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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

e-post på ffhb@ffhb.no.

LEdEr anne giertsen      anne@ffhb.no iNNhoLd

Sommer og sol, forhåpentligvis. Og glade 
barn med ansiktet fullt av is, og uthvilte for-
eldre i feriemodus. Lange dager uten andre 
planer enn å nyte ferien og det altfor korte 
avbruddet fra hverdagene. Herlig, det er slik 
vi ønsker det. 

Men for noen skal det litt mer til enn at 
kalenderen viser de lenge etterlengtede som-
mermånedene. For noen sitter bekymringene 
for langt inne til at man riktig kan tillate seg 
å slappe av. Noen barn er sykere enn andre, 
og trenger tett oppfølging og et våkent blikk 
til enhver tid. 

I denne utgaven av Hjertebarnet ser vi nærmere 
på fars opplevelser rundt det å ha et hjerte-
sykt barn. Klarer han å slappe av, mens mor er 
den som bekymrer seg? Hvordan er ansvaret 
fordelt i familien? Er det mor som alltid har 
full kontroll over medisiner (og ikke minst 
reseptenes gyldighet), når neste kontroll skal 
være, som har møter med barnehagen og 
skolen, og som blir hjemme med barnet når 
det er sykt? Ofte så får man jo inntrykk av at 
det er slik i de fleste familier, det er mor som 
har oversikt over bursdager og gaveinnkjøp, 
tante Olga som man skal bake til, hvem som 
skal ha med grillpølser og tursekk med varme 
klær på skolen – ja, det er hun som er familiens 
administrator.  Men er det hun som er mest 
bekymret? Er det hun som tar med seg de 
andre søsknene på tur når hjertebarnet er 
sykt? Er det hun som handler inn og avtaler 
barnevakter for de andre barna? Som sitter 
på jobben og ikke klarer å konsentrere seg 
fordi hun lurer på hvordan det går på syke-
huskontrollen i dag.

I de ulike intervjuene med fedre og med 
eksperter i dette bladet, ser vi at det ikke er 
noe entydig svar på dette. Hver familie har 
sin måte å løse utfordringene på, og alle er vi 
forskjellige. Likhetstrekkene og kjønnsrolle-
mønstrene var nok tydeligere før, men kanskje 
vi «jobber» mer i team i dag? Både mor og 
far er aktivt med, og det å si at den ene er mer 

bekymret enn den andre vil ofte bli helt feil. 
Vi har bare forskjellige måter å vise det på, og 
ulike måter å håndtere bekymringene på. Det å 
lese om hvordan andre håndterer vanskelige 
situasjoner, kan gi oss selv litt innsikt i hvordan 
vi takler utfordringer. Kanskje kan det også gi 
oss en mulighet til å endre rutiner og mønstre 
som ikke fungerer optimalt?

Mange hjertesyke barn har søsken. Disse må 
ikke glemmes. Vår «egen» psykolog, Torun 
Vatne, har gode råd å komme med i dette 
nummeret av Hjertebarnet.

Les, og nyt sommeren!

Anne Giertsen
Leder for landstyret i FFHB
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"Jeg bekymrer 
meg ikke så mye i det 
daglige. Dette anser jeg 

som noe legene har 
kontroll på, og de vil 
ta grep om det skulle 

bli nødvendig."
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Spennende samarbeid med økologisk hotell
Foreningen for hjertesyke barn har inngått et samarbeid med Hotel Guldsmeden i Oslo. Blant annet tilbyr de ti av 
våre medlemsfamilier en gratis hotellhelg i løpet av året. Helgene fordeles på familier fra de fem regionene i FFHB.

Hotel Guldsmeden er en hotellgruppe bestående 
av fire hoteller i Danmark, ett på Bali, ett i 
Sør-Frankrike og ett i Oslo som det nyeste 
medlemmet av gruppen. Konseptet er unikt 
og fokuserer på økologi, stil, sjarm og sjel. 

Hotel Guldsmeden i Oslo har 50 rom. TV og 
telefon er erstattet med iMac. Hvert rom er 
innredet med himmelsenger som gjør det lett 
å drømme seg bort fra en hektisk hverdag. I 
kjelleren er det et tyrkisk inspirert velvære-
rom med steambad, badstu og badekar, og 
gjester oppfordres til å ta med seg badetøy.
 
Hotel Guldsmeden kombinerer en intim og 
uformell stemning med klassisk profesjo-
nalisme. Hotellet er også drevet av et sterkt 
ønske om bæredyktighet og er i dag det 
grønneste initiativ på hotellmarkedet i Nor-
den. De innehar ulike miljøsertifiseringer.
 
Hotellenes visuelle uttrykk er skapt av eierne 
Sandra og Marc Weinert, og avspeiler deres 
personlige smak. Alle møbler, all kunst og 

belysning er håndplukket av dem, eller per-
sonlig designet av dem og skapt til hotellene. 

– For FFHB er dette et helt nytt og spennende 
samarbeid, som vi ser fram til å utvikle 
sammen med Hotel Guldsmeden. Bidraget 
med gratis hotellhelger er sjenerøst og vil 
komme mange av våre hjertebarnsfamilier 
til gode. Hotel Guldsmeden har i tillegg 
besluttet å støtte FFHB på andre måter 
gjennom året, noe vi setter stor pris på, sier 
generalsekretær Helene Thon.
 
I vinterfeiren i år var to hjertebarnsfamilier 
på plass på Hotel Guldsmeden i Oslo som 
første ut i dette samarbeidet. Her er hva 
familiene selv meldte tilbake:

«vi hadde en flott helg på hotellet. det var 
et koselig lite hotell, og barna ble fort stue-
varme og kjent på hotellet. området hotellet 
lå i var bra for byvandring. vi fikk god mat, 
økologisk sådan. og frokosten varte helt 
fra 7.00 til 12.00, det var kjempeflott!»

NotiSEr Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

bare far kan vite hvordan far har det. Derfor har vi spurt ham om hvordan det er å være far når  
barnet har medfødt hjertefeil? Hjertebarnet har snakket med flere fedre om deres opplevelse av sin farsrolle. 
reagerer menn egentlig ulikt fra kvinner i en slik situasjon? Svarene vi får avslører at forskjellen fedre imellom 
er stor, her finnes neppe noen fasit. Vi har også snakket med en forsker og pappa, som dessuten har skrevet bok 
om det å være forelder i dag. Han slår fast at den gamle og autoritære farsrollen har stått for fall. Men hvordan 
er da den nye?

I Hjertebarnet nr 1 i år var det et intervju med en forsker i trondheim og hans oppløftende resultater om hvor godt 
søsken til kronisk syke barn klarer seg. I dette nummeret kommer motsvaret. Psykolog torun Vatne på Frambu kan 
fortelle mye om søskens sårbarhet, tuftet på både praktisk og teoretisk kunnskap. Søsken til kronisk syke barn 
trenger å bli ivaretatt på en god måte, og Vatne jobber med et samtaleopplegg for dette.

God sommer!

Å være far
«Kan vi bli bedre til å  
kommunisere? Vi vil så 
gjerne være til hjelp…»
velkommen til kurs for besteforeldre som har opplevd 
den doble sorgen: Å miste sitt barnebarn og sorgen over 
å se sitt eget barn sørge over tapet av et barn. det er 
fremdeles mulig å melde seg på, frist 15. august.

Besteforeldre er en gruppe som ikke alltid prioriteres når det 
gjelder oppfølging etter dødsfall. Helgen 18. – 20. oktober 
2013 arrangerer Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen 
uventet barnedød og Foreningen vi som har et barn for lite, i 
fellesskap et kurs i Oslo for besteforeldre fra hele landet som 
har mistet et barnebarn. Her vil mennesker i samme situasjon 
møtes, og de kan utveksle erfaringer med hverandre. Noen har 
mistet barnebarnet for mange år siden, noen nylig.

Som foredragsholdere er bestemor Marit Lie Hermanrud med. 
Hun har selv opplevd å miste to barnebarn. I tillegg kommer 
psykolog Oddbjørn Sandvik.  
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Du kan lese mer hos http://www.lub.no/besteforeldrekurs

Eller ta kontakt med:
FFHB: Anne Kristin Knudsen, anne.kristin.knudsen@gmail.com
LUB: Marit Lie Hermanrud, sa-her@online.no
BFL: Anne Giertsen, foreningen@etbarnforlite.no

▲ Generalsekretær 
i FFHB, Helene Thon, 
sammen med eier av 
Hotel Guldsmeden, 
Sandra Weinert, og 
hotelldirektør i Oslo, 
Camilla Narud.

     Robin, Sebastian 
og Emma Victoria 
Torgersen koste seg 
på Hotel Guldsmeden 
i vinterferien.
(Foto: Privat)

▲
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Å værE Far Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Vebjørn, mamma Anne Olasveen 
Holen og pappa André Holen bor 
tett oppi skogkanten i Lilleham-

mer by. Fra huset har de fantastisk utsikt 
mot Gausdal, og de får trimpoeng hver 
gang de går de bratte bakkene hjem fra 
jobben. Familien er medlem i Foreningen 
for hjertesyke barn, de har deltatt på mange 
aktiviteter og hatt stor glede av å komme 
i kontakt med andre foreldre. Siden i fjor 
har André også vært med som styremedlem 
i FFHB Oppland. Han har bred erfaring 
fra organisasjonsutvikling innen idrett, og 
synes det er fint å engasjere seg i noe som 
har med sønnen å gjøre.

Anne og André priser seg lykkelige for 
den gode medisinske oppfølgingen sønnen 
Vebjørn har fått, både på sykehuset i Lille-
hammer og på Rikshospitalet. Det er nesten 
så de har glemt dramatikken etter fødselen, 
og de innrømmer å ha fått et litt distansert 
forhold til det hele.  Selv om veien til tårene 
ikke er så lang når historien fortelles, og 
foreldrene blar i papirer og ser på bilder 
fra den uvirkelige påsken for fire år siden. 

– Jeg hadde så mange og rare tanker i hodet de 
 første ukene, det var en forferdelig ventetid, 
forteller Anne. Hun finleser sønnens journal 
for å finne ut hva operasjonen som kirurgen 
på Rikshospitalet utførte egentlig het. 

– Arterie switch, skyter André raskt inn.  
– Operasjonen gikk veldig bra, blant annet 
fordi kransarteriene (som også måtte flyttes) 
lå godt til. Dessuten var Vebjørn stor, nesten 
fire kilo da han ble født. Han har en ukom-
plisert transposisjon, det vil si at han ikke 
har noen tilleggsdiagnoser, fortsetter André, 

oPPFøLgiNg
Jevnbyrdig

Vebjørn Olasveen Holen er fire år og født med ukomplisert transposisjon. Huden hans var 
blå da han kom til verden, og etter fire dager ble han operert på Rikshospitalet. I dag er 
Vebjørn så frisk at foreldrene nærmest synes de må unnskylde sitt medlemskap i Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB). 

Vebjørn og pappa André Holen.
– Vi har vært så heldige, og 
Vebjørn har det veldig fint.
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mens Anne med et smil gir ektemannet kreditt 
for å huske så godt. Og siden kjønns- og 
foreldreroller står på dagsordenen, spør jeg 
om de har merket en forskjell seg i mellom 
på hvordan de håndterer sønnens sykdom.

– André er mye mer rasjonell enn meg. Han 
hører ordentlig etter og tar i mot informasjo-
nen han får fra legene, og så bearbeider han 
den rasjonelt etterpå. Mens jeg overtolker 
og legger til, innrømmer Anne selvkritisk, 
og antar at hun har engstet seg mer enn 
André for hvordan dette skal gå. 

– Nei, jeg bekymrer meg ikke så mye i det 
daglige. Dette anser jeg som noe legene har 
kontroll på, og de vil ta grep om det skulle 
bli nødvendig. Det har kanskje vært litt 
lettere for meg også, siden jeg har utdan-
nelse innen anatomi og fysiologi, noe som 
gjør det enklere å forstå hva legene snakker 
om, forklarer André. Han legger også til at 
Anne hadde en mye tøffere start. 

– Fødselen var hard, så Anne var nok mer 
belastet enn meg på flere måter til å begynne 
med. Dessuten bearbeider vi problemene 
litt ulikt. Jeg hadde en veldig god kollega, 
med sin egen erfaring med sykdom, som jeg 
snakket med hver dag. Det var en utrolig 
god ventil for meg. 

– For min del var det litt bearbeidende at jeg 
snakket med så mange, både familie og venner, 
i telefonen den tiden vi var på Rikshospitalet. 

Jeg måtte fortelle om igjen og om igjen hva 
som skjedde og hvordan det gikk, da fikk jeg 
nærmest snakket meg igjennom det som fore-
gikk. Det ble nesten som terapi, forteller Anne.

Anne og André delte fødselspermisjonen med 
Vebjørn likt seg i mellom, og legger vekt på 
at de er jevnbyrdige og like mye tilstede i 
oppfølgingen av sønnen. Vebjørn selv er en 
aktiv krabat som har gått i barnehage siden 
han var ett år. Han leker og leser og viser selv 
fram bilder fra sykehus, besteforeldre, tanter 
og onkler og mye annet. Arret på brystkassen 
viser han også stolt frem. Det er ganske tøft 
synes han. I påsken gikk Vebjørn en skitur 
på fem kilometer, og selv om far medgir at 
pjokken var sliten etterpå, er vi skjønt enige 
om at det ville enhver fireåring vært. 

– Nei, vi merker lite til hjertefeilen i det dag-
lige. Vebjørn har samme kapasitet som alle 
de andre barna. Han har i det hele tatt fulgt 
normalutvikling, både fysisk og mentalt, 
legger Anne til. Vebjørn går til kontroller på 
Lillehammer sykehus, hittil to ganger i året. 
Legene har sett en liten hastighetsøkning på 
blodet akkurat over arret der hvor årene er 
flyttet, men belastningen er såpass jevn at 
de avventer å gjøre noe med det. En periode 
var de også bekymret for at noen av årene 
var litt trange, men dette har gått seg til.

– Vi har vært så heldige, og Vebjørn har det 
veldig fint, avslutter Anne mens André stem-
mer i med flere energiske nikk med hodet.

transposisjon  
(tGA på engelsk)  
De to store pulsårene ut fra hjertet 
har «byttet plass», slik at lunge-
pulsåren går ut fra venstre og 
hovedpulsåren (aorta) ut fra høyre 
hjertekammer, altså motsatt av 
det normale. Hjertet pumper det 
«brukte» blodet tilbake til kroppen  
(istedenfor til lungene). Blodet som 
kommer tilbake fra lungene til venstre 
hjertehalvdel pumpes tilbake 
til lungene. Kroppen har nå to  
uavhengige kretsløp: ett går hjerte-
lunge-hjerte-lunge osv., og ett går 
kropp-hjerte-kropp. Vi har to for-
bindelser mellom hjertehalvdelene 
før vi blir født, og de lukker seg ikke 
med en gang etter fødselen. Slik kan 
pasienten likevel overleve de første 
dagene uten behandling og opera-
sjon. Uten tilleggsfeil kalles TGA 
gjerne «ukomplisert transposisjon».

Ve
bj
ør
n 

Ol
as
ve
en

 H
olen

, 5 år

Vebjørn er en aktiv krabat. Her med 
mamma Anne Olasveen.

i ENdriNg
Dagens foreldre er likestilte i barneoppdragelsen, i følge forsker Jørn Isaksen. Gamle 
kjønnsroller har for lengst stått for fall, og i dag deltar mor og far i de fleste tilfeller like 
aktivt i den daglige oppfølgingen av barna. Men blir barneoppdragelse enklere av dét?

Foreldrerollen

Jørn Isaksen jobber som forsker og fag-
utvikler i Sykehuset Innlandet, Habilite-
ringstjenesten Oppland. Han har mange 
års erfaring med veiledning av familier, 
og har jobbet mye med foreldre som har 
barn med funksjonshemninger og ulike 
utviklingsforstyrrelser. I høst disputerer 
han for sin doktorgradsavhandling om 
epidemiologi og autisme. Isaksen har selv 
tre barn, og vet godt at barneoppdragelse 
verken er endimensjonalt eller enkelt. Han 
har for lengst erkjent at det ikke finnes en 
fasit eller gullstandard for hvordan barna 
våre ledes på riktig spor. Foreldre er like 

ulike som barna de deler ansvaret for. Noen 
akkumulerte erfaringer og kunnskaper har 
Jørn Isaksen likevel opparbeidet seg gjen-
nom sine år som veileder, forsker og far. 
De er gjort tilgjengelig for andre foreldre 
i bokform.

– Det er noen grunnleggende prinsipper som 
går igjen, og som de aller fleste foreldre kan 
slite litt med og ikke minst kjenne seg igjen 
i, sier forskeren. 

Isaksen har registrert at det ganske lenge 
har vært en trend å gi ut selv-

hjelpsbøker - også om barneoppdragelse. 
Veldig få av de sistnevnte gir imidlertid 
konkrete råd, noe han på et tidspunkt ønsket 
å komme i møte. I 2008 ga Jørn Isaksen 
og Are Karlsen ut boka Foreldrelappen, 
kjøreregler for en positiv barneoppdragelse. 
Den tar utgangspunktet i tolv konkrete råd 
for hvordan foreldre bør te seg overfor 
barna sine, og tar mål av seg å vise vei til 
en positiv barneoppdragelse. Foreldrelappen 
har ingen tilsynelatende kjønnsperspektiver. 
Den fokuserer på foreldrerollen og samar-
beidet i familien. Isaksen medgir likevel 
at behovet for skrevne råd kanskje 

Å værE Far ForELdrELaPPENTekst og foto:  hanni Winsvold Petersen Tekst:  hanni Winsvold Petersen 
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ForELdrELaPPEN

er enda større i dag når menn er mer på 
banen i den daglige oppfølgingen av barna. 

Fars autoritet for fall
– Biologisk sett har mennesket endret seg 
ganske lite siden «tidenes morgen», sier 
han. Men de sosiale konstruksjonene som 
menneskene er del av, endrer seg i et vanvit-
tig tempo. Særlig de siste tiårene. Ta fars 
autoritære rolle i familien som eksempel, 
den er nesten helt borte. Dette representerer 
kanskje en av de aller største forskyvningene 
i vår sosiale familiekonstruksjon, og den 
påvirker også barna, mener Isaksen. 

– Det er ikke mange tiårene siden mor tok 
seg av og løste det meste som gjaldt barne-
oppdragelse. Far ble tilkalt når det toppet 
seg og var gjerne «riset bak speilet» som det 
ble truet med. Fars rolle har vært i voldsom 
endring siden 50- og 60-tallet hvor han var 
ganske fraværende, til i dag hvor far stort 
sett er helt nærværende. Mødre og fedre er i 
dag temmelig likestilte partnere når det gjelder 
oppfølging av barn, understreker Isaksen. 
Denne likestillingen når det gjelder oppdra-
gelse gjør ikke nødvendigvis oppfølgingen 
og arbeidsfordelingen enklere, slik han 
vurderer det. Nettopp fordi begge er til 
stede og deltar i de samme prosessene, tror 
Isaksen at en av de største utfordringene for 
dagens foreldre er å klare å være samstemte. 

– Begge må forholde seg til den samme 
oppråddheten og de samme småkonfliktene 

i hverdagen. Da kan det lett bli disputter og 
uenigheter, fordi man i en travel hverdag 
griper ting an på ulike måter. Her kan det 
være nyttig med en tredjeparts råd i form 
av for eksempel en bok, sier Isaksen lurt.  

Forventningspress
Isaksen minner om at det er store forvent-
ninger knyttet til fedre i dag, og til at de 
stiller opp på lik linje med mor. Han er 
overbevist om at menn er like gode omsorgs-
personer som kvinner, men tror kanskje de 
fremdeles må stå på litt mer for å komme på 
banen og i posisjon. Far fyller omsorgsrollen 
på en litt annen måte enn mor. Isaksen er 
ganske sikker på at mange menn river seg 
litt i håret når de skal finne sin plass i den 
moderne familien.

– Når bare mor slipper far til, fyller han fort 
rollen som omsorgsperson, sier Isaksen litt 
spissformulert og kanskje noe provoserende.  
Han legger til at også dagens mødre føler 
et press for hvordan de skal fylle rollen på 
best mulig måte.

Vår atferd påvirker 
Måten vi er på, påvirker menneskene vi har 
rundt oss, og det skaper i neste omgang 
forventninger fra omgivelsene. Isaksen er 
opptatt av at vi som foreldre selv er med på 
å skape våre roller i familien. Han eksem-
plifiserer med den klassiske forestillingen 
(eller sannheten?) om at det er mor som 
har oversikt over (og ordner opp i) det 

meste som har med barna å gjøre i familien. 
Hvorfor blir det sånn, spør Isaksen seg? 

– Kanskje kan det forklares med at mødre 
ofte er mer opptatt av å gi barnet umid-
delbar behovstilfredsstillelse. Dette er et 
mønster som kan henge igjen fra tiden med 
amming, hvor alt fokus er rettet mot barnets 
primære og grunnleggende behov. Fedre er 
gjerne litt mindre aktive på den øyeblik-
kelige behovstilfredsstillelsesfronten, noe 
som over tid forsterkes ved at de får færre 
forespørsler. Barna henvender seg til mor 
når noe skal ordnes, noe som igjen skaper 
en skjevfordeling mellom foreldrene, og 
en mulig rollekonflikt, forklarer Isaksen. 

– Som foreldre har vi gjerne ulike være-
måter helt fra starten av, og dette former 
våre roller mye mer enn vi tenker over, 
tror Isaksen. Han mener det kan være 
nødvendig innimellom å gå disse rollene 
etter i sømmene, og å avklare hverandres 
forventninger. Spørsmålet er jo også om 
man ønsker at arbeidsdelingen skal være 
helt lik, legger han til.

Barnet som trenger det lille ekstra
Isaksens erfaring er at foreldre som får et 
sykt eller funksjonshemmet barn kan opp-
leve spesielle utfordringer når det kommer 
til oppdragelse. Både mødre og fedre blir 
litt satt ut når de får et barn med spesielle 
behov.  Barnet er ekstra sårbart, og foreldre 
har ofte vondt av barnet. Oppfølgingen kan 

"Det er noen grunnleggende 
prinsipper som går igjen, og som 
de aller fleste foreldre kan 
slite litt med og ikke minst 

kjenne seg igjen i" 
Jørn Isaksen, forsker, forfatter og pappa

Kjøreregler for en positiv barneoppdragelse
 1 Gi barnet mye ros, også for dagligdagse ting. Gi alltid minst fem ganger så mange positive som  
  korrigerende kommentarer i løpet av en dag (5-1 regelen).

 2 Gi korrigerende tilbakemeldinger rettet mot den negative adferden, ikke mot  
  barnet. Gi konsekvenser på en rolig og kontrollert måte.

 3 Behold roen når barnet søker oppmerksomhet gjennom uønskede handlinger.  
  I mange tilfeller er ingen reaksjon den beste reaksjon.

 4 Sett av nok tid til dagligdagse gjøremål sammen med barnet.

 5 Følg opp regler og beskjeder konsekvent; ikke gi etter for å unngå bråk.

 6 Innfør gode rutiner. Det forebygger problemer.

 7 Ansvarliggjør barnet ditt. La barnet få ansvar for enkle oppgaver.

 8 Prøv alltid å avslutte dagen på en hyggelig måte.

 9 Stimuler barnet til læring. Barn lærer hele tiden, og gjennom  
  stimulering kan du påvirke hva og hvor mye barnet ditt lærer.

 10 Lek og le med barnet ditt, men le aldri av barnet.

 11 Gi barnet gode forklaringer.

 12 Vær et forbilde. Barn gjør som du gjør, og ikke som du sier.

være preget av mye usikkerhet. For noen 
foreldre er det rett og slett vanskeligere 
å sette grenser, og å stille krav til barnet 
når det har tilleggsbehov. Isaksen tror at 
det for disse foreldrene noen ganger kan 
være en vanskelig snuoperasjon når noe 
av omsorgen og pleien faktisk skal endres 
til grensesetting.

– Foreldre kan i en slik situasjon være 
ettergivende med barna, ofte i aller beste 
hensikt. Men stikk i strid med det som fak-
tisk er det beste for barnet. Barna trenger 
om mulig enda flere rammer enn andre 
for å utvikle seg og bli trygge, sier Isaksen, 
som i denne sammenhengen snakker om 
rolig og konsekvent grensesetting, basert 
på positive strategier. 

– Kanskje trenger foreldre til barn med 
spesielle behov hjelp av en tredjeperson 
for å stake ut den riktige kursen, foreslår 
Isaksen. Han har lang og god erfaring med 
å veilede foreldre som har omsorgen for 
barn som trenger litt ekstra oppfølging.

Foto:  Hanni Winsvold Petersen
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Sidra Ali (25) og Bilal Liaqat (28) tar varmt 
imot i en stor generasjonsbolig på Lutvann 
i Oslo. Huset ligger høyt og fritt med en 
hundremeterskog på den ene siden og fri 
utsikt over Groruddalen på den andre. Det 
unge ekteparet deler huset med Sidras for-
eldre, hennes to brødre med koner og deres 
barn. I alt bor det fjorten mennesker her. 

– Det er ekstra godt og trygt å ha familien 
rundt seg nå, mener Sidra.

Foreldrene hennes kommer fra Pakistan, 
men selv er hun født og oppvokst i Norge. 
Hun og Bilal har kjent hverandre siden 
de var barn og giftet seg i 2007 da han 
kom til Norge. 

– Det tok oss fire år å få Yaseen, så han 
var etterlengtet. Da vi var til vår første 
ultralyd som jeg tok privat i uke 14, fikk 
vi ikke vite at noe var galt. Men da vi 
var på den ordinære ultralyden på Ahus i 
uke 19, fikk vi beskjed om at han hadde 
leppe-ganespalte. Dette hadde vi faktisk 
aldri hørt om før, men de forsikret oss om 

yaseen (2) ble født med hjertefeil og ganespalte:

- En tøff start, men  
vi takler det sammen!
Da Sidra og Bilal fikk vite at de skulle få et barn, var gleden stor. Fire års ventetid 
var over! Så kom sjokkbeskjeden. Gutten i magen var alvorlig syk.

SAMMEN: Selv om en mor kanskje 
er viktigst for små barn i starten, 

er det fint at far er med hele veien, 
er foreldrene enige om. 

at det ville være lett å gjøre noe med det 
med en operasjon og at han ville bli helt fin. 
Foreldrene slo seg først til ro med det, og 
la ikke så mye vekt på at legene ville ha 
en ny ultralyd for å se nærmere på hjertet 
dagen etter.

– Legen sa hun ikke fikk sjekket hjertet på 
grunn av barnets stilling. Vi tenkte ikke 
mer over det da, men nå i ettertid antar 
vi at hun allerede hadde sett feilen, men 
at hun ville sjekke det nærmere før hun 
informerte oss.

– Da jeg kom hjem googlet jeg imidlertid 
hva leppe-ganespalte er, siden det bekymret 
meg litt. Og jeg forsto fort at det ikke uten 
videre er så enkelt å reparere for alle. Det er 
jo mange grader av det og det viste seg etter 
hvert at Yaseen hadde dobbeltsidig leppe-
spalte som ville kreve flere operasjoner. 

Men dette kom likevel i bakgrunnen da for-
eldrene dagen etter, på sin tredje ultralyd, 
fikk beskjed om den alvorlige hjertefeilen. 

Mange tårer
– Ja, de så at Yaseen hadde hypoplastisk 
høyre hjertesyndrom og pulmonal atresi. 
Da ordene «alvorlig og komplisert hjerte-
feil» kom fra legen, kan jeg ikke beskrive 
hva jeg følte!

Det ble mange tårer. Fortvilelsen og usik-
kerheten var stor. Da de vordende forel-
drene var inne på Rikshospitalet til en 
grundigere utredning, begynte det å synke 
inn. 

– Jeg syntes det var vanskelig å forholde 
seg til dette. Vi hadde ventet i fire år og 
forventningene var så store. Da ble sorgen 

<<Da ordene alvorlig 
og komplisert hjertefeil 
kom fra legen, kan jeg  

ikke beskrive hva 
jeg følte!.>>

OPERASJONER I VENTE:  
Yaseen før ganeoperasjonene. 
Foto: Privat

Tekst og foto: torill Funderud
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stor også. Det endte med at jeg isolerte meg 
i en måned. Jeg orket ikke møte noen. Jeg 
trengte tid, forteller hun og Bilal nikker. 

– Det var tungt!
Sidra ble sykemeldt fra lærerjobben og sa 
ifra seg ledervervet i en frivillig organisa-
sjon hun leder. Hun trakk seg tilbake og 
hadde bare kontakt med den nærmeste 
familien som hun snakket mye med.

Det var like tøft for Bilal å få en slik 
beskjed. I starten ble det mange tårer og 
fortvilelsen var stor for ham også. Spesielt 
da han snakket med sin far på telefon fra 
Pakistan, føltes det ekstra tungt. 

– Jeg kom over den tøffe tiden raskere enn 
Sidra. Jeg forsøkte det for hennes skyld. 
Da jeg så hvor tøft hun hadde det de første 
ukene etter sjokkbeskjeden, tenkte jeg at 
jeg måtte forsøke å være sterk for henne. 
Jeg ville hjelpe henne til å tenke positivt 
og gi henne håp om at det ville gå bra, 
forklarer Bilal. 

– Det var han egentlig kjempeflink til, 
roser kona. 

Bilal begynte raskt i jobben som drosje-
sjåfør igjen, men sluttet aldri å tenke på 
det store spørsmålet – hva kommer til å 
skje når Yaseen blir født? 

– Så den tanken satt i bakhodet hele tiden, 
jeg tenkte på det hver eneste dag i hele 
svangerskapet.

Sterk i troen
Hjertebarnet har lenge forsøkt å komme 
på besøk til familien for å høre historien 
deres. Men gang på gang har de vært nødt 
til å melde avbud fordi Yaseen har blitt syk. 

– Det som har slått meg, er roen deres. 
Uansett hvor syk Yaseen har vært, har dere 
virket like rolige og trygge. Hvordan har 
dere greid å være så sterke? 

– Vi er muslimer og det har hjulpet oss. Vi har 
en fin religion, synes jeg. I vår tro tenker vi at 
alt som skjer, er vår skjebne. Utfordringene 
som vi møter, er tester som vi skal bestå og 
takle. Vi skal vise takknemlighet for det vi 
har og tålmodighet for det vi ennå ikke har, 
men ønsker oss, forklarer Sidra, som er blitt 
sterkere i troen de to siste årene.

Hun trengte tid til bønn og meditasjon da 
hun fikk beskjeden om Yaseens hjertefeil 
og ganespalte, men så følte hun seg klar 
for å møte utfordringene.

– Ja, det tok ikke lang tid, så var jeg helt 
sikker på at dette skulle vi klare å møte 
sammen. Vi er takknemlige for at vi fikk tid 
til å forberede oss i løpet av svangerskapet 
på at Yaseen var alvorlig syk og at vi ikke 
fikk sjokket idet han ble født. Det tror jeg 
hadde vært vanskeligere for oss. 

– Jeg ba også mye om at Allah skulle velge 
den beste løsningen for oss og for vårt 
kommende barn, forteller Bilal. 

Roen som Sidra og Bilal fant i løpet av 
svangerskapet, har de tatt med seg hele 
veien. Den har hjulpet dem gjennom sønnens 
operasjoner, sykehusopphold og rekonva-
lesens. Først nå som han nesten er to år, 
kan de se fram til et mer normalt familieliv.

– Ja, vi har vært ut og inn av sykehuset hele 
tiden. Så den motoriske utviklingen hans har 
gått frem og tilbake. To skritt frem når vi er 
hjemme og så fem skritt tilbake når det er 

EN tøFF Start

SAMMEN: Hele storfamilien har støttet 
den lille familien gjennom sykehusopp-
hold og utfordringer. Her er fettere og 
kusiner samlet til Yaseens ettårsdag 
på Rikshospitalet i fjor. (Foto: Privat)

en ny innleggelse. Men vi er trygge for at han 
vil utvikle seg normalt nå. Nå er det ingen 
operasjoner som venter med det aller første 
– han har jo vært operert ni ganger i sitt korte 
liv, så vi trenger en liten pause alle sammen. 

Familiestøtte 
Den første bursdagen sin feiret Yaseen på 
Rikshospitalet. Da samlet hele storfamilien 
seg rundt ham. 

– Vi hadde leid den store kjellerstua i det 
flotte foreldreovernattingshuset på Riksen. 
Der hadde vi pyntet hele rommet og feiret 
bursdagen akkurat slik vi hadde planlagt 
å gjøre hjemme. Det ble en veldig hyggelig 
bursdagsfeiring med alle til stede.

– Vi har vært opptatt av at alle skal ha 
kontakt med ham og bli kjent med ham – 
og de andre ungene i familien vendte seg 
fort til leppe-ganespalten hans og fikk et 
naturlig forhold til det før han ble operert. 
Til bursdagen lagde foreldrene en quiz om 
Yaseen. Ett av spørsmålene var: hvor lenge 
har Yaseen ligget på sykehus? 

– Vi hadde regnet ut antall dager på forhånd 
og fant ut at han hadde vært omtrent ti 
måneder av sitt første leveår på sykehus. 
Så han er en tøffing! 

Det er selvfølgelig ikke bare pasienten 
selv som har mange sykehusdøgn bak seg. 
Begge foreldrene har bodd på sykehuset 
med ham hele tiden.

– Ja, Bilal har jobbet i perioder, men har 
likevel bodd på sykehuset. Jeg er veldig glad 
for at vi har kunnet være så mye sammen. 
Selv om en mor kanskje er viktigst for små 
barn i starten, er det fint at far er med hele 
veien, mener Sidra. 

– Det har vært viktig for meg å være med 
hele tiden. Det er fint å være flere også, 
forresten. I periodene hjemme har det blitt 
mange våkenetter og det har av og til vært 
slitsomt. Da har familien vært veldig god 
å ha, understreker Bilal.

– Ja, jeg har jo både to svigerinner og moren 
min til å hjelpe meg her hjemme. De kan passe 
Yaseen en time eller to om dagen når Bilal er på 
jobb, slik at jeg kan hvile hvis jeg er sliten. Det 
er en utrolig god støtte og har gitt meg energi.

Komplikasjoner
Sin første hjerteoperasjon tok Yaseen da 

han var fire måneder. Først da han var 
åtte måneder var han klar for sin første 
leppe-ganeoperasjon. Endelig skulle det 
bli lettere for ham å spise slik at han ikke 
lenger måtte være avhengig av sonde.  

– De forklarte at han ville trenge flere 
operasjoner, men at de måtte ta en side 
om gangen. Den første operasjonen gikk 
fint, men da han skulle inn til sin andre 
leppe-operasjon, ble han forhindret av 
hjerne-hinnebetennelse.

Han rakk heller ikke å legges inn til sin 
andre leppeoperasjon før han fikk meningitt 
på nytt. Legene syntes det var rart han han 
fikk det igjen, og tok CT og MR av hodet 
hans. De oppdaget da væskeansamlinger 
i hjernen. De tok en spyttprøve, og fant 
spinalvæske i munnen. Slik forsto de at det 
var en åpning mellom munnen og hjernen 
som måtte lukkes. Dette var en komplik-

asjon som hang sammen med den åpne 
ganen hans, og derfor måtte den planlagte 
operasjonen av leppe-ganespalten i mai 
utsettes enda en gang. 

– Det var selvfølgelig aller viktigst å lukke 
denne åpningen mot hjernen! 

Tøff med arr
Dermed fikk ikke Yaseen bare arr på lep-
pene og over brystet, men også et langt 
arr i hodet som går fra øre til øre – og 
med på kjøpet fikk han to nye måneder på 
sykehus i fjor sommer, og måtte få næring 
intravenøst. 

– Arr er bare tøft på gutter, er det ikke, 
spøker Sidra.
– Men de månedene han fikk etter opera-
sjonen i hodet, var tøffe for oss. Da var vi 
på Ahus som er lokalsykehuset vårt, og ikke 
på Rikshospitalet. Jeg kan vel si at vi føler 

FERIE: - Det er godt å komme seg litt 
bort, og vi har forsøkt å reise når vi har 
hatt fri fra Rikshospitalet og Yaseen har 
vært frisk nok, forteller pappa Bilal. Her 
er de i Dubai. Foto: Privat
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oss tryggere på Riksen der de er mer vant 
til hjertebarn og fullt ut forstår hans situasjon. 
Men vi kom oss gjennom den sommeren 
også, og nå ser vi bare framover, sier Bilal. 

Godt kjent på Riksen  
Det er ikke bare Hjertebarnet som har 
kommentert roen til foreldrene. De har 
fått mange kommentarer fra både leger, 
sykepleiere, medpasienter og venner for at 
de har tatt utfordringene så rolig. 

– Ingen merket på Sidra at hun var gravid 
med en gutt som var alvorlig syk. Hun var 
aldri bekymret eller beklaget seg til venner 
– hun er veldig sterk, mener ektemannen. 

– Det er også godt for Yaseen at vi ikke 
er urolige. Hvis vi hadde vært stressa og 
engstelige hele tiden, ville det smittet over 
på ham. Vi har dessuten møtt utrolig flinke 
leger på Rikshospitalet som vi stoler på.

– Vi har blitt godt kjent med Gaute Døhlen 
og spesielt Sissel Nygaard. Gaute var den 
første kardiologen som vi møtte etter at 
Yaseen ble født, og det er ham vi hadde 
mest kontakt med i begynnelsen. Sissel 

Nygaard ble vi kjent med etterhvert. Men 
hun er en så utrolig hyggelig og ikke minst 
dyktig person. Vi spør henne om alt mulig 
vi lurer på. Og hun er alltid tilgjengelig når 
vi ønsker oss en samtale. Vi kan sitte med 
henne i flere timer og snakke åpent om 
ting. Ikke bare om Yaseens sykdom, men 
også om våre liv. Ferier, jobb, hverdag og 
framtid. Det er vi kjempetakknemlige for 
og setter stor pris på.

Ekteparet skryter også av kontaktsykepleier 
Anne A. Berglund som har stilt opp hele veien. 
 
Hun ble godt kjent med Yaseens mormor 
som satt utenfor nyfødtintensivavdelingen 
i hele seks uker og strikket teppe til ham. 
Mormor kom hver eneste dag for å støtte 
oss mens dagene var tøffe og kaotiske.  

I løpet av de to årene som er gått, har de vært 
på mange avdelinger og blitt godt kjent med 
både sykepleiere og leger rundt omkring.

– Når vi er der, bruker vi ofte lang tid på å 
gå fra ett sted til et annet fordi vi møter så 
mange vi kjenner og som vil snakke med 
oss underveis, sier de med et smil.

– Vi har ikke ord for hvor fornøyde vi er 
med Riksen. De som jobber der er både 
hyggelige, åpne og dyktige! Det gjør også 
at vi som foreldre kan stole på at behand-
lingen Yaseen får er den aller beste. De gir 
ham og oss tryggheten vi trenger. 

Ferier
Hjertebarnet møtte familien i mai, og da så 
de fram til en god og lang sommer sammen. 
En ferie til Tyrkia lokket i juni og nye syke-
husinnleggelser var ikke i sikte.

– Vi har forsøkt å reise bort når vi har hatt 
muligheten. Det er viktig å være sammen 
som en normal familie og kose seg litt også 
– ikke bare leve på sykehus. Så når Yaseen 
har vært i form til det, har vi vært på noen 
korte turer, forteller Bilal. Familien for-
søkte å komme seg på ferie i hele fjor, men 
endte med å avbestille reisene gang på gang. 

– Hver gang det nærmet seg reisedato, 
ble han syk. Dermed dro vi til sykehuset i 
stedet. Og da følte vi til slutt at sykehuset 
var vårt andre hjem, kanskje første, siden 
vi var der mer enn vi var hjemme. 

NASJONALDAGEN: Tøffing 
i solbriller på  17. mai i år.  

Foto: Privat

Likevel var han allerede i sitt første 
leveår på to korte turer utenlands, til 
Paris og Kiel. Men den første ordent-
lige ferien gikk til Dubai i februar i år. 
Endelig var han frisk nok!

– Vi har slektninger der, og det er et 
fantastisk fint land å reise til! Vi vil 
også reise til Pakistan for å møte slekt-
ningene der som venter på å få møte 
Yaseen, men det må bli når han er litt 
eldre og sterkere. 

– Neste hjerteoperasjon vil bli når han 
er omtrent to og et halvt år – men det 
kan bli både tidligere og senere. Det 
vet vi ikke sikkert. Det vi fokuserer på 
nå, er at han er blitt en flott og nydelig 
gutt som utvikler seg normalt. Han har 
litt å ta igjen, men er godt i gang med 
å øve seg på å gå. Og han har masse 
energi! Han er faktisk friskere og mer 
energisk enn jeg trodde han ville bli 
da vi fikk beskjeden om hjertefeilen.

Håper på flere barn
En liten bil med pedaler er en av favo-
rittlekene til familiens hjerteknuser og 
han vil gjerne ut og gå når han har en 
hånd å holde i. Med tid og stunder 
vil Yaseen også bli storebror, håper 
foreldrene.

– Vi møtte et annet par på sykehuset 
som også hadde en sønn med både 
hjertefeil og leppe-ganespalte. En gang 
som de trillet ei vogn i gangene på 
Riksen, gikk vi bort for å prate med 
dem. Men vi ble overrasket da vi tittet 
oppi vogna. Det var ikke sønnen vi 
kjente fra før – men en ny baby. Og 
den var helt frisk og fin! 

Det var fint å se. Legene har forsikret 
oss om at dette ikke er genetisk, så vi 
håper at også Yaseen vil få søsken. Det 
er fint å være flere i en familie!

UT I VERDEN: Yaseen har to trygge
hender å holde i på vei ut i verden.

TRENER: Det gjelder å være 
i aktivitet og utvikle motoriske 

ferdigheter. Utviklingen går i rykk 
og napp når han er så mye 

på sykehus. 

GUTTA BOYS: 

Pappa Bilal har vært med 

hele veien og bodd 

sammen med Yaseen under 

alle sykehusoppholdene. 

– Det er viktig for meg å 

delta i alt, sier han. 
Foto: Privat

EN tøFF Start



Hjertebarnet           3 • 2013  3 • 2013          Hjertebarnet18 19

 tiL Å StøttE hvEraNdrE
Anne Berglund og Stine Romfog er kontaktsykepleiere for hjertebarna på Oslo 
Universitetssykehus (OUS) og Rikshospitalet. De er i tett dialog med både mødre og 
fedre som har hjertebarnet sitt innlagt for operasjon og behandling. 

Noen av foreldrene har nettopp fått vite 
at barnet deres er alvorlig sykt, de kan 
være nærmest i sjokk. Andre er innom 
for andre, tredje eller tiende gang og er 
mer rutinerte. For enkelte er oppholdet 
kort, kanskje bare en dag eller to, mens 
andre er innlagt i måneder. Anne og Stine er  
forsiktige med å generalisere ulikheter i måten 
å reagere på, men antyder likevel at visse 
kjønnsforskjeller kommer fram, også under 
disse ganske ekstreme omstendighetene.

– Far viser gjerne litt mindre følelser, i hvert 
fall til å begynne med. Han er mer rasjonell 
og kanskje litt mer opptatt av måleparame-
tre, verdier og andre tekniske ting, sier Anne 
Berglund som har vært kontaktsykepleier 
for hjertebarnsfamiliene på Rikshospitalet 
i Oslo i tretten år. 

– Ofte er fedrene veldig støttende overfor 
mor, de går fort inn i den omsorgsrollen. 
De skal ikke gråte, de skal liksom være 
«optimisten» – i hvert fall sånn til å begynne 
med. Etter hvert bytter foreldrene litt mer på 
om det å ha omsorgsrollen. Når den ene er 
nede, holder den andre seg oppe, legger Stine 
Romfog til. Hun har vært kontaktsykepleier 
i tospann med Anne i litt over ett år. 

– Foreldrene er i det hele tatt flinke til å 
støtte hverandre på sykehuset. De viser mye 
kjærlighet, legger hun til. 

– Far er absolutt like deltakende som mor 
på sykehuset, understreker Anne. 

– Men når det er snakk om lange opphold 
er det ofte far som reiser hjem, nesten aldri 
mor, sier hun. Noe som også kan ha sin 
forklaring i at mor ammer, er i fødselsper-
misjon og kanskje også har vondere for å 
skilles fra sitt nyfødte og/eller syke barn. 

I tillegg er det ofte søsken inne i bildet, 
som er en viktig grunn til at far (eller en 
av foreldrene) reiser hjem. 

– Foreldrene finner sin arbeidsdeling, mener 
Stine.

– En generell erfaring er imidlertid at når 
par mister et barn, er det nesten alltid far 
som er først tilbake i arbeid, forteller Anne 
som har fulgt opp mange familier som har 
mistet sitt hjertebarn.

Når det gjelder familier med annen etnisk og 
kulturell bakgrunn, er mønsteret i familiens 
roller også litt annerledes. 

– Her er det ofte far som bestemmer, for 
eksempel hva slags informasjon mor skal 
motta. Han er talsperson for familien. Far 

snakker kanskje bedre norsk enn mor, og 
han oversetter ikke nødvendigvis alt som 
blir sagt. Mor skal beskyttes. Ikke sjelden 
er det far som bestemmer om det er behov 
for tolk, forteller Anne. 

Veldig glad i jobben sin!
Stine Romfog har i snart 
halvannet år jobbet i 50 
prosent stilling som 
kontaktsykepleier på 
Oslo Universitetssyke-
hus (OUS), Rikshospi-
talet. Hun er ansatt på 
Barnehjerteseksjonen, 
og samarbeider tett med 

kontaktsykepleier Anne Berglund, som er 
i 100 prosent stilling og ansatt på Thorax-
kirurgisk avdeling.

– Vi snakker sammen hver morgen og fordeler 
nye familier mellom oss, forteller Stine som 
trives svært godt som kontaktsykepleier. 
Hun er utdannet intensivsykepleier og har 
i den funksjonen også tidligere jobbet med 
hjertesyke. Den kirurgiske forståelsen dette 
har gitt henne er en ressurs og en fordel i 
jobben som kontaktsykepleier. Anne Berglund 
er veldig glad for å ha fått Stine som kollega. 
Hun roser henne for å være en «fast learner», 
og forteller at de samarbeider veldig godt. 

– Men vi merker at vi til sammen bare har 
150 prosent stilling. Det er ganske pressa 
til tider, og vi har hatt veldig mange veldig 
dårlige barn her siden høsten i fjor, legger 

-Far og mor er flinke

<<Far er absolutt 
like deltakende som 
mor på sykehuset.>> 

hun til. I løpet av det siste året har antallet 
familier som er innom Barnehjerteseksjonen 
på Rikshospitalet økt.

Stine understreker at selv om hun ofte sitter 
igjen med en følelse av at hun ikke rekker å gi 
alle familiene optimal oppfølging, føler hun 
likevel at hun får hjulpet mange. Hun forteller 

at folk er veldig forskjellige og reagerer så 
ulikt, noe som også gjør jobben hennes spen-
nende. Noe av det hun setter aller størst pris 
på, er de gode samtalene med foreldrene, hvor 
hun kan bidra og hjelpe dem fra fortvilelse 
til mer fokus, kanskje også mer optimisme. 
– Denne jobben er svært meningsfylt og 
jeg er veldig glad i den, sier Stine oppriktig. 

Hun legger til at hun også liker det litt ufor-
utsigbare i denne jobben. 

– Ingen dag er lik, og vi vet ofte ingenting 
om hvordan den egentlig kommer til å bli. 
Ting forandrer seg så fort.

Hva gjør kontaktsykepleier?
Kontaktsykepleierne fungerer som et binde- 
ledd mellom familiene og sykehuset og sikrer  
kontinuitet og trygghet i hele pasientbehandlingen. 
Kontaktsykepleierne samarbeider med legene og 
bruker mye tid på informasjon til foreldre, praktisk 
tilrettelegging, samspill med andre instanser, 
hjemkommune osv.

Ikke alle sykehus har egne kontaktsykepleiere 
for hjertebarna, men de kan likevel ha en eller 
flere sykepleier som har oppfølging av hjertebarn 
som en særskilt oppgave (selv om vedkommende 
ikke har tittelen kontaktsykepleier), og som  
eventuelt også følger opp andre diagnoser.

Stine Romf og Anne A. Berglund  
er kontaktsykepleiere på Rikshospitalet. 

De trives svært godt i jobben sin.

koNtaktSykEPLEiEr Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 
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FyLkESkoNFEraNSE

- Motivasjon, inspirasjon og faglig påfyll
Fylkeskonferanse: 

Barnekardiolog Gaute Døhlen fra Rikshospitalet, motivator Søren Holmgren og fotograf og journalist 
Torgeir Wittersøe Skancke var blant de interessante foredragsholderne da nær 70 av foreningens tillitsvalgte 
og ildsjeler møttes til Fylkeskonferanse i Oslo i april.

Fylkeskonferansen avholdes to ganger årlig, og er en sosial og 
faglig møteplass for mange av foreningens frivillige.

Nyheter innen behandling
Årets første konferanse ble åpnet av barnekardiolog Gaute Døhlen, 
fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Gaute Døhlen fortalte om intervensjonelle inngrep (også kalt 
kateterbehandling), som for barna er langt mer skånsomme enn 
åpen kirurgi. Han la vekt på hvordan inngrepene kan hjelpe til 
med å sikre blod gjennom høyre hjertehalvdels utløp, til lungene. 
Høyre utløp kan både ballongdillateres (utvides) og stentes (stives 
opp), i tillegg kan tette klaffer perforeres, utvides og nye settes inn. 

– Det hele er et langsiktig samarbeid mellom kirurgene og kardio-
logene, understreket Døhlen som kan fortelle at dette samspillet 
om det behandlingsmessige livsløpet er både nytt og spennende.

Innstilling er alt!
– Alt handler om innstilling, sa danske Søren Holmgren under 
sitt foredrag om motivasjon. Holmgren er blind og opplever selv 
en del begrensninger i hverdagen - som han bevisst vender om 
til muligheter.

– Vår holdning 
skapes av det 
vi tenker, der-
for er det også 
så viktig at vi 
reflekterer over 
det vi tenker, 
understreket 
Holmgren.

Avslutning med ettertanke
Søndagen ble konferansen avsluttet med et personlig og gripende 
foredrag av journalist og fotograf Torgeir W. Skancke, «På tinde-
bestigning i eget liv». Skancke har en sønn med en svært alvorlig 
leversykdom. Gutten er i dag pleietrengende 24 timer i døgnet og 
får palliativ behandling. Med dikt, bilder, filosofiske betraktninger 
og små fortellinger tok Skancke forsamlingen med på en ærlig 
refleksjonsreise gjennom dette han også kaller den stille tsunamien.

– Hvert år dør ca 250 barn i Norge på grunn av sykdom eller 
funksjonshemning. Disse står det aldri noe om i nyhetene, og 
ingen kriseteam er på plass for foreldre og søsken. 

Finnes det fellestrekk og en allmenn pappa-
opplevelse? Er det annerledes å være far når 
barnet har en kronisk sykdom, enn når det 
ikke har det? Reagerer mødre og fedre ulikt 
i denne situasjonen?

Fedrene som er samlet ved det runde bordet 
denne dagen i april, har alle et verv i Foren-
ingen for hjertesyke barn. Nå er de samlet 
for helt uformelt og personlig å prate om 
hvordan de synes det er å være far når ett 
eller flere av barna har medfødt hjertefeil. 

Er det forskjell på mor og far i en slik 
situasjon, er det første spørsmålet som 
hives ut til forsamlingen. 

– Vel, det vet jeg ingenting om, for jeg har 
aldri vært mor, sier en av pappaene spontant 
og med glimt i øyet. Han får samtidig slått an 

en god tone for nettopp det som er dagens 
tema, nemlig fars erfaringer. Praten videre går 
lett. De mange og spontane refleksjonene fra 
disse pappaene viser at svarene er både ja og 
nei, pluss like mange nyanser som det er menn 
rundt bordet. Noen gjengse erfaringer går 
kanskje igjen, men like mye er opplevelsene 
individuelle og varierte. Som en av pappaene 
sa da han oppsummerte panelets samtale: 

– Jeg trodde jeg hadde fasiten på hvordan det 
var å være far med sykt barn, jeg. Men jeg 
skjønner jo nå at vi er like mye ulike som vi 
er like i våre reaksjoner.

Er farsrollen og forventningene til 
denne annerledes i dag?  

– Jeg tror det er litt sånn at ting som det 
før bare var mor som tenkte på, det tenker 

far også på i dag. Vi er litt tettere knytta til 
barna våre, tror jeg. I dag er følelsesmessige 
reaksjoner mye mer alminneliggjort, også 
for fedre. Det meste er akseptert og tillatt. 
Det er bra for oss som blir fedre i dag, det 
var nok ikke like lett før.  

– I dag er det sånn at det er greit å grine, 
men det er like bra og helt greit om du 
ikke griner også. Det er ikke lenger sånn at 
hvordan du viser sorgen er knyttet opp til så 
mange forventninger, det er flere individuelle 
muligheter og færre tabuer. 

– Jeg fyller farsrollen på en annen måte etter 
at jeg fikk et sykt barn. Du må på en måte 
gi mye mer av deg selv, ikke minst fordi du 
også skal ta deg av søsken som ofte blir litt 
forsømt i denne situasjonen. 

Seks menn fra forskjellige steder i landet og med svært ulik bakgrunn er samlet 
for å snakke om den ene tingen de alle har til felles, barn med medfødt hjertefeil. 
Det improviserte «mannspanelet» sier noe om sine erfaringer med det å være far. 

MaNNSPaNELEt

Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

FIRE på KoNFERANSEN

Sissel Holm-Sandnes, FFHB Oslo og 
Akershus, femten ganger på fylkeskonferanse:
 – For meg er det både interessant og lærerikt å 
være med på konferansen. Jeg treffer gamle og 
nye kjente, og jeg får påfyll og inspirasjon til å 
gå på nye runder med arbeid i styret.

Ingrid Solem Østberg, FFHB Hedmark, to ganger 
på fylkeskonferanse:
– Jeg blir kjent med så mange nye, og vi får 
snakket sammen. Det er så greit med dette fel-
lesskapet, her skjønner alle hva det er snakk 
om. Som styremedlem er det mye å sette seg inn 
i. Når jeg er med her får jeg et godt innblikk i 
mange viktige ting, for eksempel om hvordan 
skrive søknader for støtte.

Rolf Jørgen Høiseth, FFHB Sør-Trøndelag, 
første gang på fylkeskonferanse: 
– Her får jeg nye bekjentskap, det er alltid bra. Å 
være med gir økt motivasjon og interesse for det vi 
driver med i foreningen. Og på fylkeskonferansen 
er avstanden mellom de som sitter i Landsstyret 
og oss andre mye kortere (enn jeg trodde), og 
vi kan komme med innspill som blir hørt. Her  
 stiller vi alle likt, på en måte.

André Holen, FFHB Oppland, første gang på 
fylkeskonferanse: 
– Jeg har valgt å engasjere meg i organisasjonen, 
og da er det å være med her en fin anledning til 
å få input og nettverk. Det gir meg større faglig 
forståelse av det vi driver med, og det gir påfyll 
som løfter og motiverer.

Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Engasjerte fedre: (Fra venstre): Stian Samset Elvebakk, 
Terje Nilsen, Thor Henning Nilsen, Trond Magne Sakariassen, 
Asgeir Nilsen.
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Men reagerer egentlig mødre og fedre 
ulikt når barnet er sykt? Og blir de 
behandlet ulikt?

– Fedre tar mer ansvar på sykehuset, tror 
jeg. Vi spør og vi graver. Etter at vi i familien 
vår mista hjertebarnet, har jeg engasjert 
meg mer i foreningsarbeidet enn mor. Å 
bli med i ressursgruppa har vært bra for 
meg, det er godt å kunne hjelpe andre som 
opplever det samme. Og det er jo ikke bare 
vi som mister barnet vårt som kan kjenne 
på sorg. Jeg tror alle pappaer har sin egen 
sorg over det å få et sykt barn.

– Jeg er hjertebarn selv, og det gjorde kanskje 
at jeg ikke helt skjønte alvoret da kona ringte 
fra sykehuset og fortalte at de hadde oppdaget 
hjertefeil på barnet. Det var liksom ikke så 
ukjent for meg. Mor reagerte annerledes og 
mye sterkere på denne beskjeden. Jeg tror 
hun følte skyld på en måte. Jeg var ”kaldere”. 
Men det er i hovedsak jeg som følger opp 
gutten når han er på sykehuset på kontroller, og 
når han er dårlig, selv om mor er like delaktig 
i omsorgen for sønnen vår. Vi har liksom funnet 
våre oppgaver og vår deling av dem. Men jeg 
tror det er litt sånn at far aktivt må gå inn 
og kreve sin plass, ellers er det veldig mange 
instanser som bare forholder seg til mor. 

– Når barnet er født kan det lett bli sånn 
at mor står først og at det bare er «mors 
barn». Jeg måtte være både mor og far da 
kona mi døde. Men så oppdaget jeg at det 
i veldig mange offentlige dokumenter var 
mor som skulle skrive under. Far har ikke 
de samme rettighetene som mor, det er i 
tilfelle bare i teorien, ikke i praksis. Og 
jeg tror fedre kan oppleve det samme ved 
skilsmisser. Når jeg stiller opp i barnehagen 
og på kontroller på helsestasjonen, så kan 
de finne på å spørre om hvor mor er. 

– På sykehuset var jeg mye mer opptatt av 
de praktiske tingene. Jeg ville liksom få svar 
på alt som var uavklart og jeg var ganske 
stresset. I dag er jeg mye roligere. 

–Jeg tror egentlig at alle familier reagerer litt 
ulikt, ikke bare mødre og fedre. Også tror jeg 
at mor og far inntar litt forskjellige roller i en 
sånn situasjon. I begynnelsen, da gutten vår 
var nyfødt og alt var uoversiktlig og rot, var 
vi egentlig like stressa begge to. Jeg var veldig 
på hugget til å begynne med. Etter hvert så vi 
jo at det gikk bra, og da har nok jeg gått litt 
mer inn i den mer tradisjonelle farsrollen, jeg 
er litt mer tilbaketrukket. Mor er fremdeles 
mye bekymret, men jeg er mye roligere nå. 

– Til å begynne med var jeg både skikke-
lig far, pluss at jeg måtte ta morsrollen. 
På grunn av keisersnittet måtte mor 
bli igjen på sykehuset i nord, mens 
ungen og jeg dro til Rikshospitalet. 
Da hverdagen kom og mor gikk i 
permisjon begynte utfordringene, og 
konfliktene. Vi var så slitne begge to, 
for vi fikk jo ikke sove, og jeg følte 
hele tiden at jeg ikke bidro nok. Jeg 
skulle jo også være på jobb på dagen, 
og var rett og slett så sliten at jeg ikke 
orket å gjøre mer. Etter hvert ble det sånn 
at jeg tok meg mest av eldstemann, det ble 
en slags deling. 

– Jeg tok liksom kontrollen på sykehuset, 
stilte alle spørsmålene og sånn.  Ved kreft 
og hjertefeil hos barnet er det sånn at både 
mor og far fristilles fra jobb, men det er 
vel ofte sånn at det er mor som er mest 
på sykehuset med det syke barnet likevel.  

Engster mødre seg mer enn fedre?

– Kvinner bekymrer seg nok litt mer, sånn 
i det store og hele. Men å få et sykt barn 
skjerper både mor og far. De personlige 
egenskapene våre kommer mye tydeligere 
frem. Tradisjonelt er det jo kvinner og mor 
som har tatt seg av de som er syke i hjem-
met. Nå er det kanskje sånn at når barnet 
er alvorlig sykt så krever det såpass mye 
ressurser at far også må slippe til. 

– Før var jeg ikke så bekymret. Men i dag, 
når jeg vet hvor galt det kan gå, er jeg blitt 
mye mer engstelig. 

– Jeg tror faktisk at fedre bekymrer seg enda 
mer for søsknene til den som er syk. Vi tar 
signalene fra omgivelsene forskjellig, og jeg tror 
vi pappaer gir en litt annen omsorg enn mødre.

Dette var noen av de litt løsrevne tankene 
som ble formidlet rundt bordet da seks 
hjertebarnspappaer var samlet en ettermid-
dag i april. Svarene om hvordan det er å 
være far, sitter i hver og en av dem – pluss 
i alle andre pappaer med sine erfaringer. 
Her finnes ikke rett og galt, men uendelig 
mye viktig livskunnskap. For Hjertebarnet 
var det hyggelig og lærerikt å få et lite gløtt 
inn i tankene deres.

MaNNSPaNELEt

Endelig kan Foreningen for hjertesyke barn 
invitere til seminar for foreldre til barn med 
ulike typer lang QT-tidssyndrom (LQTS). 
I samarbeid med Modum Bads kurs og 
kompetansesenter vil vi fra 18.-20. oktober 
arrangere en samling der vi setter fokus 
på ulike sider av LQTS og det å leve med 
denne sykdommen. 

Vi har arbeidet for dette over lang tid, og 
er svært glade for at vi via Helse & Reha-
bilitering har lyktes med å skaffe tilstrek-
kelig økonomiske midler til å gjennomføre 
dette arrangementet. Selve kurset er lagt til 
Modum Bad i Vikersund Kommune, cirka 
halvannen time fra Gardermoen.

Seminaret starter opp på fredag kveld, men 
det vil være mulig å komme allerede til 
lunch. Da kan du/dere eventuelt benytte 
noen timer i Modum Bads vakre omgivelser, 
eller du kan kose deg med ei medbrakt bok 
(eller annet) før vi starter opp kl. 18.00. 
Programmet er foreløpig under utarbeidelse, 
men vil ha fokus på både medisinske og 
psykososiale forhold. Det vil delta kar-
diologer fra både Norge og Sverige, og det 
blir presentasjon av ny forskning om det 
å leve med LQTS. Livet i familien – skole, 
barnehage, søsken, parforhold -  vil også 
bli berørt. Det vil bli rom for spørsmål og 
diskusjon, og erfaringsutveksling mellom 

foreldre vil være en sentral del av seminaret. 
Vi har erfaring for at mye verdifull kunn-
skap blir delt i pauser og i sene kveldstimer. 
Seminaret avsluttes på tidlig ettermiddag 
søndag 20.10.

Det endelige programmet vil være klart i 
slutten av juni, og invitasjon med mulighet 
for påmelding blir da lagt ut på FFHBs 
hjemmeside og Facebookside. Vi er svært 
opptatt av at alle berørte familier må få 
informasjon om dette seminaret, men siden 
vi ikke har noen oversikt over alle i mål-

gruppa er vi også avhengige av ”jungel-
telegrafen”. Vi setter derfor stor pris på 
om informasjon blir videreformidlet til de 
som evt ikke er ”på nett”. Egenandelen pr. 
deltaker er cirka 800 kroner pr. person, og 
både par og enkeltpersoner er velkomne 
til å delta. Det vil også være muligheter 
for reisestøtte. 

Spørsmål kan rettes til Fagsjef i FFHB, 
Marte A. Jystad marte@ffhb.no 

HelSeKonferAnSe 2013: 
Samhandlingsreformen – kvalitet og innovasjon

Årets helsekonferanse i mai var i hovedsak viet Samhandlingsreformen.

Konferansen ble åpnet av helseminister Jonas Gahr Støre, som la vekt på at «alles helse, er alles helse», noe som underbygges i 
den nye Folkehelsemeldingen som nettopp er kommet ut, og som understreker at det må en felles innsats til for å bedre den 
fysiske og psykiske helsen vår. 

Støre påpekte en del helsemessige endringer og utfordringer i samfunnet: Vi blir flere eldre, vekten er forflyttet fra smittsomme 
sykdommer til ikke-smittsomme sykdommer, og fra fattigdom til at vår egen atferd påfører oss uhelse. Vi lever flere år i 
dag med helsemessig plunder enn tidligere, og de sosiale forskjellene innenfor helseområdet blir stadig større. Han stilte 
også spørsmål ved om vi er skodd og rustet for konsekvensene av samhandlingsreformen. Spørsmålene omfatter samarbeids-
messige og datatekniske utfordringer. Det dreier seg også om å etablere forsvarlige tilbud til pasientene som skrives ut med 
kommunal medfinansiering.

SeminAr om lQtS

"På sykehuset var jeg 
mye mer opptatt av de 

praktiske tingene. Jeg ville 
liksom få svar på alt som 
var uavklart og jeg var 
ganske stresset. I dag er 

jeg mye roligere. ."

Tor Arne

Terje

Trond Tor Arne Ageir

Stian

Thor 
Henning

Tekst:  Marte a. jystad
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Hjertesyke barn på Geilmo:

trening i å 
tøye grenser

hjErtESykE barN PÅ gEiLMo

– Her får ungene virkelig kjent på egen 
mestring og utvidet sitt fysiske repertoar, 
sier en av mødrene som var med.

Hovedhensikten med et opphold på Geilomo 
er å kartlegge aktivitetsnivået til barna, 
og å veilede dem i en aktiv livsstil. Fokus 
rettes mot hvilke muligheter som finnes, 
og i fellesskap med barnet å finne fram til 
aktiviteter som passer for dem.  

– Ungene får hjelp til å prestere det de ikke 
tør hjemme. Det er lettere å motivere dem her, 
kanskje fordi de har andre enn oss foreldre 
å strekke seg etter, sier en annen av mødrene. 

– Ja, og det er motiverende for dem å være 
sammen med andre som er mer «like» og 
som heller ikke orker like mye som alle andre 
i hverdagen. De slipper å konkurrere med 
friske barn, legger en tredje til. 

– Også får de hjelp til å overvinne eng-
stelighet, de blir jo motivert av hverandre 
også. De får opp selvtilliten fordi de klarer 
ting som kanskje bare har vært nederlag 
hjemme. Her får de hjelp til å finne fram 
til sport hvor de kan yte like mye som de 
som er friske, for eksempel bueskyting eller 
bordtennis, forteller en fjerde. 

De er alle så enige – dette har vært kjempenyttig! 
 
positiv erfaring
Geilomo barnesykehus er et landsdekkende 
tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn 
med hjertesykdom, lungesykdom, allergi 
og eksem. Geilomo er en del av Oslo Uni-
versitetssykehus, og ligger naturskjønt til 
på Geilo. Barn med medfødt hjertefeil er 
som regel i mindretall i gruppene som settes 
sammen på Geilomo. Til dette oppholdet 
var hjertebarn bevisst rekruttert, og av 16 
barn i alderen 7 – 15 år, hadde 11 av dem 
medfødt hjertefeil. De øvrige hadde astma. 

Samtlige var gutter, åtte av elleve var på 
Geilomo for første gang. 

«<<Jeg har fått stå slalåm>>

Anne Britt Foss er seksjonsleder på Geilomo, 
og kan fortelle at de alt er i full gang med 
å planlegge et tilsvarende «hjertebarns-
opphold» til høsten.

– Dette har vært en god erfaring, og det 
har vært veldig positivt med fellesskapet 
som oppstår blant foreldrene rundt pro-
blemstillingene til barna, legger hun til. En 
opplevelse som understøttes av foreldrene. 

– En av gevinstene ved å være her oppe er 
alle de gode foreldresamtalene. Vi lærer jo 
så mye av andre hjertebarnsforeldre og av 
hverandres erfaringer, understreker en mor.

Anne Britt Foss forteller også at foreldrene 
denne gangen har fått egen undervisning om 
medfødt hjertefeil, i tillegg til foredrag om 
kosthold, rettigheter, sykt barn i familien, 
fysisk aktivitet osv.

På Geilomo er de bevisste på at mestring og 
selvstendighet skal vektlegges - barna skal 
hjelpes til å se muligheter.  Flere av foreldrene 
medgir at de selv kan ha bidratt til å begrense 
barnet sitt. En viktig læring på Geilomo er at 
også foreldre skal hjelpes til å tore å gi slipp. 

– Her blir hvert barn sett og tatt vare på, 
det er et trygt sted å være, sier en av forel-
drene som setter ord på nettopp det at hun 

forut for oppholdet kan ha 
begrenset sønnen sin.

Følelse av leirskole
En far forteller at et opp-
hold på Geilomo gir veldig 
lite følelse av å være på 
sykehus. 

– Dette er nesten som å være på leirskole, 
sier han. Foreldrene tror også at effekten av 
oppholdet på Geilomo vil vare ved. 

– Når vi kommer hjem vil ungene ha mer 
selvtillit til å presse seg. Barna våre har fått 
prøve seg her, og de ser at de klarer. Jeg tror 
angsten for å mislykkes er redusert, og at 
de etter dette oppholdet  ikke kommer til 
å gi seg så lett.

Champagneluften
Foreldrene som har vært med på dette opp-
holdet er skjønt enige om at det å være på 
Geilomo er rekreasjon for dem selv også. 
Her har de mulighet og tid til fysisk akti-
vitet i fjell og skog, og de kan låne både 
trimrom og svømmehall. Den nest siste 
dagen på det tre uker lange oppholdet ble 
foreldrene loset igjennom den samme fysiske 
formtesten som barna måtte gjennomføre 
i starten av oppholdet. Dette var hardt, 
medga flere slitne voksne, men samtidig 
en god vekker for hva barna faktisk har 
vært igjennom. Sammen med barnet har 
foreldrene også vært med å lage en plan 
for det videre arbeidet til barnet når de 
kommer hjem. En mor sier det slik:

– Tidligere prøvde jeg å 
skjerme sønnen min fra å gjøre ting han 
kanskje ikke ville klare. Nå tenker jeg anner-
ledes; la ham få prøve!

Merete Engeseth er fysioterapeut og en av 
flere som jobber med barna på Geilomo. 
Hun forteller at i tillegg til aktivitetene som 
er på ettermiddager, kveldstid og i helger, 
tar de noen av barna ut av skoletida, for å 
gi dem individuell trening. 

– Mange av disse barna trenger litt tid på 
å finne ut hvordan ting fungerer, her kan 
vi gi dem tiden, understreker hun.

Tre solskinnsuker i april var hjertesyke barn fra vest, øst 
og sør i landet samlet på Geilomo barnesykehus for å lære 
mer om det å være i aktivitet. Både barna selv og foreldrene 
forteller at de hadde stort utbytte av disse ukene. 

Bakerst fra v.: Endre, Marcus, Øystein
2. rad fra v.: Mads, Lars-Henrik, Brynjar
3. rad fra v.: Stian, Tobias, Emil, Tommy
Foran: Odd Erik

Tre gutter på tjukkas:
Tommy, Tobias og Lars-Henrik.

SøkNad oM oPPhoLd 
gjøres via barnelege/fastlege

Søknaden sendes 
oUS hF Ullevål, 
barnemedisisnk avdeling
henvisning
P.boks 4956 Nydalen
0424 oslo.

"Tidligere prøvde 
jeg å skjerme sønnen 
min fra å gjøre ting 
han kanskje ikke ville 
klare. Nå tenker jeg 
annerledes; la ham 

få prøve!"

Tre glade svømmere:

Stian, Odd Erik og Emil.

<<Jeg har lært å svømme>>
<<Jeg har lært å klatre>>

Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Fornøyde 
foreldre
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SøSkEN Tekst:  hanni Winsvold Petersen 

HøRT oG FoRSTåTT
Søsken må bli sett, 

– Barn med kronisk syke og funksjonshemmede søsken er sårbare, sier psykolog, Torun 
Vatne, som jobber med å utvikle et samtaleopplegg som skal ivareta disse barna.

Torun Vatne arbeider til daglig som psykolog 
på Frambu senter for sjeldne funksjonshem-
ninger. Hun er kjent for mange i Foreningen 
for hjertesyke barn, blant annet fordi hun 
har vært med på å betjene Hjertetelefonen 
siden 2005. 

Samtaler med barn
Kronisk og alvorlig syke barn vil alltid ha 
en sykehistorie i kofferten, og opplevel-
sene de har hatt i forbindelse med denne 
kan være både ubehagelige og vonde. For 
noen år tilbake avsluttet Torun Vatne sitt 
doktorgradsprosjekt om kronisk syke barn 
og kommunikasjon med helsepersonell. Ett 
av hennes funn i denne sammenhengen var 
at det databaserte verktøyet, «Sisom» (et 
interaktivt symptomrapporteringsverktøy 
for barn), kan være et nyttig hjelpemiddel 
for samtaler med barn.  

– Både helsepersonell, foreldre og andre 
voksne må bli flinkere til å utforske følelsene 
og tankene barna har knyttet til sykdom-
men, og til å rette oppmerksomheten mot 
signalene de sender om at noe er vanskelig. 
Barn trenger å bli hørt og forstått, under-
streker Vatne.

Søsken er også sårbare
Vatnes erfaring fra samtaler med et utall 
søsken til barn med kronisk sykdom eller 
funksjonshemning, er at også de kan ha sine 
utfordringer, både praktiske og følelsesmes-
sige. Utslagene kan være mange, men enkelte 
trekk går ofte igjen, ifølge Vatne. 

– Mange søsken vi møter har lett for å skyve 
seg selv litt i bakgrunnen. Til gjengjeld er de 
flinke til å bakke opp andre. Dette er fint, 
det er en god ting å være både empatisk 
og omsorgsfull, men samtidig bør det lyse 
en liten varsellampe, for er disse barna like 
flinke til å bakke opp seg selv, spør Vatne seg. 
Hun er skeptisk til forskningen som nylig 
er blitt presentert i en rapport fra Bufdir, 
«Som alle andre? Søsken til barn og unge 
med funksjonsnedsettelser». Vatne mener 
rapportens konklusjoner når det gjelder 
søsken er unyanserte. 

– Resultatene i rapporten kan godt være 
gyldig for dem som forskningsgruppen (Jan 
Tøssebro og medarbeidere) har snakket 
med, men mye annen litteratur og Frambus 
erfaring peker mot et mye videre bilde enn 
det som her tegnes, sier Vatne litt oppgitt. 
Hun kan blant annet fortelle at det er lite 
som tyder på at barn kommer styrket ut av 
å ha en syk søster eller bror, slik rapporten 
kan gi inntrykk av. Snarere tvert i mot. 
Vatne viser til en rekke studier og meta-
analyser som peker på at søsken har litt 
forhøyet risiko for å utvikle psykologiske 
vansker, og noe svekket motstandskraft når 
det kommer til å håndtere påkjenninger og 
stress videre i livet.

– Vi skal ikke svartmale, men erfaring og 
mye annen forskning på feltet, viser at 
søsken til barn med alvorlig sykdom og 
funksjonshemninger har litt større risiko for 
psykiske vansker som angst og depresjon 

eller mer utagerende atferd. Voksne bør være 
klar over og ha et våkent blikk for denne 
sårbarheten slik at de kan støtte barna på 
en god måte, understreker psykologen.

Vatne ser med uro på at en slik rapport som 
den Bufdir nå sender ut, som ganske ensidig 
slår fast at de fleste søsken vokser opp uten 
nevneverdige vansker, lett kan bli en hvilepute. 

– Søsken er en gruppe som allerede er ned-
prioritert i helsevesenet og i hjelpeapparatet, 
sier Vatne bekymret og fortsetter: – Vi snakker 
ikke om psykisk sykdom, men om utfordringer, 
som for eksempel lite hensiktsmessige måter 
å takle vanskelige situasjoner på, eller pro-
blemer med å sette egne grenser. Søskens 
livskvalitet kan fremmes dersom de blir 
ivaretatt på en god måte.

Hjelp for foreldre og søsken
Siden 2011 har Torun Vatne jobbet med 
et søskenprosjekt på Frambu, i samarbeid 
med Psykologisk Institutt, Universitetet i 
Oslo. Her skal søskens erfaringer kartlegges 
gjennom gruppesamtaler, deretter skal det 
utvikles et godt konsept for gruppesamtaler 
med søsken og foreldre (se faktaboks). 

– Hensikten med dette prosjektet er å lage 
en nyttig intervensjon for foreldre og barn, 
slik at de lettere kan snakke sammen, både 
om det som feiler bror eller søster, men ikke 
minst om de utfordringene de selv står i og 
om følelsene disse vekker, forteller Vatne. 
Hun legger til at det mest vanlige i slike 
intervensjoner fram til i dag har vært at 
søsken trekkes ut av familien og samles i 
grupper med andre søsken. 

– Men utfordringene søsken har er noe de 
deler med resten av familien, derfor bør 
foreldre og barn sammen utforske og snakke 
om det som er vanskelig, og kanskje få litt 
hjelp til å finne ut hvor det lille ekstra kan 
settes inn for å styrke barnet som har en 
syk søster eller bror.  Også søsken må bli 
hørt og forstått, er Vatnes viktigste budskap.

«Jeg ser at dette er vanskelig for deg»
 Familier hvor ett eller flere av barna er 
alvorlig syke, er ofte under stort press i hver-
dagen, og de opplever at livssituasjonen kan 
være belastende. Mange foreldre beskriver 
tidsklemmer og en evig utfordring med å ha 
kapasitet og overskudd nok til å følge opp 
alle barna i familien. Den som er syk vil i 
perioder kunne kreve svært mye oppfølging 
og oppmerksomhet. For noen er det også 

Torun Vatne

(Foto: Hanni 

W. Petersen)
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En av observasjonene Torun Vatne har gjort 
under sine samtaler med søsken, er at mange 
holder inne med egne følelser. I gruppe-
samtaler har Vatne ikke sjelden opplevd at 
søsken heller enn å snakke om seg selv, vil 
snakke om hvor fælt den syke søsteren eller 
broren har det. 

Følelsesmessig isolert
Vatne beskriver at det ikke er uvanlig at søsken 
kan oppleve seg ensomme og litt følelsesmessig 
isolert fra foreldrene. Det vil si at de kan skjule 
følelsene sine, eller at de opplever at ingen 
oppdager at de har det vanskelig. Ubevisst 
kan enkelte søsken ta på seg oppgaven som 
den som skal få «familievekten» i balanse. 
Uttalelser som at «Hvis søsteren min lager 
bekymringer så må jeg være ekstra god», 
eller «Jeg må vise utad at familien er normal», 
avslører både underliggende selvutslettelse og 
ansvarsfølelse hos flere av disse barna.

Det viser seg, naturlig nok, å være ganske store 
forskjeller i hvordan barn opplever det å ha et 
sykt søsken. Vatne forteller at noen diagnoser 
er mer belastende, og at søsken til barn med 
for eksempel progredierende sykdom (det vil 
si at han eller hun blir tiltagende dårlige) kan 
ha det tøffere.  Sykdommens stabilitet, eller 
manglende sådanne, har også innvirkning på 
søskens håndtering. Er det mange og hyppige 
akutte faser, for eksempel med sykehusinnleg-
gelser, kan dette gjøre situasjonen vanskeligere. 
Tilsvarende gjelder for søsken til barn med 
store atferdsvansker. Noen studier viser også 
at plassering i søskenflokken har betydning, 
mens andre peker på at tenåringer eller jenter 
kan ha det spesielt tøft. 

– Gruppen med medfødt hjertefeil er hetero-
gen og det vil være et stort sprik i hvor mye 
sykdommen preger de ulike familiene. Men 
det er heller ikke alltid sånn at de vi antar 
har det tøffest, faktisk har det vanskeligst, 
sier Torun. 

godE rÅd For oPPFøLgiNg av SøSkEN:

• Gi søsken god informasjon om den sykes diagnose. Start tidlig med   
 dette, og ta utgangspunkt i det barnet har oppdaget som «annerledes»  
 ved søskenet eller ser i hverdagen. 

• Hjelp barna til å finne ut hva de kan svare når andre spør. Gi dem 
 konkrete setninger og formuleringer. 

• Lytt til søskens frustrasjoner. La dem få utrykke urettferdighet, 
 tristhet, redsel og sinne, og bekreft det du ser og hører. Det er mye   
 viktigere for et barn å høre mamma si «jeg ser du er veldig lei deg   
 fordi jeg må dra på sykehuset», enn umiddelbart å få forklaringen, 
 «men du vet jo at vi må det for at Per skal bli bedre».

• Husk at protest, selvhevdelse og egosentrisme til en viss grad er en   
 sunn og naturlig del av barns utvikling. Hjelp forsiktige eller «for snille» 
  søsken til å bli mer synlige.

• Sørg for at omgivelsene rundt søsken har god nok informasjon slik at  
 de kan forstå barnas reaksjoner hvis det er en vanskelig periode   
 hjemme, og slik at de kan si i fra til deg hvis de ser tegn på at barnet   
 ikke har det bra. 

• Støtteordninger, som for eksempel avlastning for foreldrene, er viktig  
 også for søsken. Det gir foreldrene mulighet til å dele av sin tid på en   
 jevnere måte.

• Lag anledninger for at barnet kan treffe andre søsken i samme situasjon.

hva ForELdrE kaN SE EttEr 
hoS SøSkEN:

• Barnet velger veldig ofte å være hjemme fremfor å delta på 
 lystbetonte aktiviteter utenfor hjemmet.

• Barnet passer på søsken i barnehage eller på skole i den grad at det   
 forstyrrer deres egen lek/sosiale aktiviteter.

• Barnet viser ikke sinne eller sjalusi i åpenbart vanskelige og 
 situasjoner hvor dette ville vært «rettmessig».

• Barnet gjør det plutselig dårligere på skolen, sover dårligere eller   
 spiser dårligere.

• Barnet vil plutselig ikke gjøre aktiviteter de før syntes var gøy.

• Barnet møter alltid vanskelige situasjoner med å trekke seg unna og   
 søker sjelden støtte hos andre.

Kilde: Torunn Vatne

snakk om lange sykehusopphold hvor en 
eller begge foreldrene er med, og derved er 
borte fra resten av familien. Torun Vatne 
forstår den nesten uløselige skvisen som 
disse foreldrene står i, og den gnagende og 
dårlige samvittighet som følger mange av 
dem. Hun ønsker på ingen måte å legge stein 
til byrden for disse foreldrene, men å hjelpe 
dem med de beste verktøyene og rådene 
for hvordan dilemmaene kan håndteres. 
Veldig ofte er grepene også ganske enkle. 
Vatne utdyper:

– Det beste er å snakke ærlig med søsken 
om hvordan situasjonen er, og å sette ord 
på og erkjenne tydelig at dette går ut over 
tiden med dem og resten av familien. Det er 
mye i situasjonen man ikke kan endre på, 
sånn er det bare. Likevel er det så viktig å 
anerkjenne utfordringene søsken står i, og 
å legitimere følelsene det kan vekke i dem, 
understreker Vatne. Hun er opptatt av at 
søsken må få lov til å bli sinte over «urett-
ferdigheten» i situasjonen. 

– Søsken må hjelpes til å kunne uttrykke 
både positive og negative følelser!

Prosjekt: Å vokse opp som søsken til barn  
med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse
Et prosjekt som skal gjennomføres i perioden 2012 til 2016. prosjektet driftes av Frambu i samarbeid  
med  psykologisk institutt ved Universitetet i oslo (pSI). 

Prosjektet har tre deler:  
1) En studie av gruppesamtaler med søsken til kronisk syke barn.  
2) Utvikling av et samtalegruppeopplegg for søsken og foreldre.  
3) En studie som evaluerer om opplegget vi har laget har noen effekt på hvordan søsken til kronisk syke barn har det.

Prosjektet er nå kommet til del to, og holder på å utvikle en manual for gruppesamtaler med foreldre og søsken til kronisk 
syke barn. En av de metodene som anvendes for å utvikle opplegget er å gjennomføre workshops hvor fagfolk og søsken 
møtes for å drøfte mulige opplegg og innhold.  Seks workshops arrangeres i 2013. De tar for seg presentasjoner av ulike 
samtaletilbud til søsken og diskusjoner rundt hvordan man på best måte kan arrangere og starte opp tilbud, samt hva 
søsken og foreldregruppene skal inneholde, hvilke metoder som skal benyttes og hvordan slike grupper kan arrangeres. 

Prosjektet baserer seg på tett samarbeid med flere kompetansesentre og brukerorganisasjoner. Samarbeidspartnere 
per i dag er Autismeenheten OUS, Senter for sjeldne diagnoser OUS, TRS Sunnaas HF, Nasjonalt kompetansesenter for 
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser OUS, Autismeforeningen og FFHB. 

SøSkEN

"Men utfordringene søsken 
har er noe de deler med 
resten av familien, derfor 
bør foreldre og barn  
sammen utforske og snakke 
om det som er vanskelig"
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kronikk

D
ette var utgangspunktet for 
diskusjonen som Bioteknologi-
nemnda inviterte til mandag 
27. mai på Hotel Continental 

i Oslo. Innledere var Kristin Clemet (leder 
for Civita), Kristin Halvorsen (kunnskaps-
minister fra SV) og Marie Simonsen (politisk 
redaktør i Dagbladet). I tillegg var det åpnet 
for spørsmål og spontane ytringer fra salen, 
og de ble mange.

– Dette handler dypest sett om vår oppfat-
ning av livets begynnelse og livets slutt, sa 
Kristin Clemet i sin innledning, og la til at 
temaet om tilblivelse av barn er vanskelig 
og følsomt også for politikken, men absolutt 
et felt for regulering. Hun understreket også 
at valgene vi her snakker om alltid vil være 
private. Det vi i fellesskap kan og bør gjøre, 
slik hun ser det, er å sørge for at debat-
tene rundt temaene pågår hele tiden. Bare 
slik kan hver og en av oss få et bakteppe 
for egen refleksjon rundt slike vanskelige 
problemstillinger. 

Det var uenighet i salen om hvor god eller 
dårlig informasjon den enkelte som står i 
en vanskelig valgsituasjon, for eksempel om 
selektiv abort i uke 18 ved avvik hos fosteret, 
får av helsepersonell. Flere i salen tok til orde 
for at det foregår forskjellsbehandling, og at 
ved enkelte svært alvorlige diagnoser eksis-
terer det et abortpress på mødre som bærer 
barnet. Enigheten var imidlertid stor om at 
den generelle informasjonen og debatten i 
det offentlige rom til tider uteblir, er laber 
og kanskje også noe tendensiøs.

– Alt for mange går til tidlig ultralyd uten 
å ha tenkt over alt de kan få vite, eller over 
alle feilkildene ved denne informasjonen, 
minnet Kristin Halvorsen om. Hun mener 
det er viktig at vi sørger for informasjon 
før vordende foreldre havner i denne nesten 
umulige valgsituasjonen, og god nok veiled-
ning når de først er der. 

– Vår eneste «redning» er egentlig debatt 
og refleksjon, understreket Halvorsen, og 

påpekte at hver eneste generasjon må ta 
denne debatten fordi våre oppfatninger 
endres og våre grenser flyttes. Hun minnet 
også om at selvbestemt abort er en annen 
diskusjon (vedtatt som lovbestemt rett i 
1978), enn debatten om hva slags barn vi 
skal få, det vil si om selektiv abort. 

– Politisk går de etiske diskusjonene på dette 
området på kryss og tvers, og uenigheten 
er nesten like stor innad i partiene, som 
mellom partiene, spilte Marie Simonsen 
inn. Hun mener dette også forteller hvor 
følsomme og dypt personlige disse temaene 
er. Simonsen syns at debatten generelt sett 
bærer for mye preg av usaklig demonisering 
og skittkasting, og at dette gjør diskusjonene 
i det offentlige rom vanskelige. Begreper 
som «abortvenn» og «sorteringssamfunn» 
ødelegger for denne debatten. Simonsen har 
selv har vært offer for sterke karakteristikker 
etter journalistiske innlegg i Dagsavisen om 
temaet. Hun mener det absolutt er på tide 
med en debatt om debatten på dette feltet.

svangerskap, etikk og politikk
Hvordan diskuterer vi følsomme spørsmål som assistert befruktning, surrogati,  
fosterdiagnostikk, tidlig ultralyd og abort? Hvilken rolle spiller fakta, følelser,  

personlige erfaringer, ideologi og partitilhørighet?

Åpent møte om

ÅPENt MøtE i biotEkNoLogiNEMNda Tekst: Hanni W. Petersen   Foto: Andreas Tjernshaugen

Det er underlig å lese Karin Andersens kronikk «Ung og ufø-
retrygdet» som sto på trykk i nummer 2/2013 av Hjertebarnet. 
Riktignok sier Andersen mye som er riktig – som at det er få som 
drømmer om et liv på trygd, og at det bare er en relativt liten andel 
av hvert årskull som er ufør – men fremstillingen hennes av Høyres 
politikk på dette området er langt over grensen til det uredelige.

La meg si det med en gang: Høyre mener det er en selvfølge at 
det i et velferdssamfunn skal være slik at de som er født med 
eller fått pådratt seg skader som er så alvorlige at man ikke med 
rimelighet kan forventes å delta i arbeidslivet, også skal ha en god 
og anstendig inntektssikring. Det er også en selvfølge for Høyre 
at hvis man blir ufør i ung alder og ikke har tjent opp noen ret-
tigheter, skal man få en ekstra kompensasjon for å sikre at den 
inntekten man skal ha resten av livet ikke blir urimelig lav. Og for 
å sikre et forutsigbart system har vi gått inn i et kompromiss med 
regjeringspartiene om den nye uføretrygden fra 2015.

Karin Andersen beskylder Høyre for å spre «trygdepanikk». Det 
er tull. Men i motsetning til Andersen anerkjenner vi de betydelige 
utfordringene vi står ovenfor. For eksempel så vi at det ble nesten 
1500 flere uføre i gruppen under 30 år fra januar 2011 til desember 
2012 – en økning på over 17 prosent på bare to år. Å avfeie dette 
som en detalj er useriøst. Det er én ting at de samfunnsøkonomiske 
kostnadene store av at et ungt menneske mottar trygd heller enn 
å betale skatt gjennom et langt liv, men langt viktigere er det at 
unge mennesker henvises til et liv utenfor det gode fellesskapet 
flertallet av nordmenn opplever på arbeidsplassen. 

Nettopp fordi vi er enige med Andersen om at ingen unge men-
nesker drømmer om et liv på trygd, mener vi det er så viktig å 
hjelpe de som sliter inn i arbeidslivet, heller enn å henvise dem 
til uføretrygd slik dagens system altfor ofte gjør. Som en ung, 
uføretrygdet dame skrev i Aftenposten i februar i fjor: «Mange 
av oss kunne nok jobbet heltid eller deltid i løpet av yrkesaktiv 
alder, bare vi fikk relevant støtte i noen få, avgjørende år først.» 
Slik er det ikke i dag. En far til en høytfungerende autistisk sønn 
kunne fortelle NRK i november ble han ikke tilbudt hjelp eller 
tilrettelegging – han ble tilbudt uføretrygd. (Far og sønn endte opp 
med å skape sin egen arbeidsplass.) I Dagens Næringsliv kunne 
vi i fjor lese om en ung jente som fortalte at hun følte at «Nav 
hjelper deg ikke før du er hakket fra å begå selvmord». 

Når vi i opposisjonen peker på slike historier, og på fakta som at 
andelen funksjonshemmede i arbeidslivet faller, og at ventetiden på 
attføringstiltak snart nærmer seg et år – da beskylder Karin Andersen og 
hennes kolleger i regjeringspartiene Høyre for å spre «trygdepanikk». 
Det er vel kanskje lettere enn å ta tak i de grunnleggende problemene.

Andersen skriver at hun blir «forbannet på debatten» om unge 
uføre. La henne nå være det. Jeg blir heller sint på vegne av de 
unge uføre som med riktig hjelp og støtte kunne vært i jobb, og 
som denne regjeringen har sviktet.

Tekst: Sylvi graham

Useriøst  
om unge uføre

Sylvi Graham, stortingsrepresentant for Høyre 
og medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Kristin Clemet

Kristin Halvorsen

Marie Simonsen
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Spør folk om de ønsker et sorteringssamfunn. Knapt noen vil 
svare ja. De fleste vil si at de ønsker et samfunn med plass for 
mangfold. Alle skal med.

Men ikke fostre med såkalte defekter. De skal ved hjelp av det 
fargerike fellesskapets skattepenger sorteres ut før fødselen. Det er 
egentlig en umulig spagat for et rikt og humanistisk land å sortere 
ut fostre med bestemte egenskaper.

Derfor må det lages en fortelling som gir inntrykk av at det handler 
om noe annet. Om feminisme og likestilling for eksempel og kamp 
mot abortformynderi. Kvinnesak blir omdefinert til statsstøtte til 
lik rett til utsortering.

For meg har feminisme alltid vært å kjempe for likeverd og auto-
nomi. Fargerikt mangfold på tvers av formynderstaten. Inkludert 
retten til å føde barn som ikke er perfekte etter statlig normering. 
Det finnes samfunn hvor det lages en ekstra fest når det fødes et 
barn med Downs. Norge er ikke et slikt samfunn. Hos oss skrives 
det «tragedie» med store bokstaver. Det er undertrykkelse, dis-
kriminering, som forsterkes av kravet om lik rett til utsortering.   

Hvordan skal samfunnet regulere spørsmålet politisk? Jeg har 
ikke bastante svar. Men jeg forsøker meg på et tankeeksperiment: 
Innfør ubegrenset rett til selvbestemt abort. Innfør samtidig ube-
grenset ærlighet, det vil si slutt på lettvinte omskrivninger som 
gir inntrykk av at selektiv abort er noe annet enn det er. Det ville 
være en utfordring å bryne seg på for den norske humanismen.  

Vi ville bli nødt til å svare på spørsmålet om seleksjon er forenlig 
med våre politiske og menneskelige idealer. Livet består av «belast-
ninger». Politikernes jobb er å mildne belastninger. Det er ikke 
uproblematisk å ha selektiv abort som politisk virkemiddel.

«Die Belasteten» heter en bok som kom i Tyskland i mars, skrevet av 
Götz Aly, historiker, forfatter og profilert pressemann. Boka handler 
om de 200.000 som ble myrdet mellom 1939 og 1945 i et omfattende 
eutanasiprogram fordi de hadde en fysisk eller kognitiv funksjonshem-
ning, en kronisk sykdom eller psykisk lidelse. Kort sagt mennesker som 
var en belastning. For samfunnet, men også for den enkelte familie.

Noe av det smertefulle som kommer fram i boka, er at funksjons-
hemmede med pårørende som engasjerte seg, sjeldnere ble drept.

Aly har gjennomgått store mengder biografier og funnet eksempler 
på mennesker som overlevde. Unge Ernst for eksempel var klar 
til å sendes til gasskammeret sammen med 18 andre som hadde 
fått merkelappen «livsuverdig». De 18 ble drept. Ernst overlevde 
fordi hans mor Frida holdt jevnlig kontakt med ham, sendte brev 
og pakker og forlangte at han skulle hentes tilbake.

En mann unngikk døden fordi hans mor sendte et opprørt telegram til 
Hitler. En annen ble i siste sekund berget fordi hans søster engasjerte seg.    

For mange familier var det en lettelse å takke ja til å bli kvitt en 
byrde. Når drapene ble omskrevet til et tilbud om «risikofylt terapi», 
var det lettere å godta for pårørende. I dag fordømmer vi familier 
som opplevde det som en lettelse å bli kvitt et krevende barn eller en 
psykisk syk tante. Vi glemmer hva slags samfunnsklima de levde i. 

Pårørende ble satt under press både mentalt og materielt. De som 
vegret seg mot «behandlingstilbudet», fikk høre at de manglet 
innsikt i sin egen situasjon. Det offentlige systemet hadde defini-
sjonsmakta. Tidens ideal var å være frisk og normal. 

Etter samtaler med foreldre med funksjonshemmede barn og som 
selv far til en funksjonshemmet datter, skriver Aly, så vet han hvor 
viktig samfunnsmessig og statlig velvilje er for den indre balansen. 
Boka er dedisert til hans datter Karline.

Alle som har barn med sykdommer og funksjonshemninger vet hva 
han mener. Samfunnets støtte og aksept er eksistensielt. Den politiske 
argumentasjonen for lik rett til utsortering er full av kraft. Tenk om 
det var samme styrke i argumentene for støtte og like rettigheter.
Går det an å trekke linjer fra dagens medisinsk-etiske debatt til 
nazitidens utsortering av livsuverdig liv? De fleste er forsiktig med 
det. Det som skjedde under et politisk barbari er liksom bortenfor 
det vi kan forholde oss til. Men argumentet om belastning for 
samfunnet og for pårørende er ikke grunnleggende endret.   

De politiske argumentene for seleksjon blir selvsagt ekstra sterke i et 
samfunn som trenger ressursene til å drive krig. Men mordene var 

først og fremst et moderniseringsprosjekt i helse- og omsorgsvese-
net. Ledende leger i eutanasiprogrammet var unge og idealistiske, 
bekjente seg til humanistiske ideer, kjempet mot dødsstraff, ville 
avskaffe store institusjoner og reformere psykiatrien. De var ikke 
monstre, men reformatorer. 

Personer som ikke viste tegn til bedring, passet ikke inn i moderni-
seringen, og måtte bort. Også den gangen var det omskrivninger: 
Hygienetiltak. Terapi. Barmhjertighet.

En av de aktive legene fabulerte om en framtid hvor man alt i 
nyfødtperioden eller i svangerskapet kunne gå inn og «forebygge» 
slik at det ble født færre funksjonshemmede. Legen ville ha jublet 
over dagens treffsikre metoder.

Det at bestemte egenskaper hos et foster er selvstendig abortgrunn, 
er en arv fra 30-tallets rase- eller arvehygiene. Norge har aldri tatt 
et oppgjør med grunntanken i denne graderingen av menneskeverd, 
som var felleseuropeisk tankegods. 

Historien om utsortering av syke og funksjonshemmede har vært glemt 
og fortrengt også i Tyskland. Legene som ledet prosjektet, fortsatte å 
praktisere og gjorde karriere i etterkrigstida. Andre ofre fra nazitida 
har fått sine minnesmerker, biografier, snublesteiner og erstatninger. 
Først nå trekkes ofrene for eutanasiprogrammet fram i offentligheten. 

Tausheten forklares med hensyn til de berørte familiene. Selv etter 
flere generasjoner føler mange skam fordi et familiemedlem ble 
stemplet som «livsuverdig». Det viser hvor dypt diskrimineringen 
er forankret i kulturen. Her er det nok liten forskjell på Tyskland, 
Norge og andre europeiske land. 

Nå trekkes navn og biografier ut av historiens arkiver i Tyskland. 
Götz Alys bok er et viktig bidrag til åpenhet. Han understreker 
at hvert offer var en enestående personlighet.

Den første store utsorteringsaksjonen under nazismen ble kalt T4 
etter hovedkvarteret i Tiergartenstrasse 4 i Berlin, der den berømte 
Filharmonien ligger i dag. I mai ble det åpnet en utendørs utstil-
ling her. Den forteller historien til Anna, en av de utsorterte. Ved 
åpningen understreket talere at det ikke lenger skal være annenrangs 

ofre. Alle skal ha en plass i minnearbeidet. Her ved Filharmonien 
kommer også et fast minnesmerke for dem som ble utsortert.

Utstillingen minner om at en ny definisjon av funksjonshemning 
er på vei: Det handler ikke lenger om en defekt hos den enkelte, 
men i det sosiale samspillet. 

Tenk om defekten ligger i samfunnet. Da kan den ikke utryddes ved 
hjelp av ultralyd og selektiv abort. Definisjoner og kulturmønstre 
endrer seg. Det er lett å fordømme praksiser fra fortida. Men ingen 
vet hvordan vår samtid vil se ut i bakspeilet.

kronikk Tekst: kari gåsvatn

kari 
gåsvatn

en belastningom å bli kvitt
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Pleiepenger kan gis til yrkesaktive foreldre som en periode må være 
borte fra arbeid på grunn av barnets sykdom. Pleiepenger utgjør 
det samme som sykepenger ved egen sykdom.  Er barnet alvorlig 
sykt kan det gis pleiepenger fra dag én. I andre tilfeller fra dag 
åtte. Det er ikke satt noen absolutt begrensning for hvor lenge man 
kan motta pleiepenger. Men er sykdommen i en normalfase, vil 
som hovedregel ikke vilkårene for å få pleiepenger være oppfylt.  

Det kan innvilges pleiepenger ned til 50 %. Dette er aktuelt når 
barnet en del av dagen har en annen tilsynsordning. I en sak for 
Trygderetten ble det lagt til grunn at når barnet gikk på skole 29 
timer i uken var det mulig for foreldrene å arbeide mer enn 50 %. 
Dermed var vilkårene for å få pleiepenger ikke oppfylt. 

Sivilombudsmannen har nylig behandlet en sak om graderte 
pleiepenger. Bakgrunnen var at både NAV og Trygderetten avslo 
å innvilge pleiepenger. Dette ble påklaget til Sivilombudsmannen. 

Trygderetten og NAV legger til grunn at det er antall timer per uke 
barnet har en avlastnings- og tilsynsordning som er avgjørende 
for om retten til graderte pleiepenger er oppfylt. I den aktuelle 
saken uttalte Trygderetten:

«Retten har ved sin vurdering lagt avgjørende vekt på at barnet har 
avlastningsordning i form av skole. Barnet blir hentet klokken 8.30 
om morgenen, og returnerer klokken 15.30 om ettermiddagen. Dette 
utgjør et tidsrom som langt overskrider arbeidstid tilsvarende 75 
prosent stilling. Etter dette kan graderte pleiepenger ikke tilkjennes.»

Sivilombudsmannen var uenig i denne tolkingen av reglene og 
uttalte at pleiepenger skal:

«graderes ut fra reduksjonen i arbeidstid og/eller inntektstap som 
følge av barnets pleiebehov. Dette innebærer at det skal foretas en 
vurdering av hvor mye det er mulig å jobbe innenfor den aktuelle 
avlastningsordningen, og da må også nødvendig reisetid til og fra 
jobb tas hensyn til. Pleiepenger skal avslås dersom inntektstapet 
er mindre enn 50 %, noe som normalt vil være tilfelle der det er 
mulig å jobbe mer enn 50 % av ordinær stilling.»

Sivilombudsmannens poeng er at også den tiden det tar å reise til 
og fra jobb må trekkes fra det antall timer barnet er i barnehage, 
skole etc. Står man da igjen med et timeantall som ikke overstiger 
50 % stilling, er vilkårene for å få pleiepenger oppfylt. 

En uttalelse fra Sivilombudsmannen er ikke bindende for NAV 
eller Trygderetten, men skal tillegges stor vekt. 

Nytt grunnbeløp fra 1. mai.
Fra 1. mai er det nye grunnbeløpet (G) i folketrygden 85.245 
kroner. Det betyr for eksempel at omsorgspenger og pleiepenger 
gis med 100 % av inntekt opptil 511.470 kroner. For de som 
hadde pleiepenger før 1. mai er det grunnbeløpet på det tidspunktet 
pleiepenger ble innvilget som legges til grunn.
 
 

atEroSkLEroSE ?        Tekst: Eirin Syversen

Aterosklerose – åreforkalkning eller fett-
avleiringer i blodårene – kan ramme alle 
arteriene i kroppen. Spesielt uheldig er det 
når det dannes aterosklerose i blodårene i 
hjertet (koronararteriene) eller hjernen. De 
to vanligste manifestasjonene av ateros-
klerose er hjerteinfarkt og hjerneslag, og 
dette er også de to viktigste dødsårsakene 
i den vestlige verden. Aterosklerose har 
tradisjonelt vært sett på som en sykdom 
som rammer godt voksne, men nyere fors-
kning viser at prosessen med fettavleiring i 
blodårene starter allerede i tidlig barnealder. 
Tall fra USA viser at 17 % av tenåringene 
og hele 85 % av befolkningen over 40 år 
har aterosklerose. Dette temaet ble grun-
dig debattert i flere foredrag på den sjette 
verdenskongressen for medfødt hjertefeil 
som tidligere i år ble arrangert i Cape Town 
i Sør-Afrika.

Dødeligheten av hjerte-karsykdom har 
blitt kraftig redusert de siste tiårene. Dr 
John Deanfield fra England sa blant annet 
at dødeligheten i mange land er halvert 
siden tidlig på nittitallet. Denne reduksjo-
nen i dødelighet kan tilskrives både bedre 
behandling og bedre forebygging. For å 
redusere sykdomsbyrden i befolkningen 
bør fokuset ligge på bedre forebygging av 
sykdommen, spesielt i de landene hvor fore-
komsten av hjerte-karsykdom fremdeles 
er på vei oppover. Kun gjennom forebyg-
ging kan man hindre at framtidige gene-
rasjoner utvikler sykdommen. Ettersom 
aterosklerose-prosessen starter allerede i 
barneårene, bør forebyggingen starte i ung 
alder. Dette gjelder selvsagt også barn og 

unge med medfødt hjertesykdom. Viktige 
forebyggende tiltak vil være sunnere livsstil 
med mer fysisk aktivitet og bedre kosthold. 
I tillegg kommer selvsagt røykeslutt, økt 
kunnskap i befolkningen, samt å ”finne”  
høyrisikopersoner som kan trenge medisinsk 
behandling tidlig (for eksempel blodtrykks-
senkende og kolesterolsenkende medisiner).

Koronarsykdom har tidligere vært et vestlig 
problem, men nå som stadig flere i utvi-
klingsland adopterer den vestlige livsstilen 
er koronarsykdom et voksende problem 
også her. I land som Kina, India og mange 
afrikanske land er forekomsten av koro-
narsykdom allerede høy. I disse landene er 
helseressursene ofte svært begrensede, men 
også i industrialiserte land er det viktig å 
holde utgiftene til helsevesenet så lage som 
mulig. I USA er det for eksempel forventet 
en tredobling i utgiftene til behandling i 
de kommende årene, og Dr Deanfield var 
tydelig på at det ikke vil være ressurser til 
å ta hånd om dette helse- og samfunns-
problemet om vi ikke blir dyktigere på å 
iverksette forebyggende tiltak. Kostnadene 
ved å forebygge en sykdom er mye mindre 
enn kostnadene ved å behandle en sykdom, 
og man har slik også et økonomisk motiv 
for å starte forebygging tidlig.

Mange land ønsker å innføre nye retnings-
linjer som ser på livstidsrisikoen for å utvikle 
sykdom. Om man måler behandlingseffekten 
i antall vunne leveår, vil man kunne vinne 
flere leveår på å behandle yngre mennesker 
selv ved lavere risiko for sykdom. I New 
Zealand har man allerede endret retnings-

linjene, og et liknende arbeid er i gang i 
Storbritannia. Å innføre nye retningslinjer vil 
kanskje bidra til å redusere forekomsten av 
koronarsykdom, men man risikerer samtidig 
å sykeliggjøre en gruppe i utgangspunktet 
friske mennesker ved å gi dem medisiner de 
skal bruke resten av livet. Det er dessuten 
stor forskjell på å behandle risikofaktorer 
for en sykdom og det å behandle en sykdom, 
og mange vil derfor være skeptiske til en 
slik tilnærming. Å endre disse retningslinjene 
må derfor kun gjøres etter en nøye gjen-
nomgang av de forespeilede konsekvensene 
av endringen.

For å redusere forekomsten av hjerte-karsyk-
dom og andre konsekvenser av aterosklerose 
er det viktig å begynne med forebygging 
tidlig. Viktige forebyggende tiltak er mer 
fysisk aktivitet, sunnere kosthold og røyke-
slutt. Individer med høy risiko for å utvikle 
hjerte-karsykdom kan i tillegg få tilbud om 
medikamentell behandling og eventuelt også 
kirurgisk behandling. 

Dr Deanfield avsluttet sitt foredrag med å 
berømme denne konferansen for å ha satt 
temaet grundig på dagsorden. Barn, unge 
og voksne med medfødt hjertefeil har en 
særskilt grunn til å holde fokus på dette, 
og utfordret både helsepersonell, familier, 
organisasjoner og samfunn til å ta dette mer 
på alvor. Han poengterte at det er like viktig 
å investere i sine arterier som å investere i 
gode pensjonsavtaler, og la til: «The com-
monest instruments for suicide is a knife 
and a fork». 

Tekst: kjersti jystad Postmyr

Aterosklerose
– tidlig forebygging 
nødvendig for å unngå 
koronarsykdom  
i voksen alder

graderte 
pleiepenger

rettighets
skolen

Tekst: atle Larsen
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ErNæriNg           Tekst: Åshild Lode

Sukker, stivelse og fiber tilhører gruppen av næringsstoffer som kalles  
karbohydrater. Her kan du lese litt om hvorfor du bør velge bort sukker 

til fordel for andre typer karbohydrater.

Fiber og stivelse er lengre karbohydratkje-
der som kroppen bruker lengre tid på å 
bearbeide og bryte ned. Enkelte fibertyper 
klarer ikke kroppen vår å bryte ned, og de 
går derfor ufordøyd gjennom fordøyelses-
systemet vårt. De er likevel gunstige for 
tarmens funksjon, og bidrar til redusert 
risiko for kreft i tarm. 

Sukker er en enkel karbohydratforbindelse, 
som kroppen raskt kan bryte ned og nyttig-
gjøre seg energien fra. Derfor snakker vi 
ofte om at blodsukkeret stiger raskt når vi 
spiser sukker - det er enkelt og greit fordi 
kroppen lett klarer å bearbeide og ta opp 
dette fra tarmen. 

Tilsatt sukker 
Utfordringen med sukker er at det bidrar 
med energi, men ellers ingen næringsstoffer. 
I ett gram sukker er det ca. fire kilokalorier 
(kcal) per gram. Når vi snakker om et for 
høyt inntak av sukker, er det sukkeret som 
er tilsatt i maten vi mener. Det betyr at vi 
spiser for mye av matvarer som er tilsatt 
ekstra sukker, som for eksempel syltetøy, 
brus/saft, sjokolade, søte 
frokostblandinger etc. 
Det er anbefalt at inn-
taket av energi fra 
sukker ikke 
skal overstige 

10 % av den energien man har behov for. 
Det betyr at dersom du har et energibehov 
på 2000 kcal, vil du kunne spise maksimalt 
50 gram tilsatt sukker per dag. Det tilsvarer 
en halv liter sukkerholdig brus (eller saft), 
to og en halv hvetebolle eller 100 gram 
melkesjokolade. Enkelte frokostblandin-
ger kan inneholde så mye som 25 gram 
tilsatt sukker per 100 gram. Mengden til-
satt sukker i syltetøy varierer, men bruker 
du to spiseskjeer «vanlig» syltetøy på en 
brødskive, vil det utgjøre cirka femten gram 
tilsatt sukker.  

Naturlig sukker
Sukker som er i frukt regnes ikke som tilsatt 
sukker når det spises i sin naturlige form. 
Når du spiser en appelsin vil den inneholde 
sukker, og dette sukkeret består av de samme 
bestanddelene som sukkeret 
som tilsettes i saft. 
Forskjellen er at når 
du spiser en appelsin, 
vil du samtidig få 
i deg både 

vitaminer, fiber og mineraler, og kvaliteten på 
det som spises eller drikkes blir mye bedre.

Matvarer med tilsatt sukker: 
Næringsstoffer og energi
Ofte har matvarer med mye tilsatt sukker 
også et høyt innhold av fett og derfor totalt 
sett mye energi, men relativt lavt innhold av 
næringsstoffer. Det betyr at denne typen mat 
kan fortrenge den næringsrike maten og føre 
til at næringsinntaket blir for lavt. Samtidig 
er det en fare for at inntaket av energi blir 
høyere enn det man behøver, og resultatet 
kan bli at kroppsvekten over tid øker.

Sukker er ikke en gift for kroppen som bør 
unngås for enhver pris, eller erstattes av 
alternative søtningsmidler. I store mengder 

vil sukker gjøre kostholdet næringsfattig, 
og bidra til økt risiko for overvekt. Det å 
redusere inntak av matvarer med tilsatt 
sukker til hverdags vil imidlertid øke 
næringsverdien på kostholdet. 

NB! Det viktige begrepet i forrige setning 
var ”til hverdags”. Det å kose seg litt på 
lørdag, eller feire en bursdag, velter ikke 
noe lass. Prøv å la hverdager være akku- 

rat det, og spar kosen 
 i form av sukker og 
godteri til lørdag. 
Du vil ha godt av 
det, og det vil garan- 
tert smake deg bedre 
når du må vente litt 
på det!

SUKKER

Ernæringsfysiologens spalte,  
Åshild Lode, klinisk ernæringsfysiolog.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.

Kaffe- og 
kakesalg 
til hjertebarna
Hedda Normann-Arvesen (6) og Lotte Sofie Blindheim (6), to førsteklassinger ved Lilleaker skole, tok en av de første vårdagene på 
Ullern initiativ til salg av kaffe og kaker til inntekt for Foreningen for hjertesyke barn. Utstyrt med egenprodusert plakat, kaffe, 
kaker og saft tok de plass i Hartmanns vei. Jentenes initiativ var inspirert av innsam-
lingsaksjonen på Aktivitetsskolen før jul. 
Naboer og forbipasserende støttet villig 
oppunder aksjonen, og resultatet er nå 
overført til FFHBs konto.

Tusen takk til Hedda og Lotte 
for flott innsats!

Kakesalg 
Hedda og 
Lotte

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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ungdoms
sidene

Tekst:  Emilie Mikalsen

Å leve med en medfødt hjertefeil oppleves 
ulikt for alle. Kanskje er det utfordrende, 
slitsomt og en evigvarende byrde på skul-
drene? Eller kanskje er du så heldig at du 
ikke merker noe særlig til hjertefeilen? Eller 
kanskje du ser på hjertefeilen som en ekstra 
styrke i hverdagen?

Det jeg ofte har undret meg over, er om 
en medfødt hjertefeil oppleves ulikt for 
gutter og jenter. Oppleves det annerledes 
å ha hjertefeil for en jente enn for en gutt? 
Har de ulikt syn på hjertefeilen sin? Sliter 
hvert kjønn med forskjellige utfordringer? 
Eller er dette bare individuelt, og har det 
egentlig ikke noe med om du er gutt eller 
jente å gjøre?

Jeg som er en jente selv, vet at vi jenter 
ofte har veldig mange bekymringer, tanker, 
drømmer og erfaringer vi gjerne vil dele 
med venninner og familie så fort sjansen 
byr seg. Jeg vet også at jenter med medfødt 
hjertefeil tenker veldig mye på det. Samtidig 
er vi jenter flinke til å ignorere det når det 
passer oss. Jeg husker at jeg tenkte mye og 
lenge på hjertefeilen da jeg var yngre. Jeg 
tenkte på hva morgendagen ville bringe og 
når jeg måtte tilbake og opereres på syke-
huset. Jeg tenkte på hvor lenge jeg måtte gå 
på medisinene som gjorde at jeg nærmest 
brakk meg hver gang jeg skulle ta dem. Jeg 
tenkte også mye på hva de andre elevene på 
skolen tenkte om meg. Så de på meg som 
den pinglete jenta som aldri turte å klatre 
på toppen av det høyeste treet? Trodde de 

at jeg lekte at jeg hadde en hjertefeil bare 
for å få oppmerksomhet? Eller tenkte de 
ikke noe over at jeg var syk?

Jeg trodde gutter hadde det annerledes. Jeg 
trodde ikke at gutter tenkte så mye over 
hjertefeilen sin, og jeg tenkte heller ikke 
at de frivillig snakket om det helt åpent 
og ærlig til kompiser. For det første har 
jeg alltid trodd at gutter ikke kan snakke 
med hverandre om alvorlige temaer. For det 
andre har jeg tenkt at gutter ofte mobber 
hverandre og at en gutt i klassen med hjer-
tefeil da kan bli utelukket. Men jeg tok feil. 
Gutter med medfødt hjertefeil kan snakke 
med kompiser om det, men de går ofte lenge 
rundt grøten før de tør å åpne seg. Når de 
først gjør det blir de møtt med forståelse. 
Jeg vet nå at for både gutter og jenter er 
de første årene på barneskolen de verste. 
For det er i den alderen alle har spørsmål, 
og barn har en tendens til ikke å gi seg før 
de får et svar. 

Gutter er og vil alltid være det mest konkur-
rerende kjønnet. Det er om å gjøre å løpe 
flest runder i gymmen, det er om å gjøre 
å være flinkest i fotball, pumpe flest kilo 
og være den sterkeste i vennegjengen. Jeg 
har snakket med et par gutter med med-
født hjertefeil som har fortalt meg at de 
noen ganger i denne alderen kunne føle 
seg veldig utenfor gjengen. De følte at de 
ikke hadde krefter og energi nok til å gjøre 
som de andre guttene. Men dét er heldigvis 
en alder man vokser ut av. Både gutter og 

jenter vokser opp og ser at en slik oppfør-
sel overhodet ikke er akseptabel. Selv om 
kompisen din ikke orker å spille fotball 
en dag, så ikke tving ham eller mobb ham 
av den grunn. La ham heller sitte å se på, 
eller så kan dere gjøre noe annet sammen 
som ikke krever like mye energi.

Hos jenter er det likevel litt annerledes. 
Vi jenter er jo verdensmestre til å snakke, 
ofte også i munnen på hverandre. Vi jenter 
klarer ofte å åpne oss opp og snakke fritt 
ut om problemer til andre. Derfor føler 
jeg at det å ha en medfødt hjertefeil ikke 
er like vanskelig som jente.  Jeg har alltid 
hatt et nært forhold til venninnene mine 
og familien min. Selv om det ikke alltid 
er like enkelt å fortelle dem hva jeg føler 
eller tenker om hjertet mitt, ser jeg likevel 
at de gir meg forståelse, til tross for at de 
ikke klarer å sette seg inn i situasjonen. En 
stor del av grunnen til at jeg har fått bedre 
selvtillit er venninnene mine. 

En utfordring som både gutter og jenter 
kan støte på er det synlige arret etter en 
åpen hjerteoperasjon. Her er begge kjønn 
veldig like tror jeg, og i ung alder kan det 
å ha et arr være strevsomt. Da ønsker man 
ikke å vise arret sitt fordi man tenker at 
det er flaut, det er stygt og man er redd 
for hva folk skal si. Derfor velger veldig 
mange, både gutter og jenter, å skjule det 
bak en t-skjorte. Jeg husker at jeg selv slet 
en del med arret mitt. Som barn er det ikke 
like lett å forklare historien bak arret, men 

det er lettere å bare gjemme det bort. Jeg 
husker spesielt at jeg hatet å gå med bikini 
om sommeren i frykt for hva andre ville si 
og tenke. I dag forstår jeg jo godt hvorfor 
folk lurer. Mennesker er mennesker; ser vi 
noe som er litt annerledes fra det vi er vant 
til, stiller vi spørsmål. Etter hvert som jeg 
ble eldre brydde jeg meg mindre og mindre 
om arret, og likte faktisk å få spørsmål om 
det. Spesielt var det morsomt å se hvordan 

folk stirret på det, som om jeg skulle vært 
et menneske fra en annen planet. Det beste 
tipset jeg har til alle gutter og jenter som 
sliter med selvtilliten på grunn av arret, er 
å spørre personen som ser på deg rett ut: 
«Hva er det du glaner på?». Å se hvordan 
den personen reagerer kan så absolutt gi deg 
en god latter. Arret er et symbol, et symbol 
på at du har fått en ny sjanse til å leve livet. 

Jenter og gutter er forskjellige, og sånn er 
det bare. Vi opplever ting ulikt og vi erfa-
rer ulike opplevelser på forskjellige måter. 
Men når man har en medfødt hjertefeil kan 
likevel disse erfaringene oppleves likt. Det 
merket jeg da jeg deltok på de nordiske 
leirene med hjerteforeningen. Det er helt 
utrolig å se tilbake på alle historiene som 

ble delt og hvor mye forståelse vi hadde 
for hverandre. Selv om hver historie er 
forskjellig, så kunne vi likevel kjenne oss 
igjen i dem. 

Alle operasjonene vi hjertesyke må gjen-
nomgå oppleves ulikt. Jeg tenker ikke så 
mye på dem lenger nå, fordi det er så lenge 
siden. Dessuten, så har du ikke noe særlig 
annet valg enn å gjennomføre operasjonene 
når du først havner i en slik situasjon. Jeg 
ser nå på alle operasjonene og alle bivirk-
ningene som et mirakel og jeg ser tilbake 
på alle stundene med tårer, stress og vonde 
nyheter med et smil. Mens andre jenter og 
gutter med en medfødt hjertefeil kanskje 
for evig er preget av den tiden. Det er ikke 
noe negativt i dét heller. Å ha hjertefeil 
oppleves ulikt fra person til person. Noen 
takler det bra, og andre takler det dårlig. 
Men ikke la noen krenke deg, se ned på 
deg eller mobbe deg av den grunn. Å ha 
en medfødt hjertefeil er ingen skam. Det er 
absolutt ikke noe man skal gjemme bort, 
men heller noe man skal vise frem og være 
stolt av. Og det gjelder begge kjønn!
 

Emilie Mikalsen er 18 år og kommer fra Moss. Hun 
går siste år på videregående med vanlig studie- 
spesialisering på Malakoff. Emilie ble født med  
en hjertefeil og hjertetransplantert da hun var åtte 
år gammel. Hun håper dere vil like artikkelen, og 
at dere kanskje kan kjenne dere litt igjen i den. 

Emilie kan kontaktes på: emiliemikalsen@hotmail.no.

Emilie Mikalsen

Er det annerledes å være 
jente enn å være gutt når man 
har en medfødt hjertefeil?

(Foto: Privat)
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SAMARBEID MED SyKEHUS 
oG HELSESTASJoNER
Sykehuset på Lillehammer får gave fra 
FFHB Oppland hvert år. Det kan være TV-
apparater, playstation, brettspill eller støtte 
til behandlingsbenker eller annet. De kjøper 
også hvert år inn godteriene og juleheftene, 
og gir alt sammen i en stor pappeske til de 
inneliggende barna i advents- og julehøy-
tiden, noe som alltid er veldig populært.

FFHB Oppland har laget en egen liten folder, 
med informasjon om fylkeslaget og bilder 
med navn og telefonnummer på dem som 
sitter i styret. Denne deles ut og legges igjen 
på sykehus og helsestasjoner. 

– I 2011 var vi rundt og besøkte ganske 
mange av helsestasjonene i fylket. Vi fikk 
nok ikke med hele fylket. Men styremedlem-
mene besøkte helsestasjonene i sitt distrikt, 
forteller Irene som er ganske stolt av dette. 
Sånn praktisk sett delte styret fylket seg i 
mellom; Irene tok seg av nordre Gudbrands-
dalen og Ottadalen. 

øKoNoMI
– Vi prøver å gjennomføre dagssamlinger 
uten å kreve noe særlig egenandel, forteller 
Irene. Men hun medgir at klubbkassa ikke 
akkurat er altfor romslig. Fylkeslaget mottar 

noe statlig støtte, noen penger fra Frifond 
og et lite tilskudd fra Helse Sør-Øst. I tillegg 
har de loddsalg, tombola på Hjertesyke 
barns dag, og nå har de fått skikkelig sving 
på Grasrotandelen.
 
– Vi har fått inn 50.000 kroner hittil i år, 
forteller Irene gledesstrålende.

NyE MEDLEMMER
Når nye familier melder seg inn i FFHB 
Oppland får de velkomstbrev med litt for-
skjellig informasjon og en bamse. Deretter 
er rutinen at leder etter en tid ringer den 
nye familien. Dette er et arbeid den erfarne 
lederen liker spesielt godt.

– Fokuset mitt er å ønske den nye familien 
velkommen i foreningen, fortelle litt om hva 
vi driver med, høre litt om deres forvent-
ninger til medlemskapet og selvsagt snakke 
litt om hvordan familien har det. Samtidig 
kan jeg fortelle om samlingene våre og hvor 
viktig disse er, ikke minst for søsken. 

GEoGRAFI
Oppland fylke grenser til både Sør-Trøndelag, 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Bus-
kerud, Oslo, Akershus og Hedmark. Oppland 
er sammen med Hedmark de eneste fylkene i 
Norge som ikke har kyst. Til gjengjeld er naturen 
variert og fylket består av flere fjellheimer 
og dalfører. «Hovedstaden» er Lillehammer.

LaNdEt rUNdt Fylkeslaget oppland Tekst:  hanni Winsvold Petersen   Foto: Privat

Irene Viken (41 år) har vært leder for FFHB 
Oppland i fem år, samtidig som hun kan vise 
til ti år som styremedlem og snart 14 år som 
vanlig medlem. 

– Det som er så fint med å være leder i et 
fylkeslag i FFHB er at du i stor grad former 
rollen selv, forteller Irene. Hun medgir at hun 
liker å engasjere seg og å være med å påvirke. 

– Samtidig er styret et team og vi er avhengige 
av hverandre. Det er viktig med en god 
dialog. I FFHB Oppland har vi cirka tre 
styremøter i året. Det regulerer seg litt selv 
på grunn av de store avstandene; våre styre-
medlemmer bor både i Valdres, på Toten og 
øverst i Gudbrandsdalen. Vi pleier å møtes 
på Lillehammer, forteller lederen.

Irene er barnevernspedagog og jobber som 
nestleder på en barnevernsinstitusjon for 
mindreårige flyktninger på sitt hjemsted 
Otta. Hun har tre barn, på henholdsvis 
elleve, fjorten og femten år. Gjermund er 
i midten og har den medfødte hjertefeilen 
Fallots tetrade. Han har også øsofagus atresi, 
hvilket innebærer en defekt i spiserøret. 
Gjermund er operert flere ganger, både for 
hjertet og spiserøret, men er en frisk og rask 
tenåring i dag. 

– Jeg er opptatt av ikke å gjøre ham mer syk 
eller spesiell enn nødvendig, han er en helt 
vanlig gutt. I det daglige prøver vi å ha fokus 
på mestring, og ikke å legge begrensninger 
på Gjermund. Jeg tror han for det meste 
også selv tenker ganske lite på at han har 
hjertefeil, forteller Irene.

HVA SKJER? 
ARRANGEMENTER I oppLAND?
Oppland fylkeslag har 39 medlemsfamilier, 
pluss noen støttemedlemmer. Fylkeslaget 
pleier å gjennomføre to familiesamlinger 
i året. De siste årene har fire av dem vært 
sammen med Hedmark fylkeslag. I fjor var 
denne fellessamlingen på Hunderfossen 
familiepark helgen 21. – 23. juni. 

I tillegg arrangerer Oppland dagssamlin-
ger, for eksempel til badeland på Fåberg, 
til klatresenteret på Lillehammer eller til 
vitensenteret på Gjøvik. Sammen med Hed-
mark har de også arrangert fagdager, med 
ulike temaer på dagsordenen og besøk av 
eksterne/interne foredragsholdere. Til høsten 
skal de ha curlingsamling på Lillehammer. 

– På de første samlingene jeg var med på, 
tenkte jeg at det egentlig var veldig lite prat 
om sykdom. Og det var veldig greit. Det 
viktigste for meg sånn i starten var jo faktisk 
å se at andre familier fungerte og var helt 
vanlige. Samtidig var det jo absolutt mulig 
å snakke om erfaringene og opplevelsene, 
forteller Irene. Resten av familien til Irene 
har også satt pris på å være med på turer 
og arrangementer i FFHB. 

«Dere skal være glad jeg er født med hjerte-
feil, så får dere være med på alle de fine 
turene», skal Gjermund ha sagt til sine 
søsken en gang. 

– Da Gjermund var liten var jeg med i FFHB 
for egen del, for å treffe andre. Nå er jeg med 
for å sikre et nettverk for Gjermund videre 
framover, og for å være med og engasjere 
meg for andre. Foreningen har gitt både 
oss og ham så mye, sier Irene, og legger 
til at hun tror det er få samlinger i FFHB 
Oppland de siste fjorten årene som hun 
ikke har vært med på. 

Irene forteller at hun kan kjenne litt på 
motløsheten når det ikke kommer så mange 
påmeldinger til arrangementene som det de 
hadde håpet på i styret. 

– Men samtidig vet jeg jo hvor krevende 
det er å ha syke unger, og jeg vet at mange 
familier sliter med lite overskudd. Vi kon-
kurrerer jo også med alt det andre som 
familiene skal rekke over. Og vi har aldri 
avlyst noe på grunn av for få påmeldte. Vi 
gjennomfører alltid for de som har meldt 
seg på, forteller den iherdige lederen.

FYLKESLAGET OPPLAnd

”Dere skal være glad jeg er født med 
hjertefeil, så får dere være med på 
alle de fine turene”  (Gjermund Østerås, 14 år)

e-post: oppland@ffhb.no

STyRETS MEDLEMMER: 

IRENE VIKEN
Fylkesleder
kongsvegen 60
2670 otta

MERETE NARUM
sekretær
brenngutua 27
2847 kolbu

B. JANNICKE STUBBENE
kasserer
rute 542
2890 etnedal

ANDRé HoLEN
styremedlem
rådyrstien 15
2609 lillehammer

 Irene Viken har hatt styreverv i 
FFHB Oppland i ti år. Hun trives 
med å engasjere seg og liker å 
være med å påvirke.
(Foto: Hanni W. Petersen)

Vegard Løvå  
holder foredrag 
om fysisk aktivitet 
på familiesamling 
på Skeikampen i 
2011 sammen med 
Hedmark fylkeslag.

Gjermund Østerås 
viser stolt muskler

Natursti på familiesamling 
på Hurdalsjøen september 2012 
med Hedmark fylkeslag.

▲ André Holen deler ut jule-
gaver på barneavdelingen på 
Lillehammer i desember 2012.
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krySSord hvEM Er hvEM

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

oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet:
Anne Alvestad Berglund, kontaktsykepl.Thoraxkirurg.avd.,  
Tlf. 23 07 00 87, e-mail: aberglun@ous-hf.no

Stine Romfog, kontaktsykepleier, tlf. 23 07 45 72, e-post: serik@ous-hf.no

Anne Skeide, kontaktsykepl. GUCH, hjertemed.avd.  
Tlf. 23 07 38 67, e-mail: anne.skeide@oslo-universitetssykehus.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:
Ingrid Solem Østberg
Momyrvegen 116
2334 Romedal
Telefon: 952 16 365
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:
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr Terr. 38 B
4628 Kristiansand
Tlf. 472 65 592
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:
Karina Høvik Indrearne
Stud.byen Nattland 121
5082 Bergen
Tlf. 411 23 720
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:
Sylvi Andresen
Berglundveien 14C
9403 Harstad
Telefon: 77 01 74 60
E-post: troms@ffhb.no

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

Vinnere av kryssord nr. 2-2013:

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

Ingrid B. Hovland, Larvik
Lovepreet Jassal, Røst
Stine Bekkevold, Brumunddal

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 1 – 2013»
(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. september

X-ord nr. 2-2013

LaNdSStyrEt

LEDER:
Anne Giertsen
Nadderudveien 39A
1357 Bekkestua
Tlf: 977 14 990
E-post: leder@ffhb.no

REGIoN 1:
Ingunn Kildahl Johansen
Fjellom 30B 
1529 Moss
Tlf: 69 26 24 70
E-post: region1@ffhb.no

REGIoN 2:
Vegard Bø Bahus
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
E-post: region2@ffhb.no

REGIoN 3:
Geir Ove Søreide 
Steinsvikskrenten 53 
5239 Rådal 
Tlf. 55 13 52 49
E-post: region3@ffhb.no

REGIoN 4:
Anita R. Brokstad
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 98820190
E-post: region4@ffhb.no

REGIoN 5:
Bjørgunn Brones
Platåveien 3
9325 Bardufoss
Tlf. 932 11 671
E-post: region5@ffhb.no

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

VARA REGIoN 1:
Sissel Holm-Sandnes
Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf.915 11 723
E-post: vara.region1@ffhb.no

VARA REGIoN 2:
Caissa Gjølberg
Vearveien 7
3173 Vear
Tlf. 413 71 614
E-post: vara.region2@ffhb.no

VARA REGIoN 3:
Gunnar Inge Sandal
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf: 958 04 258
E-post: vara.region3@ffhb.no

VARA REGIoN 4:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: vara.region4@ffhb.no

VARA REGIoN 5:
Silje Kristin Grytøyr
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post: vara.region5@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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Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
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Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 3000 24 64000 
Organisasjonskonsulent:  
Inger H. Woxholtt 
inger@vmh.no 
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Marit Haugdahl 
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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  
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«Kan jeg få barn?» Ordene hang i luften på 
det store, ganske slitte kontoret til kardio-
logen på Rikshospitalet. Jeg var 13 år og på 
min årlige kontroll. Jeg husker at mamma 
satt overfor meg ved det store bordet. Pappa 
var sikkert også der, jeg husker ikke. Det var 
en av de første kontrollene der jeg faktisk fikk 
være med inn til legen. Legeprat var ikke noe 
for barn på 70- og 80-tallet. Vanligvis satt 
jeg alene på gangen etter at jeg hadde svelget 
den ekle røntgengrøten og gjort alle under-
søkelsene, mens mamma og pappa ble med 
legen inn på kontoret og lukket døren. 
Jeg husket at det var de samme lekene på 
gangen år etter år. De samme sidene var 
revet ut i bøkene, og de samme puslespill-
brikkene manglet i år igjen. Men nå var jeg 
ikke på gangen, jeg var på kontoret, og jeg 
hadde stilt det som trolig er det mest opp-
lagte spørsmålet for en tenåring med med-
født hjertefeil. Legen stirret ut i luften, bort 

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

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

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

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil

MaMMaspørsMål og papparollen
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Det er et rart ord. Papparollen. Men den 
som ser etter «Pappa for første gang»-
bøker skjønner hvor det kommer fra. 
Tøff pappa, Myk pappa, Super pappa, 
Verdens beste pappa og Kule pappahis-
torier. Finnes det ikke en j#@!& «vanlig 
pappabok»? 

Hva er det som gjør at vi gutta alltid må 
være noe mer? Holder det ikke å være 
pappa? Eller er det fordi vi ikke veit 
hvordan? Da Ane, kona mi, ble gravid 
fikk vi en bok i posten. Denne boka får 
visst alle gravide. Ved første øyekast var 
det en fin bok. I den kunne Ane lese uke 
for uke hva som skjedde med fosteret, 
hvilke hormoner som freste i blodet 
og hvorfor hun var kvalm om morran. 
Etter hvert ble det også veldig spennen-
de å følge med på hvor stort fosteret var, 
når hjertet begynte å slå og alle de tinga 
der. Den delen var veldig fin. 

Men så kunne man snu boka. Da var 
den til far. Jeg følte meg ikke bare støtt. 

Jeg ble sint og irritert. Her stod det 
sånne ting som at «nå kan det være en 
god ide og ikke bruke kveldene sammen 
gutta på fotball pub, men heller ta seg 
av den vordende moren» og «En fin gest 
kan være og ta oppvasken eller rydde 
bort de skittene klærne». Som om jeg 
var en neandertalermann med et likestil-
lingssyn fra 50-tallet. 

Hvor er boka om «Vær deg sjæl-pappa´n»? 
Den hadde jeg lest. Det er sikkert en vans-
kelig bok å skrive. For det krever at du skri-
ver om virkelige ting uten å fleipe med det. 
Den hadde handla om mer enn hvordan 
du lager det beste papirflyet eller hva du 
gjør når det er tomt for bleier og alt du 
har er sportsteip og en kjøkkenrull. 

En vanlig pappa er oppe om natta akkurat 
som en vanlig mamma. Han river seg 
i håret klokka fire om natta etter seks 
timer med kolikkskriking, og en vanlig 
pappa lærer seg å prioritere tida si. Så 
snart ungen sover er det mat, søvn og 

en dusj hvis man rekker. Men alt dette 
er praktiske ting. Vi er gode på det vi 
gutta, det praktiske. I hvert fall så står 
det det i alle bladene og bøkene. Men 
en helt vanlig pappa har også følelser. 
Og det som er dritt med følelser er at de 
drar med seg en hel masse tanker. 

Første gangen dattera vår Maja blei sjuk 
var det jeg som var mest bekymra. Vi 
var på hyttetur med farmor og farfar og 
Maja spøy som en gris. Jeg takla ikke 
det så godt. Farmor og farfar tok dette 
med knusende ro. «Unger spyr, Vegard. 
Sånn er det. Det går over». Ane også 
skjønte dette. Jeg trodde ikke noe særlig 
på det, men så har jeg også brukt meste-
parten av barndommen på å være sjuk. 
Ganske mye av min identitet handler 
nettopp om det å være sjuk. 

Men i min barndoms verden var jeg 
vant til å få svar på alt. Det var alltid 
noen der som sa at dette går bra. Jeg er 
kanskje blant de mest gjennomtesta og 

PaPParOLLEN

 
Vegard løvå (34 år) er født med 
transposisjon, og ble fontanopperert 
i ungdomsåra. Han er utdannet barne- 
og ungdomsarbeider, men jobber som 
rådgiver i Foreningen Leser søker bok. 
Vegard har også testet mange ulike 
idretter for Foreningen for hjertesyke 
barn, og han er forfatter av boka 
"Med hjerte for trening". Han er gift 
med Ane og pappa til Maja, som får 
en lillesøster nå i sommer. 
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gjennommålte folka i landet. Det holdt 
ikke med høyde og vekt når jeg var hos 
legen. Når jeg dro fra årets kontroll 
var mesteparten av mitt blod igjen på 
laboratoriet. Jeg har pusta og blåst inn 
i måleapparater, jeg har blitt fylt opp av 
kjemiske stoffer og lagt i fototrommel 
og jeg har spist en grønnaktig grøt bare 
fordi bildene skulle bli tydelige. Ultralyd 
og EKG var ikke magisk for meg da vi 
lærte om dette på ungdomsskolen.  

Hele livet har jeg vært omgitt av landets 
flinkeste fagfolk på helse og jeg har hatt 
et støtteapparat av foreldre og bestefor-
eldre som selv landets største skiløper 
ville vært misunnelig på. 

Så blei jeg voksen. Må ta ansvar sjøl. 
Og plutselig skal jeg også ta ansvar for 
noen andre. Maja ble født på Rikshos-
pitalet. Under svangerskapet hadde de 
tatt en ultralyd av hjertet. Etter den 
konkluderte de med at her var det ingen 
stor hjertefeil. Og mest sannsynlig ingen 
hjertefeil i det hele tatt. Dagen etter fød-
sel målte de O2-opptaket. Det var per-
fekt, så nå var det bare å reise hjem. 
Var jeg helt trygg på at dette skulle gå 
bra? Ikke i nærheten! Hva med blod-

trykket? Pulsen, var den jevn? Steg 
den som den skulle? Hvordan vet man 
egentlig at en baby har normalt trykk 
inn i lungene? Var det ingen som skul-
le sjekke dette litt grundigere? «Disse 
testene Maja har vært igjennom fantes 
ikke da du var liten», sa min mor. Den 
gangen fant de hjertefeilen med steto-
skop og fargeskala på leppene. Nå er det 
vitenskap. Det var en slags en trøst. Jeg 
la fra meg angsten og falt til ro med at 
den lille jenta var frisk. 

Men uroen ble jeg ikke helt kvitt. Hva 
med meg? Min helse er jo ikke på topp. 
Eller er den det? Hvor lenge kan jeg 
regne med å være i god form? Det er jo 
en forferdelig egoistisk ting vi har gjort, 
tenkte jeg. Få et barn bare fordi vi har 
lyst på det, også er jeg så sjuk at jeg kan-
skje ikke kan ta vare på det. Så gjorde 
jeg som alle nybakte foreldre gjør: Sov 
lite, jobba mye, blei sliten og følte meg 
sjuk. Dermed fikk jeg bekrefta frykten 
om at formen var på hell. For jeg har 
jo vært hjertesjuk hele livet, men jeg 
har aldri følt meg som dette før. Trappa 
til kontoret blei lengre og lengre, pus-
ten tyngre og når kvelden kom var det 
tomt. Det var hardt. Den lille ungen tok 

ingen hensyn til mine behov. Som den 
første i min familie. Jeg må innrømme 
at overraskelsen var stor da det gikk 
opp for meg. Jeg har jo vært ganske så 
bortskjemt. Verden har i stor grad blitt 
tilpassa mine behov og forutsetninger. 
Nå var det en annen som gjorde krav på 
den behandlingen. 

Nå har det gått 5 år. Maja kler på seg 
selv om morgen. Hun bærer sin egen 
sekk og jeg løper ved siden av når hun 
sykler de 300 meterne mellom blokka 
vår og barnehagen. Om ettermiddagen 
tegner hun tegninger til den nye søste-
ren sin som kommer i sommer, mens jeg 
gjør som mange andre fedre. Jeg sitter 
altfor godt i sofaen og surfer på nettet 
og har dårlig samvittighet for at jeg ikke 
fikk trent i dag. Å herregud, så glad jeg 
er for å være en helt vanlig pappa. 

Vegard Løvå

"Den lille ungen tok ingen 
hensyn til mine behov. Som 
den første i min familie."
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Rapport fra styresamling

Helgen 4.-5. mai vendte jeg nesen mot Oslo 
for å delta på min første regionssamling for 
voksne med medfødt hjertefeil. Som nylig 
valgt nestleder i region vest hadde jeg med 
meg en hel skokk av sommerfugler i baga-
sjen. Selv om jeg hele livet har levd med 
medfødt hjertefeil med alt det innebærer 
og i voksen alder blitt hjertetransplantert, 
har jeg lært meg å leve med mine mulighe-
ter. Men dette var noe nytt: å skulle være 
en bidragsyter, drive likemannsarbeid, være 
der for andre i samme situasjon. Det var 
bare å legge igjen sjenanse hjemme og reise 
for å lære mer om hva jeg hadde sagt ja til.

Fra jeg kom til jeg dro følte jeg dette siste: vi 
driver et viktig arbeid! Det at vi arrangerer 
ulike aktiviteter (selv om det ikke er gjort i 
en fei) gjør at vi treffer noen. Kanskje kun 
én eller to - men etter hvert kan det bli flere. 
De ulike regionlagene virket veldrevne, med 
pågangsmot til å stå på.

De ulike regionene er forskjellige og det 
syntes jeg kom tydelig frem i de ulike arran-

gementene som ble planlagt rundt i landet. 
Det kreves av hver enkelt av at man støtter 
opp om forslag og at man gjør det man skal.

Det faglige og sosiale innholdet syntes jeg 
var godt sammensatt. Jeg hadde minimal 
kunnskap om likemannsarbeid og om vik-
tige forhold knyttet til å avholde årsmøte. 
Dette syntes jeg var spesielt nyttig, og det 
var veldig greit at hver region fikk med seg 
dokumenter som kan hjelpe oss i det videre 
arbeidet. I tillegg var det klokt å sette av tid 
til at regionlagene fikk jobbet sammen, slik 
at en som var ny i gamet fikk en sjanse til å 
få en oversikt.

Som ny i dette arbeidet synes jeg at jeg ble 
inkludert i det sosiale, både i pausene og om 
kvelden da vi hadde middag sammen. Fra 
før av kjente jeg kun to stykker, og jeg var 
nok litt spent på hvordan dette skulle bli. 
Spenningen slapp helt taket etter hvert som 
timene skred frem. Det at vi har noe felles er 
en døråpner, som jeg vil ta med meg videre i 
arbeidet lokalt. 

Til slutt vil jeg gjerne si at når man har en 
medfødt hjertefeil, så har man det for hele 
livet, med mange eller få hindringer. Det 
gjelder å leve godt, gjennom å ta sine indivi-
duelle valg og forhåndsregler. Det viste alle 
jeg traff på regionssamlingen at de gjorde, 
selv om flere av oss opplever at vi må foreta 
noen nye veivalg i livet. Dette er viktig for 
meg å ta videre i møtet med potensielle nye 
medlemmer, fordi det satt så tydelig igjen 
etter helgen. Jeg gleder meg til fortsettelsen, 
og jeg ser frem til å møte medlemmer på 
uformelle treffpunkter, som for eksempel 
kafébesøk i Bergen.

Hjertelig hilsen 
Hilde Svensson, 
nestleder i VMH region vest

hildeksvensson611@hotmail.com

Første helgen i mai var det samling for Landsstyret og alle regionsstyrene på Gardermoen. 
Organisasjonsarbeid og styrearbeid sto i fokus, men det ble også tid til å bli bedre kjent 
og utveksle erfaringer. Vi fikk en av nykommerne, Hilde Klubben Svensson, til å skrive litt 
om hvordan hun opplevde helgen. 

Hilde Svensson  (t.v.) 
sammen med Line 
Skåtøy, begge fra 
region vest.

Hele gjengen samlet.
Styremedlemmene i region 
vest hadde mye å snakke om.

Region øst hadde den 
største delegasjonen 
på samlingen.
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MedleMsprofilen: Siri Kristiansen

Alder: 26 år 
Bosted: Oslo 
Sivil status: Singel 
Jobber: Utdannet sosionom, jobber for tiden på et 
bosenter for psykisk utviklingshemmede.
Diagnose:  Singel ventrikkel
Verv i foreningen:  Nestleder, region øst

Hvorfor meldte du deg inn i Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil? 
Jeg ble invitert til et kurs på Garder-
moen av Anne Skeide, kontaktsykepleier 
på Rikshospitalet. Der ble jeg kjent med 
mange hyggelige folk som førte til at jeg 
senere fikk tilbud om å være med å stifte 
regionlagene på Skeikampen høsten 2010. 
Siden da har jeg vært medlem og stortri-
ves i foreningen.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlem-
skap i Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil? 
Lære om ting det er lurt å vite som hjerte-
syk, for eksempel rettigheter i forhold til 
arbeidsliv, utdanning og annen nyttig info. 
Det å snakke om erfaringer med andre 
hjertesyke er noe jeg har hatt god nytte av. 

Med foreningen har jeg opplevd ting jeg 
kanskje ikke hadde gjort hvis det ikke var 
for foreningen, som turen over Besseggen 
i 2011. Ser frem til flere opplevelser med 
VMH på små og store arrangementer.

Hvilke saker som berører de voksne 
hjertebarna opptar deg mest?
Øke kunnskapen hos folk om hjertefeil. 
Og hjelpe de voksne hjertebarna med å 
leve godt med en slik diagnose.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli medlem?
Som medlem i foreningen får man møte 
mange koselige og flinke folk, få mulighet 
til å være med på mange forskjellige inter-
essante kurs og oppleve mye artig.

Beskriv deg selv med maks tre setninger. 
Jeg ser på meg selv som en positiv per-
son. Nyter livet og tar en utfordring på 
strak arm. Er en sosial person som er mye 
sammen med venner og familie - og å bli 
kjent med nye folk er bare koselig! 

Hva gjør du når du har fri? 
Er med venner og familie. Liker veldig 
godt å synge, så har lyst til å begynne i et 
kor til høsten.
  
Hva drømmer du om? 
Etter en operasjon i fjor satte jeg meg et 
mål om å nå toppen på Prekestolen den-
ne høsten. Det hadde vært helt herlig å 
komme meg opp dit! Så hadde en jobb på 
Rikshospitalet vært topp!

En liten men turglad gjeng møttes på parkeringsplassen utenfor Roga-
land Arboretet lørdag 25.03.13. I nesten tre timer ble det gått på kryss 
og tvers i den fine parken. 

Mine to turvenner Fredrik og Gry hadde brukt parken flittig, og kunne 
fortelle om alt det som parken hadde å by på av historie. Her kunne man 
se på fornminner, gamle hustufter fra jernaldertiden, gravplasser fra fol-
kevandringstiden 400-600 etter Kristus, morener og forhøyninger etter 
isbreer som har presset seg gjennom landskapet, hundreårsskogen som 
viser beplantning på Jæren, og mye, mye mer. 

På vei gjennom parken gikk vi i kupert terreng og noen steder var det 
høyt nok til at man hadde god utsikt over de omkringliggende åkre og 
enger. På høyden var det rimelig kaldt, og det var godt å ha både ull 
og fleece på seg. Jeg takker for en fin tur med gode samtaler og flotte 
turmennesker. 

Eirin Syversen

Region vest på tur til Arboretet
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foreningSnytt

Har du noe  
på hjertet?
Etter dataproblemer tidligere i år 
er vår spørsmål- og svartjeneste nå 
tilbake. Du finner den under meny-
valget ”Spør eksperten” på vmh.no. 
Du kan søke i tidligere spørsmål 
eller spørre om akkurat det DU 
har på hjertet. Psykolog Torun 
Vatne og hjertelege Thomas Möller 
garanterer svar til alle, og tjenesten 
er helt anonym. – Vi vet at unge og 
voksne med medfødt hjertefeil har 
mye de lurer på. Man tror kanskje 
det må være noe stort og alvorlig, 
men det trenger det absolutt ikke 
være. Det vi ofte ser er at mange 
ikke tør å ta sjanser, eller at de har 
lav selvfølelse og trenger å få troen 
på at de også kan få til ting. Mange 
bekymrer seg også for kroppslige 
ting og kan få tips om hvordan 
man kan håndtere slike tanker. Det 
er ofte enkle spørsmål som det er 
viktig å få svar på. Nå håper jeg 
mange benytter anledningen til å 
spørre, sier psykolog Torun Vatne.

Meld deg på 
oslo Maraton  

– få tilbake 
pengene

Etter suksessen i 2012 vil vi også i år gi 
vårt bidrag for at flest mulig med med-
født hjertefeil deltar på en av distansene 
i Oslo Maraton. VMH fikk i fjor midler 
fra Helsedirektoratet som skulle brukes 
for å folk som ellers ikke ville deltatt til å 
bli fysisk aktive. Vi har noen penger igjen, 
og disse skal brukes på årets maratonfest i 
hovedstaden. Løpet går av stabelen lørdag 
21. september. Du kan stille i distansene 3 
kilometer, 10 kilometer, halvmaraton (21 
kilometer) eller maraton (42 kilometer). 
Meld deg på via Oslo Maratons hjem-
mesider (http://www.oslomaraton.no) og 
oppgi "team VMH" i påmeldingen. Da 
kan du få tilbakebetalt påmeldingsavgif-
ten mot kvittering – og vi dekker inntil 
650 kroner per person. Meld deg på så 

snart som mulig for å unngå at påmel-
dingsavgiften overskrider maksbeløpet 
for støtte. Reise og opphold må deltaker-
ne i år betale selv, men blir det penger til 
overs så lover vi å bruke det til noe fint 
for alle VMHere som deltar!

Bestill gjerne din overnatting på Permi-
nalen hotell i Oslo (www.perminalen.no), 
der vi var sist. Det har utrolig sentral belig-
genhet, bra service og er billig. Prisene lig-
ger på 380 kroner per person/natt i 3. – 6. 
sengsrom, 620 kroner per natt i enkeltrom 
og 860 kroner per natt for et to-sengs-
rom. Har du spørsmål, kontakt styre- 
medlem Morten Hansen på telefon 478 
90 073 eller epost hanmorten@gmail.com 

Anne, Grethe og Connie fra 
Oslo Maraton 2012.

I mai og juni hadde Morten Markmanrud en egen GUCH-
utstilling på OUS Rikshospitalet. Kunstneren fra Kongsberg 
med en alvorlig hjertefeil har malt en hel billedserie som hand-
ler om hvordan det var å vokse opp som hjertebarn for fire-fem 
tiår siden. Store og mange leger sett fra en liten gutts synsvinkel 
og følelsen av å være fremmedgjort og utenfor var temaer som 
ble belyst. Samtidig uttrykker kunstneren også kjærlighet og 
takknemmelighet til helsepersonell, og spesielt sykepleiere.

Morten Markmanrud har tidligere fortalt om hvordan traumer 
fra sykehusopphold i barndommen og rundt 15 inngrep har 
satt sine spor. «Det at jeg har fått være kreativ gjør at livet gir 
mer mening», sa kunstneren i intervjuet for et par år siden. Han 
har lenge malt bilder med tema fra egen barndom og sykehus-
historie. Blant annet har han malt bildet «GUCH», som han 
donerte til Foreningen voksne med medfødt hjertefeil i 2011.

GUCH-maleriene hang i sykehusets første etasje, i vandregan-
gen mellom hovedinngangen og Kvinne/Barn-klinikken. Og vil 
du ha ditt eget Markmanrud-verk på veggen, kan du fortsatt 
kjøpe et trykk av GUCH-bildet fra oss i VMH. Send en epost til 
inger@vmh.no, så får du vite mer.

GUCH-UtStILLInG I SyKeHUSKORRIdORen
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foreningSnytt

Vil Du Være  
en likeMann?
Vil du være en likemann i Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil og være 
med å påvirke hvordan likemannsarbei-
det skal være i organisasjonen? Vi plan-
legger en samling i Stavanger i løpet av 
oktober/november for å stake ut den 
videre kursen innen likemannsarbei-
det. Alle medlemmer som er interessert 
i å jobbe aktivt med likemannsarbeid er 
hjertelig velkommen til å delta. VMH har 
fått midler fra Barne- ungdoms- og fami-
liedirektoratet for å dekke kostnadene 
til den enkelte. Det blir også opplæring 
i hva likemannsarbeid er. Invitasjon vil 
bli sendt ut senere, men meld gjerne din 
interesse til Eirin allerede nå: telefon 977 
54 912 eller epost ei-syver@online.no.

VMH arrangerte kurs om bevisstgjøring 
og yrkesveiledning for region øst den 8. 
– 9. juni. Ut over høsten blir det kurs i 
resten av landets regioner.

Elleve deltakere fra VMH fikk denne hel-
gen i juni lære mer om seg selv og hvilke 
muligheter man kan ha. Temaer som ble 
diskutert var blant annet; «Hva er viktig 
i forhold til en jobb?», «hvilke holdninger 
ønsker vi fra omgivelsene våre?» og «for-
deler og ulemper med medfødt hjertefeil». 
Store deler av helgen var viet det nettbaserte 
coachingprogrammet Reflect. Her fikk 
alle ta en personlighetstest og dette sys-
temet kan brukes som coachingprogram, 
både for egen personlig bruk og i arbeids-
livet. Dersom man ønsker det, kan man få 
oppfølging og coaching videre med kurs-
leder Nina. Alle deltakere på kurset har 
to måneders gratis bruk av programmet 
inkludert. Neste kurs er i Kristiansand, 

7-8. september. Invitasjon går ut like etter 
sommeren! Så følger kurs for følgende 
regioner i følgende byer:

Region vest: Bergen, 28. – 29. september
Region midt: Trondheim, 19. – 20. oktober
Region nord: Tromsø, 2. – 3. november

Interessert? 
Send en epost til torunn@vmh.no allerede 
i dag! Kurset er finansiert av Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering og gjennomføres 
i samarbeid med Podium, et ledende firma 
innen karriereveiledning. På kurset blir 
det fokus på hver enkelt deltakers mulig-
heter og ferdigheter og det blir bevisst-
gjøring rundt valg av utdanning og yrke 
i forhold til de utfordringer man kan ha 
som hjertesyk. Her har du en unik sjanse 
til å få hjelp til å velge riktig!

Fra kurset som gikk
 av stabelen i juni i år.

YrkesVeileDning oVer Hele lanDet
kontingent? 
Vi sendte ut kontingentkrav for 
2013 til hovedmedlemmene i april. 
disse ble sendt per post. etter litt 
startvansker med KId-nummer (det 
er i orden nå!) har vi fått inn mange 
betalinger. Purring ble sendt ut per 
epost i uke 25. Husk at du må ha 
betalt kontingent for å kunne delta 
på våre arrangementer. Støtte- 
medlemmene har også fått kontin-
gentkrav i posten.

riktig epostadresse?
Hører du sjelden eller aldri fra oss 
på epost? da har vi kanskje ikke din 
riktige e-postadresse. ta kontakt 
med oss på inger@vmh.no så retter 
vi det opp i systemet. Vi ønsker også 
epostadressen til alle som er Hoved-
medlem 2. den sendes også til Inger.

Verv støttemedlemmer
Vi anbefaler alle å verve støtte-
medlemmer til sitt regionlag.  
Kontingenten for støttemedlem-
mene (kroner 150 per år) overføres 
til regionlaget så de kan arrangere 
medlemsmøter og annen moro i 
sin region. Jo flere støttemedlem-
mer, jo mer penger til regionlaget! 
Innmelding skjer enklest via nettet:  
www.vmh.no/innmelding

landsmøte
Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil avholder Landsmøte i 
2014. Møtet arrangeres på Garder-
moen, trolig 21. – 23. mars (ikke helt 
avklart). det betyr at alle regionlag 
må avholde sine årsmøter innen 
utgangen av januar (for å velge dele-
gater til landsmøtet).

Vil Du se så 
Flott ut på  
sYkkeltur?
Vi får rapporter om storfornøyde brukere 
av sykkelutstyr i VMH-design. Initiativ-
taker Rune Larsen (bildet) forteller om 
andre syklister som gir oppmuntrende 
tilrop og bilister som tuter og gir tomme-
len opp når han sykler langs veiene i sitt 
VMH-treningstøy. Vil du også gjøre deg 
mer synlig i lekkert sykkelutstyr i fantas-
tisk kvalitet? Leverandøren åpner gjerne 
nettbutikken igjen hvis noen melder sin 
interesse. Kontakt Rune Larsen på 403 08 
552 eller epost rla6@online.no dersom du 
er interessert.
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket


