FLOTTE NETTBUTIKK.
Alle som melder seg inn i VMH i perioden 1. oktober 2014 – 31. desember 2014 betaler kun 50,- 
for medlemskapet i 2014. Ordinær pris er 200,-.
Blant alle som melder seg inn i kampanjeperioden, trekker vi ut fem heldige vinnere av et gavekort på 
kr 200,- på valgfritt produkt i VMHs nylig oppgraderte nettbutikk, se link på www.vmh.no.

Tilbudet gjelder kun nye medlemmer, og kontingenten må være betalt senest 31.12.2014.
Innmelding: http://vmh.no/bli-medlem/



Nå i salg
Hjertebarnkalenderen 2015

     Bestill på www.ffhb.no

Takk for 
din støtte til  

barn i N
orge  

med hjertefeil

Hjertebarnkalenderen 
                                      2 0 1 5

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

www.ffhb.no

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

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

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

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

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

Oversiktskalender 2016
Januar 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppslag sider.indd   1 07.03.14   12.32

Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket

Hjertet er organet som oftest har misdannelser hos nyfødte. Hjertet på et nyfødt barn er omtrent like stort som barnets knyttneve.

Tidligere måtte man ofte vente til barnet var 1–2 år før man kunne operere alvorlige feil.

Emil - Linius
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Januar

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

   
  

  
 Dagfi nn  Alfred  Roar  

       1 Dagfrid 2 Alf 3 Roger 4

       1. nyttårsdag

Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund  Børge

Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10 Børre 11

Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton  Hild 

Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17 Hildur 18

    Herbjørg     
 Tønnes  

Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl  Paul 

Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24 Pål 25

  Bastian      Emma  Joar  

   
  H.K.H. Prinsesse 

   
  Ingrid Alexandra

Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun 

Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31

  Gurli     
 

Desember 2014
 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31

Februar
 M T O T F L S

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28

   
  H.K.H. Prinsesse 

   
  Ingrid Alexandra

   
  

  
  

  

             

Notater:
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  Ingrid Alexandra

Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun 

Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31

  Gurli     
 

Desember 2014
 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 
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  29 30 31

Februar
 M T O T F L S
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 2 3 4 5 6 7 8
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  Ingrid Alexandra

 
  

  
  

  
  

             

Notater:
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Siden starten, i 1976, har Foreningen for hjertesyke barn støttet forskning og medisinsk utstyr med over 30 millioner kroner.
Christopher
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April Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Uke 14

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 18

 
  

 Aron 
 Sigvard  Gunnvald  Nanna  Irene 

 
  

 Arve 1 Sivert 2 Gunvor 3 Nancy 4 Eirin 5

 
  

 Arvid   
  

 Nina 
 Eiril

 
  

  
 Skjærtorsdag   Langfredag  Påskeaften  1. påskedag

Åsmund  Oddveig  Asle 
 Rannveig  Ingvald  Ylva 

 Julius 

Asmund 6 Oddvin 7 Atle 8 Rønnaug 9 Ingveig 10 Ulf 11 Julie 12

 
  

  
 

 2. påskedag
Asta 

 Ellinor  Oda 
 Magnus  Elise 

 Eilen 
 Arnfi nn 

Astrid 13 Nora 14 Odin 15 Mons 16 Else 17 Eilert 18 Arnstein 19

    Odd    Elsa 
  

  
 

 
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
 

Kjellaug  Jeanette  Oddgeir  Georg  Albert  Markus  Terese

Kjellrun 20 Jannike 21 Oddny 22 Jørgen 23 Olaug 24 Mark 25 Tea 26

      Jørn 
  

  
 

 
 Charles  Vivi 

 Toralf  Gina

Charlotte 27 Vivian 28 Torolf 29 Gitte 30 

Lotte

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

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

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

 
  

 Ask 
 Kjartan 

 Andrea 
 Ulrik 

 Mirjam 

 
  

 Embla 1 Kjellfrid 2 Andrine 3 Ulla 
4 Mina 5

 
  

  
  

 André 
  

 

 
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
   H.M. Dronning Sonja

 
Torgrim 

 Håvard 
 Sunniva 

 Gøran 
 Anita 

 Kjetil 
 Elias 

Torunn 6 Hulda 
7 Synnøve 8 Jøran 

9 Anja 10 Kjell 11 Eldar 12

 
  

 Synne 
 Ørjan 

  
  

 

 
  

  
 

 
  

  

 
 

Marita 
 Reidar 

 Olav 
 Aurora 

 Elin

Rita 27 Reidun 28 Ola 29 Audhild 30 Eline 31

 
  

 Ole 
 Aud

 
  

  
Olsok

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

August

 M T O T F L S

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

  31

 
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
   H.M. Dronning Sonja

Notater:

Margareta 
 Johanne 

 Malene 
 Brita 

 Kristine 
 Jakob 

 Anna 

Margit 20 Janne 21 Malin 22 Brit 23 Kristin 24 Jack 25 Anne 26

Marit  Jane  Mali  Britt 
 Kristi 

 Jim 
 Ane

 
 

 H.K.H. Kronprins  
 

 
 Haakon  

  
  

  
 

Mildrid 
 Solfrid 

 Oddmund 
 Susanne 

 Guttorm 
 Arnulf 

 Gerhard 

Melissa 13 Solrun 14 Oddrun 15 Sanna 16 Gorm 17 Ørnulf 18 Gjert 19

Mia           
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  

  
  

 

 
  

  
 

Godt hjulpet av et korps med frivillige gjennomfører FFHB nærmere 200 arrangement hvert år for hjertebarnsfamiliene over hele landet.
Oliver og Mathilde
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