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I høst har flere hundre tusen nordmenn, 
kanskje over en million, sett serien Hjer-
tebarna på TV 2. Det har vært en ærlig 
fortelling om hvordan det er å vokse 
opp som barn med medfødt hjertefeil og 
hvordan familien rundt dem har det. Vi 
har også fått høre hvordan livet er etter 
å ha mistet et barn. 

Serien gir et unikt innblikk i livet med 
alvorlig syke barn, en erfaring de fleste 
heldigvis ikke har. Nettopp derfor er 
dette en så viktig serie, på godt og 
vondt. Mange utenforstående synes det 
er vanskelig å forholde seg til syke barn 
og de rundt dem. Ikke på grunn av man-
glende empati, men fordi de ikke vet hva 
de skal si eller spørre om eller hvordan 
de skal ordlegge seg for å vise med- 
følelse. Rett som det er resulterer dette 
i at folk trekker seg unna i frykt for å si 
eller gjøre noe galt. 

Vårt håp er at serien gir flere innsikt i at 
de fleste hjertebarnfamilier er åpne om 
sykdom og en vanskelig livssituasjon. 
Serien viser også tydelig hvordan hjer-
tebarna og -ungdommene har vansker 
med å nå fram med konsekvensen av en 
«usynlig» sykdom og at det ligger mye 
mer bak diagnosen.

Serien er likevel ikke uten dilemmaer. 
I Foreningen for hjertesyke barn er vi 
forsiktige med å oppfordre barn og 

unge til å stå fram i media, og spesielt i 
enkeltsaker. Vi står likevel fullt og helt 
bak deltagelsen i denne serien fordi vi er 
trygge på at familiene er godt ivaretatt, 
både av oss som forening og produk-
sjonsselskapet. Og de bidrar til økt 
kunnskap om medfødt hjertesykdom og 
til å fjerne stigma rundt dette. 

Familiene som har vært med i tv-serien 
Hjertebarna fortjener all mulig honnør! 
De er modige i sin åpenhet og de bidrar 
til kunnskap på et område som det er 
viktig å belyse. Norsk helsevesen er i 
det store og hele fantastisk, noe serien 
bekrefter, men vi vet at det fortsatt er 
hull og mangler. Det er disse manglene 
vi nå kan jobbe enda mer målrettet for 
å utbedre i samarbeid med myndigheter 
og helsepersonell. Den jobben blir trolig 
lettere takket være familiene og de an-
satte som var med i Hjertebarna.  

Gi dem gjerne en klem og rosende ord 
når du treffer dem neste gang. Det 
fortjener de!

SYNLIGHET OG ÅPENHET

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Familiene som har 
vært med i tv-serien 

Hjertebarna fortjener 
all mulig honnør! De er 

modige i sin åpenhet og 
de bidrar til kunnskap 

på et område som det er 
viktig å belyse.
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NOTISER

IKKE FJERN RETTEN TIL  
SPESIALUNDERVISNING
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons arrangement  under Arendalsuka: 
«Hvordan skaper vi en inkluderende skole for alle elever» handlet om det meget 
aktuelle og brennbare temaet – retten til spesialundervisning. Lokalet var 
stappfullt, og politikerpanelet ble utfordret på Nordahl-utvalgets rapport og 
på veien videre. Det var generell bred enighet om at Nordahlutvalget har lagt 
frem en god analyse av status, men at rapporten er mangelfull på konsekvenser 
og på foreslåtte tiltak. Den viktigste konklusjonen nå er behovet for en videre 
prosess, blant annet i god dialog med alle aktuelle parter, før eventuelle nye 
tiltak blir besluttet. Et viktig første grep blir at rapporten nå følges opp med en 
stortingsmelding. Foreningen for hjertesyke barn har i høst, i likhet med svært 
mange andre instanser, gitt sitt høringssvar til Nordahl-utvalgets ekspertrapport.

VELKOMMEN TIL 
FORENINGEN FOR 
HJERTESYKE BARN!
Svanhild Telle Beaumont begynte i Foreningen 
for hjertesyke barns administrasjon i slutten 
av juni, i et års vikariat. Svanhild vil blant 
annet være den som i tiden fremover svarer på 
henvendelsene vi får inn til administrasjonen 
og hun vil ha kontakt med fylkeslagene.

Svanhild har jobbet i forskjellige frivillige 
organisasjoner i mange år, nå sist i Stiftelsen 
Organdonasjon. Hun er vara til styret i organi-
sasjonen Et barn for lite og har tidligere jobbet 
15 år i Landsforeningen uventet barnedød. 
Svanhild bor med mannen sin i Oslo og har 
to voksne barn. Hun er glad i å reise, er ekstra 
glad i å lage mat og beskriver seg selv som 
samfunnsengasjert.
 
– Jeg er et organisasjonsmenneske og liker å 
snakke med folk. Jeg gleder meg til å bli bedre 
kjent med alle dere i fylkeslagene, sier Svan-
hild, som allerede er i full sving med å ta imot 
henvendelser på telefonen, på mail og med 
diverse andre oppgave.

48TH NORDIC PAEDIATRIC CARDIOLOGY MEETING
Faglige samarbeidsmøter i Norden har lang tradisjon, og 5. - 7.september møttes barnekardiologer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark 
i Bergen for 48. gang med Vestnorsk kardiologisk forening som arrangør. Hovedtemaer på fagkonferansen var forskning basert på na-
sjonale registre innen barnekardiologien, kliniske studier på barn og behovet for kvalitetssikret kunnskap om medikamenter, effekter 
og klinikk, samt fokus på behovet for helhetlig behandling og oppfølging av en barnegruppe med mange og ulike tilleggs-utfordringer.
Foreningen for hjertesyke barn og Voksne med medfødt hjertefeil var representert med stand og utstilling med ansatte og tillitsvalgte. 

Pia Bråss og Torunn Fjær-Hangvik sto 
på stand under konferansen i Bergen.



5MAGASINETHJERTEBARNET

Denne høsten har vi kunnet følge åtte 
barn med hjertefeil gjennom tv-serien 
«Hjertebarna». De som er med har ulik 
alder og er bosatt på forskjellige steder 
i landet. Hjertefeilen deres varierer, det 
gjør også alvorlighetsgraden og hvor mye 
den preger hverdagen deres. Ett av barna 
døde for åtte år siden, og vi blir kjent 
med foreldre og søsken.

Felles for barna som er med, er at de 
er som barn flest. De er først og fremst 
opptatt av å bli ferdige med sykehus og 
sykdom. De vil være sammen med venner 
og delta på helt vanlige ting sammen med 
andre – sparke fotball, gå i barnehagen, 
på skolen, delta på turn, være sosiale 
med venner osv. Men så må de legges inn 
på sykehus, til oppfølging, behandling og 
operasjon(er). Noen av barna er redde 
for det som skal skje på sykehuset, noen 
litt sinte, andre ukuelige optimister. Deres 
ærlighet er ekte og rørende.

I tillegg blir vi godt kjent med foreldrene 
til barna i serien, delvis også med søsken 
og besteforeldre. Serien gir oss innblikk 
i den følelsesmessige belastningen som 
sykehusopphold, operasjoner, ventetid og 
usikkerhet innebærer – for hele familien; 
Og et nært og usminket gløtt inn i barnas 
og familienes utfordringer og gleder. Det 

er sterkt å ta del i dette og lett å bli glad i 
dem – alle sammen.

Serien viser dessuten norsk helsevesen 
på sitt beste. Barna og familiene møter 
de fremste av de beste innen behandling 
av hjertefeil – de får god hjelp og blir 
særdeles godt tatt hånd om. Slik er det 
for de aller, aller fleste. I Norge er vi langt 
fremme og gode på medisinsk og kirur-
gisk behandling av medfødt hjertefeil. I 
dag overlever de fleste, og selv de mest 
alvorlige hjertefeilene kan opereres. Takk 
og pris for dette!

Baksiden av medaljen, som vi også får se 
i serien, er det faktum at en del barn med 
hjertefeil aldri får oppleve ettårsdagen sin 
eller møte voksenlivet. Ikke fordi det gjø-
res feil eller fordi mye er galt med dagens 
behandling. Men fordi det fortsatt er mye 
vi ikke vet om denne store og sammen-
satte pasientgruppen.

Mange av barna som overlever, opplever 
dramatiske barndomsår og komplika-
sjoner opp igjennom oppveksten og 
ungdomstiden. Medfødt hjertefeil er en 
kronisk sykdom som påvirker gjennom 
hele livet og som har stor innvirkning 
på enkeltindividet og på familien. Mye 
gjenstår for å få utfyllende kunnskaper 

om hvordan livene til disse barna er og 
hvilke andre komplikasjoner og behov 
som dukker opp, både medisinske og 
psykososiale. 

Derfor jobber Foreningen for hjertesyke 
barn sammen med fagmiljøene for å 
fremme forskning. Fordi alle barn med 
hjertefeil skal ha et godt liv!

På de neste sidene møter du barna og 
familiene som er med i serien «Hjertebar-
na». Du får vite litt om hvordan det går 
med dem i dag, ett til to år etter innspil-
lingen av serien. De forteller også om sine 
erfaringer med det å være med i en slik 
tv-serie. 

Allerede fra første episode hadde  
«Hjertebarna» mange seere rundt om  
i landet. Dermed er det mange som har 
tatt del i noe av det mest dramatiske som 
skjer i livene til dem som er med i serien. 
Det innebærer en eksponering for alle 
som er med. Serien har imidlertid vært et 
viktig bidrag til å få synliggjort noen av 
dramaene og utfordringene disse barna 
og familiene står i. Kanskje de også har 
fått fjernet noen fordommer? 

«HJERTEBARNA» FENGET MANGE:

Nært på menneskene 
og tett på alvoret!
TEKST: HANNI W. PETERSEN  |  FOTO: TORIILL FUNDERUD OG PRIVAT FOTO



6 MAGASINETHJERTEBARNET

Da Hjertebarnet møter familien, er de på Oase, 
et kristent stevne for flere tusen ved Fredriksten i 
Fredrikstad. Til daglig bor de i Øyer, men er glad 
i å reise. Med campingbil kan de stoppe der det 
passer, og det gjør det lettere å reise med ei lita, 
hjertesyk jente. Her på campingplassen er Anja 
i sitt ess og løper rundt for å se på alt som skjer. 
Pappa Anstein løper etter mens Marte inviterer 
inn i forteltet til campingbilen. En dag for litt over 
tre år siden følte hun seg uvel og utilpass. Det ble 
raskt konstatert at et etterlengtet svangerskap var 
årsaken. 

M

U
Navn: Anja Kristina Brustuen (2 ) 
Familie: Mamma Marte Sæbø Brustuen (43) og pappa Anstein Brustuen (44)
Bosted: Øyer
Typisk: Omsorgsfull og energisk
Hjertefeil: Hypoplastisk venstre hjertesyndrom

Ved hypoplastisk venstre hjertesyndrom har venstre side av hjertet, som 
skal pumpe oksygenrikt blod til kroppen, ikke utviklet seg ordentlig. Dette 
er en komplisert og sammensatt hjertefeil.

– TROEN HJELPER OSS
Etter mange års ekteskap hadde Marte og Anstein gitt opp 
 håpet om å bli foreldre. Men til deres store overraskelse  

meldte solstrålen Anja seg plutselig!

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD

På campingferie
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– Det var så vi nesten ikke kunne tro det! Vi had-
de vært gift i 14 år og hadde egentlig forsonet oss 
med at vi ikke kom til å bli foreldre. Vi bestemte 
oss med en gang for at hvis det ville vise seg at det 
var noe i veien med barnet vårt, skulle vi uansett 
klare det. 

De ble tidlig henvist til ultralyd. På Lillehammer 
sykehus så de at det var «noe» og ønsket at dette 
ble sjekket nærmere på Rikshospitalet. Der kon-
staterte de hjertefeilen og forklarte foreldrene godt 
hvordan det lå an, men det var likevel vanskelig å 
ta det helt innover seg. 

– Dette ble jo regnet som et risikosvangerskap og 
det var mye uvisshet. En helt ny situasjon. 

Marte syntes det var tungt å gå gravid.

– Jeg hadde så veldig lyst på dette barnet, men var 
redd for hvordan det skulle gå. Så vi var forsiktige 
med forberedelsene. Det var godt å ha venner og 
et hjelpeapparat rundt oss som tok vare på oss. 

Anja lokkes inn i forteltet med kjeks og drikke slik 
at Anstein kan ta en pust i bakken og delta i pra-
ten. De innrømmer at ingen av dem forsto fullt ut 
hva som ventet dem som foreldre til ei tulle med 
hjertefeil. Teori og praksis er ikke det samme. 

– Du forstår ikke helt hva du skal igjennom og 
omfanget av det, før barnet er der, mener Anstein.

Den lille jenta deres ble født med keisersnitt i uke 
36 og veide 2,2 kg.

– Vi døpte henne dagen etter på nyfødtintensiv. 
Det var viktig for oss og var en flott stund! 

– Mange har gitt oss god støtte og det har vært 
godt å lene seg på. Jeg vet at mange har bedt for 
Anja og for oss. Både barn i barnehagen, voksne 
og eldre ber for henne. Noen besteforeldre har 
både barnebarna sine og Anja med seg i bønnene, 
forteller Marte takknemlig. 

– Da vi var på Rikshospitalet var det viktig for 
oss å få gå i kirken der. Det betydde mye for oss 
å kunne gå dit når vi hadde det tungt, hadde fått 
beskjeder som gjorde oss usikre og trengte litt tid 
for oss selv. Vi var på gudstjenester, tente lys og 
la ned bønnelapper.  

Tiden på Rikshospitalet tenker foreldrene tilbake 
på som positiv til tross for mange tunge dager.

– Alle, både leger, kirurger og sykepleiere, ga oss 
god støtte og omsorg. De la til rette for oss og 
slapp oss til så vi fikk holde henne. Da hun var 
bare to dager gammel, måtte de blokke ut en 
blodåre. Mye sto og falt på det. Jeg opplevde at 
alle tok dette inn over seg og følte på alvoret som 
inngrepet innebar. Det er en spesiell jobb å for-

holde seg til foreldre og barn i en sånn situasjon, 
mener Anstein, som fikk høre at Anja var en av 
de minste som var operert for denne hjertefeilen. 

Det var flere familier på Rikshospitalet samtidig 
med dem, som hadde barn med samme hjertefeil 
og i omtrent samme alder. 

– Det var en fin støtte å snakke med dem også. 
Vi fikk tidlig høre om Foreningen for hjertesyke 
barn og meldte oss inn allerede før Anja ble født. 
Det har vært til god hjelp, synes Marte. Hun har 
også vært glad for å få hjelp av en likeperson.

– Det har betydd veldig mye for oss og vi har 
jevnlig kontakt med noen med erfaring som kan 
gi oss god veiledning. Underveis har det dukket 
opp flere familier som vår som vi har kontakt 
med, og det har gjort alt lettere for oss. Til og 
med helsesøster har et barn med samme hjertefeil 
og vet godt hva dette handler om. Hun er også 
med i serien. 

– Det betyr også mye å ha en forståelsesfull ar-
beidsgiver. Arbeidsgiveren min, Gudbrandsdalen 
Energi, tok jevnlig kontakt og spurte hvordan det 
gikk mens jeg var hjemme. I begynnelsen måtte 
Anja ha mat gjennom en sonde hver fjerde time, 

Solstrålen Anja er aktiv 
og blid.
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natt som dag, forteller Anstein. Hele 2016 gikk 
han på pleiepenger.

– Selv om mye har vært vanskelig, har de gode 
øyeblikkene gitt oss en «boost» og mot til å gå 
på. Da vi ble spurt om å delta i dokumentarserien, 
og svarte ja, opplevde vi at teamet var flinke til 
å sette seg inn i situasjonen vår. De var veldig 
hyggelige og ble blant annet med da Anja skulle 
gjennom en hjertekateterisering.

– I serien ønsker vi å få fram at det er viktig 
at barn med hjertefeil får en god framtid med 
muligheter og ikke begrensninger. Og jeg håper 
vi får fram at det å være foreldre også innebærer 
en jobb. Ikke bare omsorgen som alle foreldre 
gir, men også det ekstra arbeidet med mating 
gjennom sonde, medisiner og sykehusopphold. 
Det følger også med mye papirarbeid, og det er 

mye å sette seg inn i av hva NAV kan bidra med, 
synes Marte. 

Anja skal igjennom en serie med tre inngrep. 
Det første ble utført da hun bare var et par uker 
gammel, nummer to ble utført i september sam-
me året hun ble født, og nå må hun vokse seg litt 
større før tredje operasjon kan fullføre løpet og 
forhåpentligvis gjøre hverdagen lettere for dem 
alle tre. 

– Hun strever fortsatt litt med å gå opp i vekt, 
men er på rett vei. Det var en stor dag da vi kun-
ne slutte med sonde, da kunne vi senke skuldrene 
litt. Det har vært godt å fjerne litt og litt av ut-
styret som hun trengte i begynnelsen. Vi er bare 
imponert over hvor dyktige legene er og hvor bra 
det går nå, sier Anstein. 

I dag begynner livet å normaliseres. De har kjøpt 
seg sesongkort på familieparken Lilleputtland 
hjemme i Øyer, de har reist en del med campingbi-
len og gått noen enkle turer i fjellet. 

– Vi må tilpasse turene mer nå som vi har Anja, 
men det er fint å få være aktive. Hun elsker å være 
ute og vil gjerne ut med en gang hun våkner! Ski 
og pulk eller sykkelvogn er også fint å bruke, da 
får vi litt større radius når vi skal ut på tur. Anja 
har allerede fått slalåmski, men må nok vente litt 
til før hun kan sette utfor Hafjell, humrer faren.

Familien er glad 
i å være på tur. 
(Begge foto privat)

 – Hun elsker å 
være ute og vil 

gjerne ut med en 
gang hun våkner!
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Familien på fire har nettopp flyttet fra Grüner-
løkka i hovedstaden og noen mil vestover til et 
rekkehus med vid utsikt over Drammen, et godt 
sted å vokse opp for gutta deres. Her har de fami-
lie i nærheten og gleder seg til å komme i orden 
med bedre plass i et stillere nabolag enn de hadde 
i Oslo. Den dagen Hjertebarnet er på besøk, står 
det fortsatt flyttekasser stablet i gangen. Noen 
bilder er kommet på veggene, men stua har plass 
til flere møbler og de venter med lengsel på sin 
nye spisestue som er bestilt. Men uansett er det 
barna som betyr mest nå – alt annet kommer i 
andre rekke.  

– Jeg elsker barn og har alltid ønsket meg et helt 
fotballag, forteller Laila som var den som bar 
fram tvillingene.

Mens mødrene forteller om alt Brage har vært 
igjennom i det korte livet sitt så langt, sitter ho-
vedpersonen selv rolig på leketeppet og studerer 

bøkene og lekene han har rundt seg. Tvilling-
broren Mikkel er både større av vekst og mer 
aktiv. Han er høyt og lavt og innimellom bortom 
Brage for å gi ham en leke – eller ta en ifra ham. 
Søskenforholdet er i ferd med å utvikle seg mer nå 
som Brage er friskere og de kan være mer sammen 
enn før.

BRAGE DEN BRAVE
– Vi ville vise at alle typer familier kan få barn med hjertefeil,  

forteller foreldrene til Brage i dokumentarserien «Hjertebarna». 

UNavn: Brage Nystad-Erichsen (19 måneder)
Familie: Tvillingbror Mikkel, mamma Laila (34) og mor Kristin  
Nystad-Erichsen (32) 
Bosted: Drammen
Typisk: Nysgjerrig, positiv og tålmodig  
Hjertefeil: Pulmonal-atresi og VSD – ventrikkelseptumdefekt 

VSD, eller ventrikkelseptumdefekt, er hull i skilleveggen mellom hjertets 
pumpekamre. Brage hadde et relativt stort hull og flere små. Pulmonalatresi 
er manglende eller tett lungearterie. 

M Mikkel, Laila, Kristin 
og Brage på verandaen 
i deres nye bopel i 
Drammen.

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD
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Gleden var stor da det viste seg at Laila og kona 
Kristin ventet tvillinger. Men ultralyden etter 12 
uker ga dem også grunn til bekymring.

– Vi fikk vite at det var noe alvorlig galt med 
fosteret. Det viste seg at Mikkel hadde det fint. 
Men om Brage sa de «denne er syk, alvorlig syk», 
forteller Kristin. 

Situasjonen ble svartmalt for dem, og legen 
forventet at Brage ville dø i løpet av få uker, mens 
svangerskapet med Mikkel ville kunne gå sin 
gang.

– Den tida var grusom! 

Men Brage klamret seg fast til livet. Etter nesten ti 
nye uker fikk de diagnosen etter to fostervanns- 
prøver. 

– Brage hadde en arterie for lite i navlestrengen. 
Det skal være tre, men han hadde to. De tok først 
feil av hjertefeilen hans og trodde at han, i tillegg 
til vsd som betyr at han hadde hull i skilleveg-
gen mellom hjertekamrene, også hadde truncus 
arteriosus. Men det stemte ikke. Første ekkokar-
diografi etter fødsel viste at Brage hadde pulmonal 
atresi, som er en tilstand hvor pulmonalklaffen 
er stengt eller mangler. Disse to diagnosene kan 
se ganske like ut på ultralyd når hjertet er lite, 
forteller Kristin.

Terminen var i slutten av januar, men etter et an-
strengende svangerskap med mye bekymring, ble 
guttene født ved keisersnitt fem og en halv uke for 
tidlig, litt før jul for snart to år siden. Brage hadde 
sluttet å vokse inni magen. Han fikk ikke nærin-
gen han trengte så sårt, og måtte dermed fortsette 
å vokse utenfor magen. 

Ikke lenge etter delte familien seg i to slik at 
mødrene kunne ta seg av hver sin sønn. Laila tok 
seg hovedsakelig av Mikkel som ble større og ster-
kere for hver dag, mens Kristin passet på Brage på 
sykehuset.

– Det var mest praktisk å gjøre det sånn da. Jeg 
ammet Mikkel og følte at jeg ikke strakk til over-
for Brage samtidig, forklarer Laila. 

Bare to og en halv måned gammel ble Brage 
hjerteoperert for første gang. Først da var han stor 
nok. Det var et mål å nå 2,5 kilo, for fødselsvek-
ta var bare på litt over 1 kilo. Operasjonen var 
komplisert, men vellykket, og Brage kom seg godt 
etterpå og var tilbake på nyfødt-avdelingen etter 
bare noen få dager. Etter hvert tok han flaske slik 
som før. Men lykken snudde raskt. Etter to uker 
ville ikke Brage spise lenger. Han fikk rett og slett 

spisevegring. Det viste seg også at han hadde en 
alvorlig forstoppelse fordi deler av tarmen var død 
og han hadde en forsnevring et stykke ned i tykk-
tarmen. Før operasjonen av tarmen ble det utført 
en biopsi for å finne ut om dette var en sykdom 
eller tilfeldigheter. Da fikk han blødningssjokk.

– Han holdt på å dø, forteller Kristin alvorlig. 

Men Brage er seig og legene dyktige – han ble 
operert dagen etter biopsien, så fort prøvesvarene 
var klare. 

– Før prøvesvarene kom, blåste tarmene seg opp 
og det så ut som om han skulle sprenges når som 
helst. Magen så ut som en blank, overfylt ballong. 
Det hastet med å operere og vi følte det ikke kun-
ne gå fort nok før prøvesvarene kom, sier Kristin. 
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Mødrene belaget seg på det de skjønte ville bli 
både lange og flere sykehusopphold, og forsøkte å 
gjøre det så koselig som mulig når de var på syke-
hus. Alle anledninger ble markert når muligheten 
bød seg.

– Ja, vi feiret 1-, 2- og 3-månedsdagen, morsdag, 
bursdager, Brage 2 kg, Brage 2,5 kg, Brage 3 kg, 
og sånt. Vi gjorde det beste ut av det!

I dokumentarserien følger filmteamet familien 
i noen uker før fødselen og fram til Brage er 
hjemme igjen etter den andre hjerteoperasjonen. 
Men selv om episoden om dem slutter der, slutter 
ikke sykehistorien hans. Brage har praktisk talt 
vært inn og ut av sykehus hele livet. I fjor ble han 
i likhet med resten av familien også smittet av 
NORO-virus, men i år slapp han unna.

– Han har hatt to shunt-operasjoner, en tarmope-
rasjon og har satt inn en knapp i magen slik at vi 
kom ordentlig i gang med mat. I vår hadde han 
tredje og siste planlagte hjerteoperasjon som var 
en fullkorreksjon av hjertet. Han får fortsatt mat 
gjennom knappen, men skal øve seg på å spise 
vanlig også. Men han har kraftig refluks og har 
derfor kastet opp veldig mye. Dermed har han 
fått enda mer spisevegring og brekker seg når han 
får mat i munnen eller svelget. Dette sliter han 
fortsatt mye med, forklarer Laila. 

Selv om han får mat rett i magen, må de alltid ha 
en klut i beredskap for å tørke ham rundt mun-
nen. Det er ofte en dam av gulp og oppkast som 
må tørkes og vaskes fra gulvet. Tidligere kunne 
han ikke ligge flatt, ikke engang på stellebordet. 
Men nå trenger de ikke lenger forhøye hodeenden 
av stellebordet, og han kan også skifte stilling 
uten at refluksen plager ham altfor mye. Hode-
enden på senga er fortsatt forhøyet siden han 
kontinuerlig får mat i løpet av natten. 

Mødrene holder styr på hva som skjedde når – det 
har gått slag i slag med innleggelser. Og flere gan-
ger har det oppstått komplikasjoner. Etter begge 
de to siste operasjonene måtte han ligge i respira-
tor i nesten to uker. 

En måned etter at de kom hjem fra en operasjon 
i fjor, ble Brage det mødrene beskriver som pjusk. 
Da de tok ham til lege, viste det seg at han virket 
piggere enn han faktisk var.

– Han var aktiv og legene var usikre på om han 
egentlig var dårlig hjertemessig. Etter ekkokar-
diografi og CT ble han dårligere og legene måtte 
akutt operere ham igjen. Denne gangen var det på 
tide med en ny shunt-operasjon. Shunten han had-
de var blitt i trangeste laget, og kirurgene var ikke 
overrasket over at han trengte en større shunt i 
hjertet på denne tiden. 

Mikkel og Brage - brødre 
og lekekamerater.
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– Da var vi kommet til juli i fjor, og det tok tid 
før han kom seg igjen. Han lå halvannen uke på 
thorax-intensiven og halvannen uke på Bams på 
Rikshospitalet. Brått var vi godt uti august før vi 
kom hjem igjen. Men denne gangen gikk det litt 
lettere å komme hjem etterpå.

Så gikk det fram til november. Da ble han på nytt syk.

- Denne gangen var det litt mindre alvorlig og han 
trengte ikke full operasjon, men en kateterisering 
for å utvide shunten som var klipset. Klipsen ble 
kort og godt blåst opp – dilatert som det heter – 
av en ballong slik at den røk. Etterpå var han i fin 
form igjen. Familien var fulltallig hjemme igjen 
dagen etter kateteriseringen

Men er det ikke det ene, er det det andre. I år kom 
et virus kastet på dem. Nesten hele familien pådro 
seg NORO-viruset og kastet opp på omgang like 
etter Brages operasjon i mai. Brage lå fortsatt på 
thorax-intensiv på den tiden. 

Den andre jula i guttas liv, fikk de feire hjemme på 
Grünerløkka med Lailas familie. I romjula kunne 
de dra til Kristins familie. 

– Det var superkoselig! Han ble ikke syk igjen 
før i januar, da han ble forkjølet og refluksen ble 
forverret.

Selv om de har støtte i hverandre og fra familie og 
venner, legger de ikke skjul på at dette har vært to 
tøffe år. De er glade for all hjelp Brage har fått fra 
helsevesenet. Men de opplever at det er krevende å 
stå i den ene krisen etter den andre som foreldre.

– Det burde være obligatorisk med psykolog for 
familier som går igjennom sånne prosesser som 
vi har gjort. Det kan bli for mye for foreldre å ta 
den ene runden etter den andre med operasjoner 
og sykdom – og en stadig frykt for å miste barnet 
sitt. Det er ikke alltid så lett å oppsøke hjelp eller 
prioritere seg selv i en sånn situasjon, men det bur-
de være sånn at man pushes litt til å ta imot hjelp. 
Fungerer man ikke selv, har man til slutt ikke noe å 
gi barnet sitt, sier Kristin. 

I påsken i år ble Brage syk igjen. 

– Da var det gått nesten et halvår der vi gikk og 
lurte. Det var ikke hvis, men når blir han syk igjen, 
tro? Vi ventet nesten på det, men visste ikke at 
symptomene ville være annerledes denne gangen. 
Refluksen hans var ille, og det var ikke så godt å 
skille symptomene hans fra hverandre. 

– Det viste seg kun å være refluksforverring. Hjer-
tet hadde det fint og den tredje hjerteoperasjonen 
kunne derfor planlegges og gjøres i mai. Nå er det 
ingen flere planlagte operasjoner før om cirka fem 
år. Da skal kirurgene gjenta den tredje hjerteo-
perasjonen, der de lagde lungearterie, koblet om 

Jul på sykehuset
((Begge foto privat)
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Navnet  
Brage kommer 

fra det norrøne 
navnet Bragi, 

som er basert på 
bragr, "den best"» 

eller"fremst".  
I norrøn mytologi 
er Brage guden 
for diktning og 
skaldekunst.

systemet og lukket et hull i skilleveggen. Dette skal 
igjen gjentas ved neste jevnlige operasjoner. Utenom 
å lukke hullet da, som allerede er gjort. Fremover 
skal vi bare til kontroller og vanlig oppfølging. 
Håper vi! Bank i bordet!

I dag er begge mødrene fortsatt hjemme på heltid 
og mottar pleiepenger. Brage trenger like mye stell 
og tilsyn om natta som om dagen. Det å få et hjer-
tesykt barn har også innebåret en bratt læringskur-
ve i NAV-systemet som de ikke synes det er like lett 
å navigere i hele tiden. Mens de bodde i Oslo fikk 
de nattevakter til å hjelpe dem hjemme. I deres nye 
kommune er ikke den ordningen i gang ennå.

– Vi var innvilget pleiepenger og fikk hjelp av 
nattevakter da vi bodde i Oslo. Vi trodde dette 
vedtaket ville følge oss, og forsto ikke at det å flytte 
til en annen kommune skulle føre til et opphold i 
denne hjelpen. Dessverre ble saken vår liggende på 
«bestillerkontoret» som ikke søkte om dette før to 
uker før vi flyttet. Med ferietid og lang saksbehand-
ling, må vi dessverre klare oss uten hjelp i noen 
måneder. 

– Jeg er stort sett med barna på dagtid også, men 
jeg tar faste nattevakter for ham nå, forteller Kris-
tin, som lar Laila sove om natta slik at hun heller 
yter litt ekstra på dagtid.  

De mener selv at det rett og slett er for krevende 
for familie og venner å steppe inn som barnevakter 
for tvillingene. Det er for mange hensyns å ta, 
ulike medisiner å huske på og mye å være obs på 
av signaler om Brages problemer med både hjertet 
og refluksen. Derfor har de aldri helt fri. 

– Men vi løser det meste sammen. For eksempel 
ville jeg i vår nieses barnebursdag for en stund si-
den. Først dro jeg i bursdag sammen med Mikkel, 
og da vi kom hjem igjen dro Laila vekk med ham 
siden det muligens var forkjølelse blant dem vi 
var sammen med. Vi kunne ikke utsette Brage for 
smitte av noe slag, sier Kristin.

– Men til høsten, i august, begynner Mikkel i 
barnehage. Det blir fint for alle! Brage vil prøve 
seg litt senere, i september, hvis han fortsetter 
den gode utviklingen og han får den hjelpen han 
trenger fra ulike instanser. 

Selv om Brage har vært mye syk, har familien hatt 
mye å glede seg over også. 

– Etter at han var syk i vinter gikk han tilbake i 
utvikling. Da anslo legene at han lå nesten ett år 
etter Mikkel, men bare noen måneder senere, lå 
han åtte måneder bak og gjorde store fremskritt. 
Han har fortsatt å utvikle seg og har kommet seg 
veldig etter den siste operasjonen i mai i år. Nå er 
han ti ganger sterkere enn før, så vi har trent mye 
i sommer. 

– Vi gleder oss over alle ting som går fremover, 
sier Laila.

De er spente på reaksjonene på dokumentarserien 
de er med i. 

– Da det ble så tøft for oss og Brage var veldig 
syk, angret vi nok litt av og til. Men nå er vi glad 
for det! Det er fint for oss selv, og også for familie, 
venner og andre å se hvordan vi som har et barn 
med hjertefeil har det. Det er et viktig budskap å 
vise hvordan det kan være å ha et sykt barn. Vi 
ville også vise at alle typer familier kan få barn 
med hjertefeil, forklarer Kristin. 

– Vi ble litt kjent med filmteamet før fødselen og 
etter fødselen hjalp de oss å reflektere over ting, 
det var fint for oss, sier Laila. 

– Hvordan blir det med dette fotballaget du har 
drømt om, våger og orker dere å få flere barn?

– Jeg føler vel at vi har fullt opp akkurat nå. Men 
jeg utelukker ikke at eggstokkene mine begynner å 
rasle igjen om et års tid!

Brødrene pyntet 
 (foto privat)
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– Jeg var andregangsfødende. Derfor fikk jeg bare 
beskjed om at det måtte jeg ordne selv med mat 
og hvile. De la ikke noe vekt på bekymringen min, 
forteller moren. 

På sykehuset var det ikke faste barneleger, de ble 
hentet inn til kontroller av de nyfødte før de skul-
le hjem. Da Maja skulle til sin kontroll, var det en 
lege fra Rikshospitalet som var kalt inn. 

– Det var bra for oss! Han merket med en gang at 
noe ikke stemte. 

MAJA ER KLAR FOR 
UNGDOMSSKOLEN

Da Annelie og Jan Åke ble foreldre for andre gang, syntes nok den 
nybakte moren at datteren virket slapp. Og mye svakere enn det 

storebror Linus hadde vært. Hun ble bekymret.

M

UNavn: Maja Frid (13 år)
Familie: Storebror Linus Frid (18), mamma Annelie Larsson (43), 
 pappa Jan Åke Frid (61)
Bosted: Ski 
Typisk: Omsorgsfull, vennlig, glad og morsom
Hjertefeil: Ebsteins anomali

Ebsteins anomali kjennetegnes ved at tricuspidalklaffen er deformert, svært 
ofte har den en lekkasje. Høyre forkammer er stort, og høyre ventrikkel liten. 
Pumpeeffekten på høyre side er dermed svakere, slik at mindre blod enn 
normalt blir pumpet inn i lungene.

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD

Familien på fire: Annelie, Linus, Maja og Jan Åke



15MAGASINETHJERTEBARNET

– Jeg husker at Linus, som var fem år den 
gangen, og jeg kom for å hente hjem jentene 
våre fra sykehuset i Bærum. Da sto mammaen 
og hang over rekkverket og gråt. Jan Åke var 
helt sikker på at noe alvorlig hadde skjedd med 
datteren. Det viste seg etterpå at Annelie var 
fortvilet etter å ha fått beskjed om at Maja had-
de en hjertefeil, minnes far. Lykken var vendt til 
sorg og usikkerhet.

I stedet for å reise hjem, ble Maja sendt rett til 
Rikshospitalet og lagt i kuvøse.

– Hun stabiliserte seg ganske raskt da de fikk opp 
oksygenmetningen. Den var nede i 69, mener jeg å 
huske, men kom fort opp i nesten 90. Det tok en 
uke før vi kunne reise hjem og da hadde hun fått 
diagnosen sin, forteller Annelie. 

Foreldrene føler at alt har gått bedre enn de først 
fryktet. Hjertefeil og Ebsteins anomali var skrem-
mende ord å forholde seg til. I tillegg er far – og 
dermed sannsynligvis også barna – allergisk for 
anestesi, og en operasjon av veslejenta var derfor 
noe de bekymret seg for.

– Flere i min familie har samme allergi, malign 
hypertermi. Jeg kommer fra Sverige, der min bror 
er testet. Ved Lund sykehus har de laget oversikt 
over hva jeg tåler. Så da Maja først skulle opere-
res, fikk vi en trygg liste derfra og alt gikk bra. 

Heldigvis var Maja ganske symptomfri til hun var 
7–8 år, så operasjon ble ikke nødvendig på mange 
år, men hun har generelt hatt mindre energi enn 
jevnaldrende.

Storebror Linus har også vært med i serien, men 
har ikke tenkt så mye på at søsteren er født med 
hjertefeil.

– Hun har ikke vært så preget at jeg har bekymra 
meg, så jeg har ikke merket så mye til det. Men 
det er jo veldig fint at hun er operert!

– Nei, hjertefeilen påvirket meg ikke så veldig 
mye, istemmer Maja selv. 

– Jeg ble lett kald på hender og føtter – og blå på 
leppene, forklarer hun. Hun ble vant til å måtte 
hvile litt ekstra iblant.

Etter skolen var hun så sliten at hun måtte hvile 
når hun kom hjem. Hun spilte håndball i de laves-
te årsklassene, men da hun ble 10 år og gikk over 
til stor bane, ble det for slitsomt. Hun prøvde også 
ballett, men måtte gi opp det også. Men å spille 
klarinett i korpset, gikk fint en stund, men etter 
hvert ble også dette for krevende.

– Da jeg måtte slutte på fritidsaktivitetene, var jeg 
bare mer sammen med venner, så det gikk bra! Nå 
har jeg begynt med turning igjen. Det har jeg hatt 

lyst til i mange år, men jeg har ikke hatt energi. 
Kanskje begynner jeg med dans igjen også.

Operasjonen hennes ble gjennomført for snart to 
år siden. To år før operasjonen, viste en tredemøl-
letest at hun hadde en lungekapasitet på rundt 60 
prosent. Et halvt år før operasjonen var den nede 
i 55 prosent.

Et par måneder før operasjonen fikk de et spørs-
mål om å være med i en dokumentarserie om 
hjertesyke barn. Foreldrene var positive til å stille 
opp, men den som hadde den avgjørende stem-
men, var Maja. 

– Det var jo henne det ville bli fokusert på. Etter 
at Maja og jeg hadde hatt et møte med produsent 
og regissør for serien, bestemte Maja seg for at 
dette ville hun være med på, forteller faren.

– Vi tenkte at vi kanskje kan hjelpe andre ved å 
være med. Når de ser Majas historie, kan andre 
som har hjertefeil se at det går an å bli bedre og 
at det funker med operasjon! Og så kan det også 
være fint for andre som ikke har hjertefeil å bli 

– Vi tenkte at vi 
kanskje kan hjelpe 
andre ved å være 
med. Når de ser 
Majas historie, 
kan andre som 

har hjertefeil se 
at det går an å 
bli bedre og at 
det funker med 

operasjon! 
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minnet på at ikke alle sykdommer er så synlige 
eller merkbare for andre. 

For familien ble det en spennende og ny opplevelse.

– Det er sunt med nye utfordringer – vi må ta 
vare på gledene i hverdagen og barnet i oss og 
være åpne for noe nytt, mener Jan Åke.

– I tillegg ble dette en god hjelp for oss, sier han.

– Ja, under intervjuene ble vi stilt spørsmål som 
ble en fin bearbeiding for oss. De som lagde serien 
er utrolig flinke og fantastiske mennesker, legger 
Annelie til. 

Hele familien er klare på at de vet det finnes man-
ge sterke historier og at de selv føler seg heldige. 

– Vi vet at det er mange som må igjennom flere 
operasjoner helt fra de er små. Hjertefeil kan være 
så mye forskjellig! Men de fleste trenger litt tilrette-
legging i hverdagen.

– Vi har jobbet litt for å få forståelse for at Maja 
har hatt lett for å fryse og føle seg uvel, slik at hun 
har trengt å være inne i friminuttene på skolen, for 
eksempel. Hun har en venninne som sitter i rulle-
stol. Alle forstår at hun kan bli kald, men Maja har 
ikke alltid fått samme forståelsen. Hjertefeilen er jo 
ikke synlig på samme måte, forteller moren. 

Etter hvert nådde foreldrene fram og hun fikk 
blant annet ekstra sett med bøker til å ha hjemme 
og fikk være inn når det var kaldt. Men nå fryser 
ikke Maja så lett lenger, for da hun først måtte 
opereres, gikk alt helt etter boka. 

– Jeg har hatt megaflaks! Legene sa det var en 

av de aller mest vellykkede operasjonene som er 
gjort på den hjertefeilen, og jeg slapp pacema-
ker, sier Maja fornøyd. Men egentlig hadde hun 
gruet seg siden 2009 da operasjon første gang ble 
nevnt. 

– Det er godt at det er gjort, mener tenåringen 
som er klar for ungdomsskolen denne høsten.

Hun var ikke bare den yngste, men også en av de 
første i landet som ble operert med en ny metode. 

– Tilbakemeldingen fra kirurg og kardiolog var 
at operasjonen var meget vellykket, og at dette 
kunne brukes til videre praksis og lærdom for 
kolleger i fremtiden. Filmen som ble tatt opp av 
inngrepet, er derfor blitt et verdifullt skoleeksem-
pel for kolleger rundt om i verden, sier moren. 

Filmen er videreført til mange samarbeidssykehus 
rundt om i verden hvor de jobber med samme  
hjerteproblematikk for videreutdanning. 

Og etter operasjonen har Maja skutt i været.

– Nok et synlig bevis på at operasjonen var 
vellykket. Hun har også vokst personlig og fått 
bedre selvtillit, mener faren. 

Hele historien til Maja har vært til ettertanke for 
familien. 

– Mange undervurderer livet og tar alt for gitt. 
Når det butter litt imot, ser vi hva som betyr noe 
for oss. Det er så viktig å ta vare på hverandre 
mens vi er her, ikke når det er for sent. Jeg skulle 
ønske at nøkkelordene respekt, ansvar, toleranse, 
ydmykhet, empati og omtanke kunne være et eget 
fag i skolen, sier Jan Åke.(Private feriebilder)
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Storesøster Iselin og Benjamin er operert med bare 
ett år og én dag imellom. Begge ble født med en 
innsnevring i hovedpulsåren over hjerteklaffen, og 
er operert for det. 

– Åpningen skulle være 12 millimeter, men på 
Benjamin var den halvparten, forteller Kathrine. 
Hun er født med samme hjertefeil, i tillegg til åpen 
ductus, som hun ble operert for da hun var fire år, 
i 1989.

– Mye har skjedd i utviklingen av operasjoner og 
behandlinger siden den gangen. Vi ble fortalt at  
jeg var en av de fire første i Norge som ble operert 
gjennom lysken da jeg ble operert for åpen ductus. 

De vet ikke om hjertefeilen deres er arvelig, men 
har fått beskjed om at det trolig ligger i genene.  

– Til og med søsteren til katten vår har hjertefeil, 
humrer Kathrine, som har et relativt avslappet for-
hold til det å ha to hjertebarn. De har funnet mye 
informasjon på Foreningen for hjertesyke barns 
nettsider og har lenge sett i praksis at man kan 
leve godt med en medfødt hjertefeil og dessuten at 
legenes metoder har blitt bedre og bedre – selv om 
en operasjon er en påkjenning for både pasienten 
selv og dem rundt. 

– Moren min har jo samme hjertefeil og har i alle 
år levd godt med den, forklarer Kathrine. 

– Situasjonen er litt nyere for Birger, men siden jeg 
er vokst opp med dette og har det bra i dag, har 
det gjort det lettere å takle. 

Da hun og Birger ble foreldre for første gang, var 
gleden stor. Iselin virket frisk og fin, men hadde en 
liten bilyd på hjertet. 

– Det er jo ikke så uvanlig og er noe som kan 
endre seg. Men da vi var på helsestasjonen til kon-
troll da hun var seks måneder, var fortsatt bilyden 
der, og det kom ikke som noe sjokk at hun hadde 
hjertefeil, mener Kathrine.

Da Benjamin kom, gjentok historien seg. Begge 
fungerte fint i flere år, men ble ofte mer slitne enn 
vennene sine.

– Når de løp, kom de sist. Sånn var det bare. Iselin 
begynte etter hvert å klage over vondt i magen, og 
en dag besvimte hun. Da ringte vi ambulanse.

Det var da blitt tydelig at hjertefeilen gjorde seg 
mer gjeldende enn før, og hun ble satt opp til ope-
rasjon. Samme året som hun ble operert, ble også 
Benjamin mer sliten og slapp. 

TRE GENERASJONER 
MED HJERTEFEIL

Da Benjamin ble født, ble ikke foreldrene overrasket over at
 han hadde hjertefeil. Han hadde nemlig akkurat den samme feilen 

som storesøster. Og som mamma – og mormor!

M

UNavn: Benjamin Hørvel (6)
Familie:  Storesøster Iselin Hørvel (8), mamma Kathrine Eng Hørvel (33), 
pappa Birger Hørvel (33). 
Bosted: Moss
Typisk: Full fres og godt humør!
Hjertefeil: Supravalvulær aortastenose

Supravalvulær aortastenose er en forsnevring i aortaen over hjerteklaffen.

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD
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– Han orket ikke engang 
å pakke opp gavene 
på julaften! Det var et 
tydelig tegn på at han 
ikke var frisk. Han ble 
hjemme fra barnehagen 
i januar, og vi så fram til 
operasjonen i februar. 

Iselin ble operert da hun 
var 5 ½, mens Benjamin 
var ett år yngre. Det var 
ingen kameraer som  
fulgte storesøster, men 
da Benjamin skulle 
opereres, fikk filmteamet 
følge en livlig kar.

– Iselin var det vi kan 
kalle mer medgjørlig på 
sykehuset. Hun var rolig, 
mens Benjamin ikke ville 
noen ting av det legene 
ville. 

– Det var jo så kjedelig, kommenterer han fra 
sidelinja der han sitter og spiller Mindcraft på 
nettbrettet.

– Han måtte få smertestillende tabletter kamuflert 
i brus, for han ville ikke ta tabletter eller blodprø-
ver eller noe annet, forteller moren med en liten 
latter. 

Benjamin måtte dessuten åpnes på nytt etter ope-
rasjonen.

– Det oppsto en lekkasje og han måtte opereres en 
gang til. Da sov han i ett døgn i respirator etterpå. 

Begge foreldrene er enige om at de ble tatt vare på 
av leger og sykepleiere på en enestående måte. 

– Og filmfolka var tjenerne mine, påstår Benjamin. 

– De hentet ting til meg og var veldig snille. 

Faren bekrefter at teamet – og spesielt kamera-
mannen – fikk et nært forhold til Benjamin og 
også resten av familien. 

– Jeg fikk prøve kameraet også, forteller Benjamin. 

Sjarmøren er klar for første klasse denne høs-
ten og har lyst til å begynne på fotballtrening. 
Foreldrene synes det er en lettelse at operasjonen 
er over og at han er blitt friskmeldt før skoleti-
den begynner. Også Iselin er i fin form og hopper 
og turner mye på trampoline – hun har lyst til å 
begynne på dans.

– Det er fint at de kan bli med på aktiviteter. Vi 
har alltid vært påpasselige med at de ikke skulle 
bli for slitne, og det har blitt akseptert av folk 
rundt oss som har visst om hjertefeilen og tatt hen-
syn. Vi må fortsatt passe på, men nå er det lettere 
å slippe dem mer løs. Begge følges jevnlig opp og 
vi pleier å få time til dem på samme dag så vi ikke 
må på Rikshospitalet oftere enn nødvendig. 

Foreldrene er klar over at effekten av operasjonen kan 
avta, og er oppmerksomme på eventuelle endringer. 

Tre generasjoner med 
hjertefeil: Både mormor  
Silvana, mamma Kathrine, 
Iselin og Benjamin har 
samme hjertefeil.

(Foto privat)
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– Etter operasjonen har begge to vokst veldig, så 
det er tydelig at den så langt har hatt god effekt. 
Jeg synes det er viktig å sette søkelys på at det er 
mange rundt oss som kanskje har hjertefeil eller 
noe annet som ikke synes utenpå. Det er en grunn 
til at noen må ta det med ro, for eksempel. Jeg er 
glad for at folk rundt oss har vist oss forståelse, 
sier Birger. 

– Når mor eller far sier ifra om at det er nødven-
dig å ta enkelte hensyn, er det såpass viktig at an-
dre må respektere det. Det gjelder andre foreldre, 
skoler og barnehager. Jeg håper at dokumentar-
serien kan minne andre på det, legger Kathrine til 
idet mormor, Silvana Eng (58), kommer på besøk.

Det er tydelig at hun er ei populær dame her i 
huset, og hun blir fort overøst av klemmer fra de 
minste.

Hun er lettet over at alt har gått så bra med 
barnebarna og at de ikke måtte vente like lenge på 
operasjon som hun i sin tid måtte. 

– Jeg var 13 da jeg ble operert i 1973 for den sam-
me hjertefeilen, og mye var annerledes da. Jeg mis-
tet mye tid på skolen og var hjemme en hel måned 
etter operasjonen. Det var ikke som i dag, da du 
helst skal en tur opp av senga allerede dagen etter 
operasjonen. Det kan virke brutalt, men er nok 
veldig bra. Det er ikke lett å følge barnebarna til 
operasjon, skal jeg si deg. Men du verden for en 
lettelse det er når alt har gått bra!

Det var mormor som ble med begge barna helt 
inn på operasjonssalen til de sovnet av narkose. 

– Ja, det er jeg glad for. Det orket jeg ikke! Hun 
har støttet oss på mange måter og barna er blitt 
veldig knyttet til henne, bekrefter Kathrine som 
verdsetter det nære forholdet mellom generasjo-
nene. 

Benjamin begynte 
på skolen i høst

Lillebror og storesøster
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Helt siden første ultralyd i svangerskapet visste 
foreldrene til Trym at han ville bli født med 
klumpfot på begge beina. Bare fem timer etter 
fødselen ble beina hans gipset. Hver uke i de fire 
første månedene etter at han ble født, kjørte de to 
timer til sykehuset for oppfølging og skiftning av 
gipsen. I tillegg har han utviklet skjev rygg, såkalt 
skoliose. På skolen viste det seg at han har både 
dysleksi og dyskalkuli i tillegg til ADHD som han 
fikk påvist i barnehagen. Men hjertefeilen fikk 
han ikke konstatert før han var 11 år.

– Han har bestandig hatt litt lite energi og klarte 

FERSK DIAGNOSE

14-åringen Trym har vært igjennom flere operasjoner og har ulike 
utfordringer i hverdagen. Men hjertefeilen hans var det ingen som 

visste om før for tre år siden.  

M

UNavn: Trym Kværnes (14)
Familie: Lisa (13), mamma Renate (53), pappa Odd (60)
Bosted: Ålen i Trøndelag
Typisk: Evig optimist
Hjertefeil: Bikuspid aortaklaff

Bikuspid aortaklaff er en medfødt hjertefeil hvor aortaklaffen har  
2 klaffeseil (bikuspid) i stedet for det normale som er 3 (trikuspid). 

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD

Familein på fire er 
Fiat-entusiaster: Lisa, 
Renate, Trym og Odd
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ikke alltid å henge med på kameratenes tempo. Vi 
trodde det kunne ha med klumpfoten å gjøre. Han 
er operert for den flere ganger, men hadde fortsatt 
lav energi etterpå og hadde problemer med å hen-
ge med på turer. Vi lurte vel egentlig etter hvert på 
om han bare var litt lat, innrømmer Renate med 
en liten latter. Trym er vant til sjargongen og ler 
med. 

Han har alltid vært sårbar for smitte og var ofte 
syk da han var liten. Det meste ble langvarig. Kik-
hoste, alle mulige virus og andre ting som gikk, 
fikk godt tak i guttekroppen. 

– Nå i ettertid synes vi jo det er litt rart at hjerte-
feilen ikke ble oppdaget tidligere. Han ble første 
gang operert bare fem dager gammel fordi han 
hadde brokk. Han er også operert flere ganger for 
klumpfot og er undersøkt både opp og ned og ut 
og inn i flere år uten at hjertefeilen ble oppdaget. 
Det var først da vi trodde han reagerte på AD-
HD-medisinen at vi fikk svaret etter undersøkelse-
ne av det, sier Odd.  

Som 5-åring begynte Trym med Ritalin for 
ADHD. Det fungerte dårlig. Så gikk han over på 
Conserta som ikke hadde noen effekt på ham. 
Da han var sju begynte han på Stratera som han 
fortsatt bruker. 

I 10-årsalderen fikk Trym harehjerte hver dag og 
ofte om natta. De lurte på om det kom av AD-
HD-medisinen. Men Stratera skulle ikke påvirke 
hjertet på denne måten, fikk de høre. De ble hen-
vist videre og en hjertespesialist fant svaret med 
en gang. Gutten hadde en medfødt hjertefeil!

– Da forsto vi hvorfor han hadde hatt dårlig 
matlyst, kastet opp og hatt lite energi. Ja, alt falt 
på plass da! Det er litt skummelt å tenke på at vi 
ikke har visst om dette før og kunnet ta ordentlig 
hensyn til det. Trym har jo faktisk gjort ting som 
har vært farlig for ham. Som da han hadde svøm-

ming på skolen, for eksempel. Da frøs han så han 
ble blå på leppene og gikk i badstua for å varme 
seg. Nå i ettertid vet vi jo at de store temperatur-
forskjellene kunne vært farlig for hjertet hans, 
forteller Renate.

Da han ble utredet for hjertefeilen, fikk Trym 
sjekket oksygenopptaket og tok EKG mens han 
løp på tredemølle. Da pulsen var på 203, måtte 
legene stoppe ham. Det var ingen tvil om at 
operasjon var nødvendig. Når hjertet pumpet ut 
blod, var det en klaff som ikke lukket seg. 

– Hjertefeilen ble påvist i januar 2015 ved St. 
Olavs hospital i Trondheim. I august samme 
år var vi på Rikshospitalet for undersøkelser 
første gang. Deretter gikk det et nytt år før neste 
undersøkelse, altså august 2016. Etter denne 
undersøkelsen ble det bestemt at de skulle vente 
med operasjon til han ble eldre. Vi håpet jo på 
en operasjon ganske raskt. Men legene ville 
vente til han var så stor som mulig. Så det ble 
nedtur! Derfor bestilte vi oss en Syden-tur for å 
gjøre ventetiden så bra som mulig. Men etter at 
legene fikk snakket med hverandre igjen, ble det 
bestemt at operasjonen likevel ville bli i slutten 
av november.

– Det ble en tilsvarende opptur! Syden-turen ble 
gladelig avbestilt og vi reiste til Oslo. 

Det var på denne tiden at familien ble spurt om 
de ville bli med i dokumentarserien «Hjertebar-
na». De har tidligere deltatt i en opplæringsfilm 
for helsepersonell og trodde dette var noe i 
samme gate. Da de først skjønte at dette ble mer 
omfattende og innebar å ha med kamerafolk 
både ute og hjemme, ble de litt betenkte. 

– Men – har vi først sagt A, får vi si B! Vi ble 
med og angrer ikke! De begynte å filme hjemme 
hos oss tre–fire dager før hjerteoperasjonen, og 
ble med både før, under og etter inngrepet. Vi mer-

Trym har alltid vært en 
god storebror for Lisa. 
(Begge foto: Privat)
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ket nesten ikke at de var der, de var veldig diskré og 
dyktige, mener pappa Odd. 

De ber ikke så gjerne om hjelp, men har fått god 
støtte fra onkler og tanter. Familien liker derimot å 
være åpne og har informert omgivelsene og skolen 
om Tryms behov i årenes løp. 

Da Trym ble trillet inn på operasjonssalen for å 
operere hjertet, ga han narkoselegen «high five» og 
var helt klar for operasjon. 

– Det hadde de ikke opplevd der før! Trym var så 
rutinert og vant til narkose, men hadde nok ikke 
helt forstått at denne operasjonen var ganske mye 
større, forteller Odd.

– Da han våknet, skjønte han at dette var noe annet 
enn han hadde opplevd før. Han var relativt redusert 
i forhold til det han pleide å være, innrømmer 
Renate. 

Familien kan ikke få fullrost thorax-kirurgisk 
avdeling på Rikshospitalet nok. Operasjonen var 
vellykket og de har fått en «ny» gutt. 

– Nå trenger vi ikke å ta hensyn til ham lenger, 
spøker faren og blunker. 

– Endelig kan han bli med på toppturer og gå i 
fjellet etter hvert! Vi har testet med noen turer, og 
han trener seg fortsatt opp. 

Foreldrene er glad for at lillesøster Lisa hele tiden 

har holdt seg frisk og ikke har hatt tilsvarende 
utfordringer.

– Det har vært krevende å ha en gutt som har 
trengt såpass mye ekstra oppfølging på flere måter. 

– Selv om han har hatt sitt å stri med, har han be-
standig vært en skikkelig storebror, og på skolen har 
han alltid holdt et øye med Lisa, roser foreldrene. 

På fritiden er Trym glad i å sykle.

– Jeg har fått meg el-sykkel. Det er veldig fint å 
ha, for vi bor fire kilometer utenfor sentrum. Og 
før orket jeg ikke å sykle like fort eller langt som 
kameratene mine. Nå midt på sommeren har jeg 
sykla over 200 kilometer og i fjor sykla jeg over 
300 kilometer! Ellers spiller jeg fotball på skolen. 
Jeg har også vært med på el-bandy, men ikke nå 
lenger, forteller han. 

Da Hjertebarnet møter den livlige og utadvendte 
familien, er de på vei hjem fra et sommertreff for 
Fiat-entusiaster i Fredrikstad. De to søsknene opp-
fører seg som tenåringer flest i baksetet på fars kjæ-
re, gamle Fiat, en 131 Mirafiori, 1978 modell, mens 
de humper seg hjemover til Ålen sør i Trøndelag. 

– Trym er en evig optimist. Til tross for alt han 
har vært igjennom, har han tatt medisinene sine 
og gjennomført alt som kreves av ham – og han er 
hjelpsom, snill og høflig, roser foreldrene som er 
lettet over at alt går bra.  
– Alt i alt har vi vært heldige!

Trym er mye bedre etter 
operasjonen.

– Endelig kan 
han bli med på 
toppturer og 
gå i fjellet 
etter hvert! 
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– Jentene har nesten aldri vært syke, jeg har 
faktisk ikke behøvd å være hjemme fra jobben 
med syke barn før dette, forteller mamma Jeanette 
Lysberg. 

Sykehistorien til tvillingene begynte da Eline 
høsten for to år siden var mye kvalm og kastet 
opp. Det sto hardt på i tre uker, og hun ble bare 
slappere og slappere. Hun orket ikke engang å 
ligge, men måtte sitte i senga for å få sove. 

– Vi kom til en vikarlege som trodde det var et 
magevirus. Vi var hos ham fire, fem ganger. Etter 

TVILLINGER MED 
NYE HJERTER

Da Eline plutselig ble alvorlig syk og trengte nytt hjerte, forsto 
foreldrene at det samme ville skje med Karoline. De eneggede 
tvillingene har en genetisk hjertefeil som familien ikke kjente  

til før barna ble 11 år. 

M

UNavn: Eline og Karoline Lysberg (13)
Familie:  Lillesøster Pauline (11) mamma Jeanette (44), pappa Roger (43)
Bosted: Rørvik
Typisk: Snille, omtenksomme spille-jenter
Hjertefeil: ARVC

ARVC er en forkortelse for den engelske betegnelsen Arrhythmogenic 
Right Ventricular Cardiomyopathia. Ved arytmogen høyre ventrikkel 
cardiomyopati, som det heter i Norge, blir hjertemuskelceller gradvis 
erstattet av fett og bindevev. Da mister hjertet noe av pumpekraften. 

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD
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hvert ble vi sikre på at dette var noe annet og mer 
alvorlig. Hun hadde slimhoste og ble så slapp at 
hun til slutt ikke orket å gå opp trappa hjemme. 
Og hun var veldig blek! Hun minnet meg til 
slutt om en klovn som har glemt å vaske av seg 
den hvite sminken i fjeset – men bare har fjernet 
det røde på munnen og nesa, beskriver Jeanette. 

Ingen i familien har hjertefeil, så det tenkte de 
ikke på at det kunne være. Verken legen eller 
foreldrene. 

– Men vi krevde en bedre undersøkelse. Fredag 
før høstferien kom vi endelig til fastlegen som 
undersøkte henne ordentlig og sendte oss rett 
videre til Levanger, forteller Roger. Familien bor 
nord i Trøndelag, i Rørvik. 

Fra Levanger bar det videre til Trondheim med 
ambulanse og derfra med ambulansefly og 
helikopter til Rikshospitalet i Oslo. Alt gikk 
plutselig fort. Foreldrene var ikke forberedt og 
Jeanette hadde bare med lommebok og mobil-
telefon – veska og jakka hang igjen på jobben 
– og hun hadde ikke pakket med klær.

– Jeg skulle jo bare en liten tur til legen med 
Eline!

I dag er foreldrene glade for at de ikke hørte på 
rådet fra den første legen de kom til, som mente 
de skulle vente til det gikk over. 

Det viste seg at Eline hadde akutt hjertesvikt 
og vann i lungene, nyresvikt og leversvikt. Hun 
ble først lagt på isolat fordi legene antok at 

hun hadde et smittsomt magevirus som hadde 
satt seg på hjertet og de ville prøve å få i gang 
kroppen igjen. 

Alle symptomene er vanlige for denne hjertefei-
len. Den heter ARVC og viser seg først i denne 
alderen. Musklene i hjertet blir omdannet til fett 
og bindevev. Derfor fungerer det dårlig. For å 
kompensere for muskeltapet, vokser det. 

– Da vi fikk vite om hjertefeilen, fikk vi sjokk, 
men rakk ikke å reflektere over det – vi måtte bare 
handle og stå i det, forteller Roger. 

To uker etter at Eline ble lagt inn, ble Karoline 
innkalt til undersøkelse. Siden de er eneggede tvil-
linger, var det sannsynlig at hun hadde samme feil. 
Fire uker etter at Eline ble lagt inn, fikk Karoline 
også hjertesvikt.

– Før det var vi ikke syke eller merket noen ting. 
Vi gjorde bare vanlige ting, som andre, forteller 
tvillingene. – Det gjør vi igjen nå også. Vi tenker 
ikke så mye på det og liker egentlig ikke å snakke 
så mye om sykdommen.

Men sykehistorien stoppet ikke ved innleggelsene 
på Rikshospitalet og diagnostiseringen. Begge har 
i dag nye hjerter som banker for lek og moro, 
korps og venner. 

– Det ble ganske raskt klart at de måtte ha nye 
hjerter. Det er den eneste måten å bli frisk av den-
ne hjertefeilen på. Siden hjertene hadde vokst, var 
ikke størrelsen på donorens hjerte avgjørende. De 
kunne eventuelt få hjerter fra voksne donorer.

Blide jenter, Karoline og 
Eline.



25MAGASINETHJERTEBARNET

Eline ventet i fem uker, Karoline i fem måneder 
før operasjonene som ga dem nye hjerter. 

– I perioder der kun den ene av tvillingene var lagt 
inn, byttet vi på med å ha sykehusvakt. Mens en 
av oss var i Oslo, var den andre hjemme i Rørvik 
med resten av familien. Vaktbyttet var da ukentlig. 
Ellers forsøkte vi å avlaste hverandre på sykehuset 
slik at en av oss kunne gå ut noen turer og ordne 
praktiske ting og se noe annet enn sykehusets 
vegger, forteller Jeanette.

Når begge tvillingene var innlagt, var Pauline 
enten hos venner hjemme i Rørvik eller hos beste-
foreldrene. 

Denne høsten er det to år siden Eline ble syk. Mye 
har hendt, men hverdagen har innhentet dem alle 
sammen.

– Det har vært litt godt å komme tilbake på jobbe 
igjen, men jeg merker at jeg blir fort sliten, og jeg 
har fått litt andre arbeidsoppgaver. Jeg jobbet med 
salg av laks før og var på jobb nærmest døgnet 
rundt. Akkurat nå takler jeg ikke stress og må ta 
pauser litt oftere, forteller Jeanette.

– Vi tenker egentlig ikke på at vi har andres hjerter. 
Det hjelper jo ikke noe heller, mener Karoline. – Nå 
er vi friske! Og det eneste vi er allergiske mot, er 
kjedelige ting, supplerer Eline med glimt i øyet. 

For en som ikke kjenner dem fra før, er hårsveisen 
til god hjelp. Eline har en turkis stripe i håret, mens 
Karoline kan kjennes igjen på sin rosa nyanse. 

Hjertebarnet møter familien på ferie i Hunder-
fossen familiepark i Øyer. Her er det ingen ting 
som gir «allergi» og er kjedelig for jentene, det er 
trygt for alle – også lillesøster Pauline på 11 – å 
gå fritt rundt og prøve ulike aktiviteter. I går var 
alle søstrene i hinderløypa – som de forserte uten 
vansker. Nå spretter de avgårde til vannrenna for 
å ta for seg av parkens fristelser mens foreldrene 
fortsetter pausen i skyggen. En familie som har stilt 
opp ekstra for Pauline mens resten av familien var på 
sykehus i Oslo, er med som takk for all hjelpen de har 
bidratt med. Ellers er de besteforeldrene, som bor nær 
dem, stor takk skyldig.

– Da farmor forklarte situasjonen for sin arbeidsgiver, 
fikk hun positivt svar: bare ta den tiden du trenger. 
Det har vært godt å ha støtte fra familien. Jeanettes 
familie er i Tyskland og foreldrene hennes er syke, 
så de kunne ikke bidra nå. Men de har bekymret seg 
mye. Sånn sett er det lettere å være foreldre og få være 
tett på jentene. Vi vet hvordan alt ligger an, og det 
er egentlig lettere å forholde seg til enn å være langt 
unna og engste seg.  

Mens de ventet på det nye hjertet til Karoline, hadde 
familien med seg hjertestarter overalt. Det er lettere 
nå, innrømmer foreldrene med en liten underdrivelse. (Private bilder)
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– Lillesøster skal også undersøkes nå for å se om 
hun kan ha den samme feilen. Vi har avgitt DNA 
i jakten på opphavet til hjertefeilen – de håper få 
finne genet som er årsaken, forklarer Roger. 

Foreldrene forteller lavmælt og liketil om alt som 
har skjedd. De er ikke opptatt av oppmerksomhet, 
men valgte likevel å si ja til å bli med i dokumen-
tarserien. 

– Det er viktig med informasjon om organdona-
sjon. Vi fant ut at det var riktig å stille opp. Unge-
ne hadde det siste ordet og da ble det JA. Vi har 
også fortalt åpent om dette på skolen slik at alle 
skal vite hva som har skjedd og hvordan jentene 
har det nå, forteller Jeanette.

– Budskapet om organdonasjon er viktig. Vi er 
begge blitt organdonorer nå. Det var ikke noe vi 
hadde et forhold til før. 

De hadde heller ikke noe forhold til Foreningen 
for hjertesyke barn tidligere, men nå er de med-
lemmer. 

– Vi har ikke vært så aktive ennå, det har ikke 
vært lett for oss å planlegge så mye i det siste, 
rett og slett. Vi har møtt noen medlemmer på 
sykehuset og det har vært fint å snakke med dem. 
Etter hvert vil jeg være med på mammatreff, og 
det er snart en familiehelg vi kan delta på. Det 
blir fint å møte andre som har erfart noe av det 
samme som vi har, tror begge foreldrene.

Etter alt de har vært igjennom de siste to årene, er 
de takknemlige.

– Alt har gått så bra som det kan gå, og det er 
utrolig så fort ungene har kommet seg! 

Eline og Karoline, med 
turkis og rosa stripe i 
håret.

17. mai (foto privat)
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Den dagen Hjertebarnet besøker familien på fem 
– eller egentlig seks – hjemme i det romslige huset 
i Bærum, ligger hagen badet i sol slik den har gjort i 
nesten hele sommer. Døtrene plasker og leker i bas-
senget med ei venninne, mens lillebror har første dag i 
barnehagen etter ferien. Familielivet går som normalt. 

Men rundt halsen har begge foreldrene hvert sitt 
smykke i sølv med små avtrykk av datteren Victo-
rias hender og føtter. Hun er borte – og til stede. 

Da foreldrene fikk vite om Victorias alvorlige 
 hjertefeil, var de på en ordinær ultralyd på 

SMÅ FØTTER 
SATTE DYPE SPOR

Av og til vendes lykke og forventning til sorg og fortvilelse. 
Men det kan nok en gang vende. Til ny lykke, forventning 

og en god hverdag.

M

UNavn: Victoria Hopsnes, døde 15 dager gammel for åtte år siden
Familie: Søstrene Charlotte (10) og Isabelle (7) og broren Sebastian (3), 
mamma Bente (44), pappa Øyvind (44)
Bosted: Bekkestua 
Hjertefeil: HVHS

Diagnosen HVHS, eller hypoplastisk venstre hjertesyndrom, forteller at 
venstre side av hjertet – både forkammer, hjertekammer og klaffene på 
denne siden – ikke har utviklet seg ordentlig. Det betyr at kroppen ikke får 
nok oksygenrikt blod.

Bente og Øyvind mistet 
sin datter Victoria for 
åtte år siden. Rundt halsen 
har begge foreldrene 
hvert sitt smykke i sølv 
med avtrykk av Victorias
hender og føtter. 

TEKST OG FOTO: TORIILL FUNDERUD
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Rikshospitalet i uke 18 av svangerskapet. Dette 
var sykehuset der den eldste datteren ble født og 
foreldrene søkte seg raskt hit da graviditetstesten 
varslet om familieforøkelse. De hadde allerede 
tatt en tidlig ultralyd privat. Der så alt bra ut og 
de regnet bare med at de nå ville få vite kjønnet 
på babyen og en mer presis termindato. Øyvind 
hadde det egentlig for travelt på jobben til å bli 
med, men fikk det likevel til. 

– Jordmoren begynte undersøkelsen og kommen-
terte at hodet så fint ut. Da de kom til hjertet, ble 
jordmoren stille og konsentrert. Vi skjønte kjapt 
at det måtte være noe, og fikk vite at det var «noe 
med hjertet». Hun hentet en lege, og etter hvert 
brukte de et bedre ultralydapparat som ga mer 
detaljerte bilder, forteller Øyvind. 

– Jeg tror vi begge gikk derfra med inntrykk av at 
det uansett var gode prognoser, til tross for hjerte-
feilen, mener han. 

Neste dag var de tilbake og satt på det samme 
venteværelset sammen med spente, vordende for-
eldre – slik de selv hadde vært dagen før. Nå var 
følelsen en annen. 

– Vi snakket med flere leger og fikk en mer presis 
diagnose, og vi begynte å forstå at dette var veldig 
alvorlig.. Vi er rasjonelle personer og vant til å 
forholde oss til statistikk og fakta. Statistisk var 
det 60 prosent sjanse for at barnet ville få et godt 
liv etter de nødvendige operasjonene, 30 prosent 
sjanse for at barnet ikke ville overleve operasjo-
nene og de resterende 10 prosentene representerte 
en risiko for et tøft liv med svekket livskvalitet for 
barnet vårt, oppsummerer Øyvind. 

– Det var de siste ti prosentene som gjorde valget 
ekstra vanskelig for vår del, innrømmer han. 

Først snakket ikke foreldrene med datteren 
Charlotte om dette som de gikk og tenkte på. 
Hun var da litt over to år gammel. Men de fant ut 
at det fungerte dårlig å skjerme henne mot deres 
bekymring.

– Hun merket på oss at det var noe. Derfor 
forklarte vi at babyen i magen var syk. Det forsto 
hun, men hun fikk selvfølgelig ikke vite noen 
detaljer, forteller Bente. 

De første ukene etter at foreldrene ble klar over 
Victorias hjertefeil, vekslet følelsene mellom 
fortvilelse og optimisme. Foreldrene var gjerne 
i motfase slik at den ene kunne muntre opp og 
støtte den andre. Etter mye frem og tilbake valgte 
de til slutt å beholde barnet i magen, med et håp 
om at dette skulle gå bra. Dette ble regnet som et 
høyrisiko-svangerskap og Bente var ofte inne til 
ultralyd, noe som ga en viss trygghet. Den første 
fødselen hennes hadde vært langvarig og forel-
drene ble bedt om å ta det med ro hjemme når 
fødselen nærmet seg. Men da riene kom midt på 
natta, gikk alt fort for seg. Øyvind tok seg ikke 
tid til å holde fartsgrensene innover til Oslo, og på 
Rikshospitalet satte trolig sykepleierne ny sprin-
trekord da de tok dem imot. Der som et legeteam 
etter planen skulle ha stått klart til dem, rakk ikke 
fødselslegen engang til fødestua før Victoria ble 
født i ekspressfart. 

– Men det gikk bra! Hun veide 3,2 kilo og var 48 
centimeter. Ingen ville tippet at hun var syk hvis 
de hadde sett henne da. Hun pustet selv og så vel-

(Foto privat)
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dig fin ut. Men hun ble selvfølgelig koblet til ulike 
apparater for overvåkning. 

Bare tre dager gammel ble hun operert. Foreldrene 
gikk en tur rundt Sognsvann og ventet å høre at 
operasjonen var over etter rundt fire timer. Det 
tok sju.

– Vi fikk vite at det ikke hadde gått så bra som 
de hadde ønsket, og at det hadde oppstått noen 
komplikasjoner underveis. Hun ble koblet av og 
på en pustemaskin tre ganger under operasjonen, 
og ble flyttet over på intensivavdelingen da de var 
ferdige.

Dagene på intensivavdelingen gikk og det var 
oppturer og nedturer, men en viss positiv frem-
gang å spore. Victoria slet imidlertid med å kvitte 
seg med væske i kroppen, og det ble satt i gang 
ulike tiltak. Litt over en uke etter operasjonen slet 
hun fortsatt med å få ut væsken fra kroppen, og 
Øyvind forteller at pulsen hennes plutselig falt 
dramatisk fra et målepunkt til neste.

– Jeg så selv på apparatet som målte pulsen idet 
den falt direkte fra 160 til 60 slag i minuttet. De 
åpnet henne med en gang for å gi bedre plass til 
hjertet i håp om å få opp blodtrykket. Det var da 
det virkelig slo meg for alvor at dette kanskje ikke 
ville gå bra, forteller han med blanke øyne. 

To dager senere fikk de holde henne igjen, selv om 
hun var koblet til flere apparater. Dette var første 
gang siden hun ble operert. Da hadde de også en 
alvorlig prat om prognosene hennes og alternati-
vene legene så for seg.

– Vi ble etter hvert enige om at hvis det ikke ble 
snarlig bedring, skulle vi avslutte behandlingen. 
Da var utsiktene hennes dårlige. 

Påfølgende natt våknet Øyvind og var urolig og 
gikk derfor til avdelingen til Victoria for å se til 

henne. Da var blodtrykket hennes nettopp falt 
drastisk og pleierne var i ferd med å bestille mer 
blod for å holde blodtrykket oppe. 

– Kanskje det er nok nå, kanskje naturen skal gå 
sin gang? Det var min tanke da, at dette kanskje 
var tiden for å avslutte behandlingen, sier Øyvind. 

Bente hadde også våknet og kommet til. Vi ble 
enige med pleierne om at de ikke skulle bestille 
mer blod, og heller la det som skjer, skje.

Bente fikk henne over i armene sine. Det var bedre 
for henne og oss. Tiden hadde kommet. 

Storesøsteren var i denne perioden hjemme 
sammen med bestemor som var kommet fra Ber-
gen for å støtte den lille familien. 

Men Charlotte fikk også muligheten til hilse på 
Victoria da det nærmet seg slutten. Hun var med 
på alt – også etter at livet ebbet ut. Hun deltok på 
stellet av Victoria og hun fikk legge henne i kista.

– Hun hadde tegnet tegninger til henne som hun 
la i kista. En plastikk-elg, av alle ting, fikk også 
følge Victoria, forteller Bente. 

– Vi syntes det var fint at hun var med, og jeg tror 
det var best for henne, sier hun rørt. 

I barnehagen hadde Charlotte flere venninner som 
fikk småsøsken på den samme tiden. De andre 
fikk ha med babyene i barnehagen og vise dem 
fram. Alt Charlotte hadde med seg var bilder av 
lillesøsteren. 

– Det var sårt for henne. Men de var helt fantas-
tiske i barnehagen og de ansatte var til stor hjelp 
slik at Charlotte taklet dette på en god måte. 

Etter begravelsen var det godt å ha Charlotte som 
krevde sitt og trakk oss ut av sorgen og tilbake 

Private bilder av Victoria
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til hverdagen. For vår del var alt som tvang oss 
tilbake til en normalisert hverdag, bra. Etter en 
pause fra jobben ble det som et fristed å få gå på 
jobb. Det hjalp oss begge, mener de. 

Den første måneden etter at Victoria døde, holdt 
foreldrene et hjertelys brennende ved graven 
hennes. De tente det neste før det forrige slukket, 
slik at hun alltid skulle ha et lite lys hos seg. 

Dette er åtte år siden nå. Hvert år markerer for-
eldrene bursdagen til Victoria på sin egen måte, 
6. september. 

– Vi tar oss fri fra jobben, mens barna er på sko-
le og i barnehage. Dette skal være vår dag og vi 
fokuserer bare på henne. Vi starter med å besøke 
graven og pynte med blomster. Så spiser vi en 
god frokost på et bakeri på Ullevål før vi drar til 
Rikshospitalet med kake til de som var på vakt 
da Victoria var der, og så har vi med en gave til 
avdelingen, som er tilpasset den alderen som hun 
ville ha vært i. Det har blitt en tradisjon.

Det var like før denne markeringen for to år 
siden at de ble spurt om å delta i dokumentaren. 

– De møtte oss på sykehuset, og senere ble de 
med oss en helg på hytta på fjellet. Så vi hadde 
dem ikke med oss da Victoria døde. Men slik kan 
vi være med og vise at det ikke alltid er mulig å 
redde alle – men at livet går videre likevel, sier 
Bente. 

Når noen spør hvor mange barn de har, svarer 
hun av og til tre. Det er ikke alltid hun orker å 
forklare at de også har mistet et barn og at hun 
egentlig er firebarnsmor.

– Hvis Charlotte hører meg svare at vi har tre 
barn, pleier hun å irettesette meg.  Og selvfølgelig 
har vi fire barn! Omgivelsene våre har hatt ulike 
reaksjoner på at vi mistet Victoria. Noen syntes 
det var vanskelig å håndtere. Men nå når doku-
mentarserien kommer, får jo alle vite om dette! 
Kanskje er det bra for både oss og dem rundt oss, 
både de som kjenner oss godt og nye bekjente 
som er kommet til de siste årene. 

Ikke lenge etter at Victoria døde, meldte Isabelle 
sin ankomst. 

– Ja, det gikk fortere enn vi egentlig hadde tenkt. 
Men sånn er det. Livet! Og det var med på å få 
oss videre. Hun ble født en uke før Victorias ett-
årsdag. Det ble en tøff periode med sterke kontras-
ter mellom sorg og glede. Vi er glad for at de ikke 
fikk bursdag på samme dag, innrømmer Bente. 

Charlotte gledet seg stort. Foreldrene reiste rett fra 
sykehuset til barnehagen da lillesøsteren var bare to 
dager gammel.

– Endelig ble det Charlottes tur til å vise fram en 
baby!

I dag har Charlotte og Isabelle også fått en lille-
bror i Sebastian. De er alle sammen jevnlig med 
til gravstedet til Victoria. Hun ligger i en del av 
kirkegården der det ligger flere barn begravet. 

– Vi har prøvd å gjøre det til en hyggelig og na-
turlig ting. Vi lar barna leke og ha det fint når vi 
besøker graven til søsteren. 

På gravsteinen har de valgt inskripsjonen Ikke 
visste vi at små føtter kan sette så dype spor.

Søsken på fjelltur, 
Charlotte, Isabelle og 
Sebastian.
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Et av sommerens høydepunkter for man-
ge ungdommer (og ledere) er å være på 
norsk sommerleir.  Leiren ble i år avholdt 
på samme sted som i 2017, Solåsen leir-
sted i Tjodalyng. Et flott sted med kort 
vei til en super badestrand, midt mellom 
Larvik og Sandefjord. 

«Vi har hatt en superfin  
dag i Dyreparken»

Mandag 25. juni til søndag 1. juli var 
det hele 53 ungdommer med på norsk 
ungdomsleir! Totalt med ledere, familie 
og sykepleiere, så var vi en gjeng på 80 
stykker. 

Vestfold glimtet fra sitt beste og sørget 
for at vi hadde et fantastisk vær – hele 
uken! Så fantastisk at av og til avlyste 
vi alle planer og bare koste oss i varmen 
med is, bading og avslapning.  

Leirstedet har mange muligheter. Vi had-
de morgenbad, spilte volleyball, padlet 
i kano, spilte kanonball og stikkball. Vi 
hadde også quiz, grillkvelder (med mye 
brente grillpølser) og siste kvelden var 
det Hawaii party og «Circle, high five 
and goodbye». Ved sistnevnte står alle 
deltakerne i en ring og går rundt i ringen 
og gir alle en «high five». Slik får alle 
sagt «ha det» til alle. 

«Tusen takk for en 
kjempefin leir, kommer 

 til å savne alle»

I år ble det også en tur til Dyreparken i 
Kristiansand. Her ble det gjensyn med 
tante Sofie, bakermester Harepus og 
kaptein Sabeltann. Siden det også var så 
fint vær, var det mange som benyttet seg 
av badeparken. 

«Alltid stemning på leir»

Norsk sommerleir blir igjen arrangert i 
2019. Da skal vi være i Ski kommune, 
like utenfor Oslo, på Frambu. Til neste år 
blir leiren 1 dag mindre enn den har vært 
de siste årene, fra mandag 24. juni til 
lørdag 29. juni. Invitasjonen kommer ut i 
januar/februar 2019. 

 Norsk sommerleir 2018

«Vil tilbake»

TEKST: TORUNN FJÆR-HAUGVIK



Sommerleiren var på Hemse folkehøg-
skole, som ligger ca. 1 time sør for Visby. 
Her møttes deltakere fra de fem nordiske 
landene for gjenforening, nye bekjent-
skap, aktiviteter, sommerflørt og mye 
moro. 

Leiren startet tirsdag 24. juli, men de 
norske møttes dagen før på et hotell ved 
Gardermoen, for å bli litt kjent. Tirsdag 
morgen dro 10 forventningsfulle ung-
dommer og 2 ledere til Gotland. Det ble 
et gledelig gjensyn da vi mellomlandet på 
Arlanda og traff på deltakerne fra Island.  

Leiren besto av mange aktiviteter. Første 
dag var det Gotland Games Tournament, 
som er aktiviteter som ble brukt for man-
ge hundre år siden. Gotland har bevart 
disse gamle tradisjonene og arrangerer 
stort mesterskap hvert år.  

Det ble også en tur til Lummelunda 
grottan, som var en veldig spennende tur. 
Spesielt med en temperatur på 30 grader, 
var det deilig å få kjølt seg ned inne i 
grottene hvor det var kun 8 grader.   
 
Gotland har mye å by på, blant annet en 
stor vannpark. Dessverre var deltakerne 
litt uheldige med været denne dagen, det 
regnet og kom torden og lyn også. 

Men, i denne parken står Pippis hus. 
Noen ble litt skuffet, da det så mindre 
ut i virkeligheten. Men, det var gøy å se 
huset som alle har sett på barne-tv. 

Det var en fantastisk sommer på Gotland 
og det ble brukt mye tid på stranden. Her 
ble det også konkurranse, hvor vi skulle 
bygge sandslott og lage en historie rundt 
slottet.  

En fast tradisjon på nordisk leir er ka-
nonballturneringen. Da Norge var vert-
skap i fjor, satte vi opp en vandrepokal. 
Det første landet som får 3 napp, vinner 
den til odel og eie. I fjor stakk Island av 
med pokalen, og etter en spennende og 
lang kamp mellom Island og Danmark, 
stakk jammen Island av med pokalen i år 
også. Til neste år satser vi på at Norge tar 
med pokalen hjem.   
 
Det er flere tradisjoner på nordisk leir, og 
en annen av dem er en ting som gjøres 
aller siste kvelden, nemlig «Circle of hugs 
and kisses». Der står alle deltakere i en 
ring og tar en runde og sier «ha det» til 
hverandre. En flott avslutning på en fin 
og innholdsrik uke. 

Hilsen Line og Eirik, årets ledere på 
nordisk leir. 

Nordisk sommerleir for  
ungdom på Gotland

TEKST EIRIK MØKLEGÅRD

Nordisk sommerleir ble i år arrangert av Sverige og ble holdt på «Sveriges Hawaii»; 
Gotland, som er Sveriges største øy og ligger i Østersjøen. Det var her, i Visby, 

filmene om vår alles Pippi ble spilt inn. 
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Fjerde året på rad arrangerte Forenin-
gen for hjertesyke barns ressursgruppe 
familiesamling i august for dem som har 
mistet sitt kjære hjertebarn. Fokuset vårt 
er familien som er igjen, og viktigheten 
av at også søsken får treffe andre søsken 
som har mistet. 

Denne gangen valgte vi et nytt sted, og 
var på Sørmarka konferansehotell som 
ligger i Enebakk. Et flott sted med masse 
natur og nære vann. Vi var 40 personer 
på samlingen. Nytt denne gangen var 
at vi valgte å dele gruppen i tre i et par 
timer lørdag etter lunsj. 

Der hadde Marthe Trondsen, gruppeleder 
i ressursgruppa, og undertegnede, Anita 
Gresberg, kreativ gruppe med barna. Vi 
fikk god hjelp av min eldste sønn, Chris-
tian Gresberg. Barna malte/trykket på 
t-skjorter, malte/pyntet minnebokser og 
lagde bilder med perler og klistermerker. 
Christian tok initiativet til ansiktsmaling 
på de barna som ønsket det. 

Så var det egen mamma-gruppe, der 
våre gruppeledere Laila Ekra Frøhaug 
og Mari Gamst var støttespillere, og en 
egen pappa-gruppe der våre gruppeledere 
Øyvind Henningsen og Torgrim Gresberg 
var støttespillere. Dette var noe deltaker-
ne satte stor pris på. 

Vi var også med på «minifarmen» som 
hotellet arrangerte. Noen padlet med 
kano, andre sparket fotball og noen spilte 
volleyball.

En super helg med mange aktiviteter, so-
sialt samvær og gode samtaler. Den yng-
ste deltakeren var fem måneder gammel. 
Vi avsluttet helgen med grilling i lavvo. 

Vi ønsker nye og «gamle» deltakere 
velkommen igjen til neste år.

Anita Gresberg, leder for Foreningen for 
hjertesyke barns ressursgruppe

FAMILIESAMLING 
for dem som har mistet
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Trene styrke på begge sider
Vilja Olea er litt over fem måneder gammel, har hjertefeilen Fallots tetrade og ble operert 

da hun var noen dager gammel. Nå går hun regelmessig til fysioterapeut i hjemkommunen. 
– Hun trener seg opp før neste operasjon, sier mamma, Trine D. Hansen. 

x

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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På grunn av operasjonssåret og arret, var det 
den første tiden vanskelig for Vilja Olea å ligge 
på magen. Hun ble båret mye, og likte seg svært 
godt på armen til mor eller far. På helsestasjonen 
fanget de på 3-månederskontrollen opp at Vilja 
Olea hadde lagt seg til en litt skjev stilling når hun 
ble båret, med bøy mot den ene siden (populært 
kalt «banan-fasong»), noe som er ganske van-
lig. Helsesøster henviste dem til helsestasjonens 
fysioterapeut, og her har de siden vært omtrent en 
gang i måneden. 

– Det er veldig greit å få litt hjelp til å trene på 
dette, sier mamma Trine D. Hansen, som også 
øver hjemme. Hun legger til at siden Vilja Olea 
antakelig skal inn til ny operasjon i løpet av de 
neste månedene, er det godt å få opparbeidet mest 
mulig styrke og å motvirke eventuell skjevhet før 
den tid.

Vilja Olea vil egentlig ikke annet enn å ligge på 
magen akkurat nå for tiden. Og hun ruller – rundt 
og rundt og rundt. Trine forteller at det begynner 
å bli utfordrende å holde oversikt over Vilja Olea 
når hun ligger på gulvet, hun kommer seg fort 
rundt. Men fortsatt er det litt jobbing igjen før 
hun like gjerne velger å rulle mot begge sider. 

Vilja Olea blir litt grinete når fysioterapeuten 
innimellom legger henne på ryggen. Helt til hun 
fanger blikket til en av dem som er i rommet. Da 

sprer smilet seg fort over hele den vesle jentas an-
sikt, blikket er flørtende og interessert. Vilja Olea 
er sosial og vil gjerne være i samspill med dem 
hun har rundt seg.

Fysioterapeut Mai-Iren Saune Holter er ansatt i 
Årnes kommune. Hun forteller at hun ser på både 
muskelsamspillet og motorikk, og at hun jobber 
med styrke og bevegelighet. Hun registrerer at 
Vilja Olea ikke bare foretrekker å rulle mot den 
ene siden, men at hun også er sterkere i nakken og 
overkroppen på favorittsiden. 

– Dette vil nok gå seg til, og det er bare å fortsette 
å stimulere henne, slik at hun klarer å gjøre ting 
begge veier. Fortsett som du har gjort, du, sier hun 
til Trine og prøver samtidig å lokke Vilja Olea 
med et fargerikt nøkkelknippe til å krabbe rundt 
på benken. 

Fysioterapeuten i kommunen samarbeider nært 
med helsestasjonen, og har ofte barn som for ek-
sempel har vært på sykehus eller har hatt en van-
skelig fødsel, inne til observasjon og «trening». 

– Det er mye som kan virke inn på muskulatur 
og bevegelighet, og det er alltid lurt å være føre 
var og «plukke av» og trene på ting helt i starten, 
sier fysioterapeuten som ofte er involvert i de små 
barnas ansvarsgrupper og samarbeider nært med 
flere instanser om oppfølging.

UBildene og  
teksten i denne 
artikkelen er laget  
for cirka fem måneder 
siden. Vilja Olea er i 
disse dager nettopp 
operert for andre gang, 
og hun har det fint.
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DET ER IKKE BARE DU
 SOM HAR DET SÅNN!

«Jeg følte meg mer 
verdifull da jeg reiste 

enn når jeg kom»

-Sitat fra gruppesamtale

«Jeg ble bevisst på 
følelser jeg ikke visste 

jeg hadde, og ble møtt 
med så mye varme, 

omsorg og forståelse fra 
de andre»

- Sitat fra gruppesamtale 
ung med hjertefeil

MELD DEG PÅ NÅ!
send en mail til pia@ffhb.no med navn, alder og hvor du bor, telefon: 90578580
Dersom du ønsker å snakke med en av de unge voksne veilederne: 
Lene eller Emilie, så kan du sende en e-post til emiliemikalsen@hotmail.no  
eller lene.osmundsen@haugnett.no

Dersom du ønsker å snakke med den faglige veilederen, 
send epost hit: Merethe.holldorff@hotmail.com

Har du, eller har du hatt hjertefeil? 
Savner du et sted der du kan snakke med andre ungdommer i samme situasjon?

Vi inviterer til gruppesamtaler for ungdom mellom 15-25 år i Oslo, Akershus og Hordaland

Dette tilbudet gir deg mulighet til å 
møte andre unge med hjertefeil. Vi vil 
samtale om hvordan du opplever din 
ungdomstid.
Du vil i høy grad kunne påvirke hva vi 
skal snakke om.
Her er det ingen ting du må, ingenting 
som er riktig eller galt. Vi ønsker at du 
skal delta akkurat sånn som du er!
Du, med dine erfaringer, er en resurs vi 
trenger i dette prosjektet.

HVA SKJER?
• Gruppe på 6-10 ungdommer.
• 4 samlinger over en måned.
• Gruppesamtalene varer i ca. 3 timer.
• Hver samling starter med matservering
• Deler erfaringer, gjennomfører ulike øvelser 
    og snakker sammen om hva som er viktig for deg!

Samlinger i september 
og oktober 2018.
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Ny rekord ble satt i år med over 100 000 besøkende og 
1100 arrangementer i løpet av fem intense dager. Dette er en 
spennende arena og en unik anledning også for Foreningen 
for hjertesyke barn til å komme i dialog med politikere og 
andre beslutningstakere. Stemningen er avslappet og terske-
len lav for kontakt og meningsutveksling. Og ikke minst, det 
blir mange anledninger til en god debatt. Interessant å erfare 
tilbakemeldingene fra politikere som var helt krystallklare: Vi 
trenger også å høre enkeltpasienters stemme og enkeltbrukeres 
erfaringer fra systemer og tjenester. Pasientorganisasjonene er 
en avgjørende kilde til kunnskap i vår politikerhverdag.

I år, som i fjor, valgte Foreningen for hjertesyke barn å samar-
beide med Voksne med medfødt hjertefeil. Under overskriften 
«medfødt hjertefeil» hadde vi felles stand i gågaten. Standen 
var gjennom uken bemannet av engasjerte og flotte frivillige fra 
våre to organisasjoner.

Med 1100 arrangementer var kampen stor om oppmerksom-
heten. Det var derfor fint å se oppslutningen rundt arrange-
mentene som satte fokus på livene til alle dem som lever med 
alvorlig kronisk sykdom. Ett av disse var arrangementet LEVE 
MED i regi av den nasjonale alliansen for helsepsykologi i 
somatikken og hvor Foreningen for hjertesyke barn og Voksne 
med medfødt hjertefeil var medarrangører. Psykisk og somatisk 
helse henger tett sammen og må sees i sammenheng! Dette ble 
klart og tydelig formidlet av Thomas på 22 år, som har med-
født hjertefeil og mye på hjertet. Her fikk tilhørerne høre en 
sterk historie med en tydelig stemme. Thomas var helt klar i sitt 
budskap: Helsevesenet må se hele mennesket og de må tørre å 
spørre meg om hvordan jeg egentlig har det.

HELHETLIG IVARETAKELSE
I høst har TV 2 vist en dokumentarserie i seks episoder hvor 
seerne kommer tett på hjertebarna, foreldre og søsken. De gir 
seerne et nært og ærlig innblikk i hvordan livene leves, med 
opphold på sykehuset og i hverdagens utfordringer, gleder og 
bekymringer. De som er med, velger å stå frem for å bidra til 
mer kunnskap og bedre innsikt i livene de lever. Det skal mot 
til å stå frem på denne måten, men det er så viktig for å øke 
kunnskapen og forståelsen.

Som samfunn må vi erkjenne at vi har sviktet en stor gruppe 
barn og unge som lever med alvorlig kronisk sykdom. De 
har behov for helhetlig ivaretagelse og de har behov for at 
systemene tilrettelegges slik at helsevesenet fanger opp og 
deretter faktisk følger opp eventuelle psykososiale utfordringer.

En stor takk til alle våre frivillige (både foreldre og hjerte- 
barna selv) som bidrar så aktivt, på mange ulike arenaer både 
nasjonalt og lokalt, med å spre informasjon samt å formidle 
kunnskap og egne erfaringer til beslutningstakere, men også til 
hele befolkningen. 

Helene Thon 
Generalsekretær FFHB

Z

FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

ARENDALSUKA
– Norges største og bredeste arena for  

debatt, nettverksbygging og påvirkning!

DET ER IKKE BARE DU
 SOM HAR DET SÅNN!

• Som pasienter er vi ikke et notatark med sykdommer, 
men en person med frykter, tanker og følelser, sa 22 
år gamle Thomas Johnstone, en viktig budbringer på 
alliansemøtet under Arendalsuka. Han er aktiv student, 
engasjert i foto og radiofaget og med stor fagpolitisk 
interesse og engasjement. Thomas vet også mye om 
hva det er å være barn, ungdom og pasient med alvorlig 
hjertesykdom. Han etterlyser helsepersonell som evner 
å se hele mennesket. Først som 20-åring fikk han, etter 
eget initiativ, kontakt med en psykolog.

• Hun lærte meg noe som jeg vil huske resten av mitt liv: 
Jeg hadde en normal reaksjon på en unormal situasjon!
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BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

Hver dag fødes det et nytt barn med hjerte-
feil i Norge. Foreningen for hjertesyke barn 
bidrar til forskning og medisinsk utstyr så 
disse hjerte- 
barna skal få best mulig behandling. Vi er 
også til stede for familiene i en tøff perio-
de, så de har noen å støtte seg på.

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats fra leger og sykepleiere ga Melissa den 
hjelpen hun trengte. Siden har både hun og familien fått kunnskap, veiledning og støtte gjen-
nom Foreningen for hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et godt liv.

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

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

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

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

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

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

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

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

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

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

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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

Telefon 91782226  
E-post: ressursgruppa.ffhb@gmail.com

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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X-ORD NR. 4-2018

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. DESEMBER

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 4-2018»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 3-2018:

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

Anders Bryhni, Hamar
Anne-Marie Trovåg, Byrknesøy
Jarmann Nyborg, Bodø
 

Gratulerer!
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Kryssord
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Etter en lang og flott sommer, 
har endelig høsten kommet 
med sitt fargespekter. Det har 
vært en aktiv og spennende 
sommer for min del.
Hvert år er jeg med som leder 
på norsk sommerleir for 
FFHB, hvor ca. 50 unge, flotte 
ungdommer møtes. I år som i 
fjor, har jeg også deltatt som 
leder på nordisk sommerleir, 
det var i Sverige i år. De tok 
oss med til landets «Hawaii», 
Gotland.
Samme dag som nordisk 
sommerleir var over, byttet 
jeg bag og dro direkte til en 
GUCH-konferanse i Turku, 
Finland. Her var VMH invitert 
for å snakke om hvordan vi 
jobber i vår forening. Da Ma-
rit Haugdahl, som skulle holde 

foredraget, ble syk, fikk jeg 
litt over et døgn til å forberede 
meg på et foredrag på engelsk. 
Jeg skulle snakke til folk fra 18 
nasjoner fra 4 kontinenter. Det 
er utrolig hva man klarer når 
det ikke er så mange valgmu-
ligheter. Jeg må ærlig si at jeg 
er stolt av meg selv for hva jeg 
presterte her. I tillegg fikk jeg 
gode kontakter og venner på 
konferansen. 
I august fikk jeg også mulighet 
til å delta på Arendalsuka, hvor 
FFHB og VMH hadde felles 
stand. Vår store agenda i år 
var tannhelse. Vi vet at mange 
voksne hjertesyke sliter med å 
få den oppfølgingen og økono-
miske støtten som de trenger 
for å ivareta munnhelsen. For 
første gang arrangerte vi også 

debatt om temaet, i samarbeid 
med Fagforbundet Ung.
Siste helga i august har VMH 
sitt «Hårete mål». Det kan 
være mange utfordringer 
ved å ha hjertefeil, og ofte så 
begrenser vi oss selv for mye. 
I år gikk turen til Rallarvegen, 
som er en av Norges vakreste 
sykkeleventyr. Her hadde vi 
ordnet med både vanlig sykler 
og elsykler. Det var også laget 
et alternativt opplegg med 
vandreturer og Ribb, alt for at 
våre medlemmer skulle komme 
seg på tur. Jeg er mektig im-
ponert over alle som fullførte 
turen – meg selv inkludert! 

Ønsker dere alle en flott høst. 

Eirik Møklegård, styreleder

LEDER

Nr. 4 • 2018  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Eirik Møklegård 
eirik@vmh.no, telefon 41234601
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
9- september 2018
Forsidefoto: Balder Aarø
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Rallarvegen leverte
Side 2

Normalt å være redd
Side 5

Fristende friluftshelg
Side 6



2 HJERTEROM

Hovedmålet for de fleste var å sykle Rallarvegen, 
men det var flere opplevelser som stod i kø. Noen 
valgte å overnatte på Haugastøl fra torsdag til fre-
dag, atter andre valgte å møte opp på Haugastøl 
fredag formiddag. 

Gruppen ble delt i to. En liten utbrytergjeng reiste 
rett til Finse med tog, der vi skulle ha tilholdssted 
for helgen, mens hovedfeltet syklet fra Hauga-
støl til Finse. Utbrytergjengen fikk møte guiden 
Terje, som hadde vokst opp i andre etasje på 
stasjonsbygningen, og kunne fortelle om Finse og 
utviklingen av Bergensbanen og Rallarvegen. Terje 
guidet også gjengen på en fjelltur til Jomfrunuten 
på 1531 moh. Her fikk man god utsikt over Har-
dangerjøkulen og Blåisen. 

I hovedfeltet var man samlet som gruppe, og det 

ble tatt gode pauser med mat og snakking. Etter 
to mil var det en rastepause med vaffel. Turen 
gikk lettere enn fryktet, fortalte flere i etterkant, 
men det var en del oppoverbakker som var skik-
kelig bratte. Naturen var utrolig vakker, og når 
man ser både sol og blå himmel er det lite som 
kan slå norsk fjellnatur. Hele 2,8 mil ble gjen-
nomført første dag. Gruppene møtte hverandre på 
Finsehytta på ettermiddagen, og da hadde været 
slått om til regn. De aller fleste var dryppende 
våte, men det hjalp å få på seg tørre, varme klær, 
innta en tre-retters middag og noe godt i glasset. 

Lørdagen opprant med kun tre plussgrader. Etter 
en god og innholdsrik frokost, ble gruppen atter 
delt i to. En liten utbrytergruppe skulle oppleve å 
kjøre ribb på Sognefjorden. Hovedgruppen skulle 
sykle fra Finse til Flåm. Utbrytergruppens ribb 

Et lite stykke
nasjonalromantikk

Siste helgen i august møttes 17 medlemmer av 
VMH på Haugastøl for å oppleve en del av Norge. 

TEKST: EIRIN SYVERSEN

FOTO: BALDER AARØ
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stoppet på ulike steder langs hele fjorden og det 
ble fortalte lokale historier, også om selve fjorden. 
Selvsagt ble det snakket om de norske trolla og 
om Huldra som lokka menn inn i fjellet. Det ble 
også en tur inn i den flotte Nærøyfjorden som 
ligger på UNESCOs verdensarv-liste. Ribben gikk 
helt inn til Gudvangen, og det var veldig spesielt 
å være så tett på naturen og oppleve fjord og fjell 
på nært hold, helt magisk. 

I hovedfeltet holdt gruppen seg noenlunde samlet 
til første stoppested, som var Finsenut. Her ble 
det inntatt vaffel, mens snøfillene begynte å dale 
ned. Snø gikk over til sludd, og så regn. Det ble et 
lite stopp på det høyeste punktet, Fagervatn,1343 
moh. Naturen langs veien var storslått. Fjell og 
fossefall kom så nært på at man følte seg som en 
liten nål, i en nasjonalromantisk høystakk. Det ble 
større strekk i feltet til neste stoppested, som var 
Vatnahalsen hotell. Da var over tre mil tilbake-
lagt. Her var det flere som tok seg en lokal matbit 
og noe godt å drikke. Så tråkket vi på i de bratte 
svingene fra Vatnahalsen og ned til Flåm sentrum. 

Et par stykker var også såpass galne at de valgte å 
ta zipline ned de steile bakkene.

I utbrytergruppa var det et par stykker som 
valgte å oppsøke Ægir bryggeri for å smake på 
det lokale ølet. Alle mann alle møttes til slutt i 
Flåm sentrum, før vi sammen tok den spektaku-
lære Flåmsbanen tilbake til Finse. For å toppe alt 
valgte noen isbadere å vise at de nettopp var det. 
Temperaturen ble ikke målt, men den var nok et 
ensifret tall. 

Søndagen våknet man til atter en kald dag. Klok-
ken 10 møttes VMH-gjengen i Rallarmuseet, der 
Kjell Magne tok oss med inn i historien bak Ber-
gensbanen. På museet kunne man se filmsnutter, 
bilder og lese om det nitidige arbeidet med å få 
til Bergensbanen og Rallarvegen. Det var mange 
som fikk aha-opplevelser med tanke på hvorfor 
Bergensbanen så ofte er stengt om vinteren på den 
værharde strekningen. En lykkelig og trøtt gjeng 
tok toget tilbake til Haugastøl, hvor vi skiltes for 
hjemreise. 
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Det er ikke alle som setter av en hel uke 
av sommeren til å stå på stand for en sak 
man brenner for!

Men det gjorde Ann-Karin Gjertsen-Da-
vidsen fra Arendal. Hver dag under hele 
Arendalsuka kom hun syklende med 

medbragt kaffe på termos til alle oss 
andre som var med å bemanne standen, 
klar til å selv stå på stand hele dagen.
I år som i fjor varierte været fra sol til 
skyer, regn og vind. Men dårlig vær la 
ingen demper på humøret og innsatsen 
fra Ann-Karin, som er en mester i å få 

folk i tale og småprate om hjertesaken. 
Mange brosjyrer, kulepenner og ballon-
ger ble delt ut.

VMH hadde stand sammen med  
Foreningen for hjertesyke barn.

Voksne med medfødt hjertefeil arrangerte 
debatten sammen med Fagforbundet Ung, 
som i fire år har kjørt kampanjen Tannhelse 
inn i egenandelsordningen. Leder i forbun-
det, Mats Monsen, begrunner engasjemen-
tet med at Fagforbundet er opptatt av at vi 
må bevare velferdsstaten. 
– Tannhelse er det siste hullet i velferds-
staten, og det må tettes, slo Monsen fast. 
Mer enn 23 organisasjoner er nå tilsluttet 
kampanjen, som har over 100.000 følgere 
på Facebook.

TANNHELSE PÅ STORTINGET
Fem stortingsrepresentanter fra Arbeider-
partiet leverte denne våren inn et forslag til 
Stortinget om en gjennomgang av refu-
sjonsordningene på tannhelsefeltet og tiltak 
for å forbedre og forenkle ordningene for 
refusjon gjennom folketrygden til spesielle 

SATTE TANNHELSE PÅ DAGSORDEN
Under Arendalsuka inviterte VMH til debatt for å sette søkelys på utfordringene innen 
 støtteordningene for tannhelse.

TEKST: KARI ANNE PEDERSEN  |  FOTO: TONJE CAMACHO, NTF

Klar for den første av i alt fem dager på stand. Foreningen for hjertesyke barn og 
Voksne med medfødt hjertefeil delte stand under Arendalsuka i august.

Ann-Karin Gjertsen-Davidsen fikk en liten oppmerk-
somhet og en stor takk fra VMH for sin innsats under 
Arendalsuka.

STORT FRIVILLIG ENGASJEMENT
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diagnoser. Forslaget er oversendt Helse- 
og sosialkomiteen og har høringsfrist i 
november. 
Stortingsrepresentant Elise Bjørne-
bekk-Waagen fra Arbeiderpartiet sa i 
debatten at systemet i dag gjør at folk 
forskjellsbehandles og ikke har råd til å gå 
til tannlegen – noe som ikke er greit.
Regjeringen har siden 2014 kuttet med 
over 300 millioner i stønadsordningen til 
tannbehandling, noe Bjørnebekk-Waagen 
mener er å gå i helt feil retning.

TANNLEGEN: VANSKELIG
Den norske tannlegeforening er enig i 
at det er behov for en gjennomgang av 
regelverket.
– Tannhelse er viktig både for fysisk 
og psykisk helse, da dette henger nøye 
sammen, sa tannlegepresident Camilla 
Hansen Steinum. Hun understreket at de 
aller fleste nordmenn har god tannhelse, 
og at vi ikke må glemme at vi har et godt 
tilbud i Norge i dag. 
– Men trygdereglene er vanskelige å 
forholde seg til. Jeg er opptatt av hvordan 
systemet vi har kan videreutvikles til å bli 
enda bedre og mer rettferdig enn det er i 
dag, sa Hansen Steinum.

HELLER TANNHELSE  
ENN RIKE ONKLER
Mali Steiro Tronsmoen fra Sosialistisk 
Venstreparti mener at den neste store vel-
ferdsreformen bør handle om tannhelse. 
Hun og partiet støtter kravet fra Fagfor-
bundet Ung om å inkludere tannhelse i 
egendelsordningen. Beregninger viser at 
dette vil koste minimum 11 milliarder 
kroner. 
– Det er en satsning man bør gjøre 
framfor å gi skattelette til «rike onkler», 
slik regjeringen har gjort til nå, sa Steiro 
Tronsmoen.
Partiet Rødt går enda lenger i sitt krav – 
de vil gjøre alle tannhelsetjenester gratis. 
– Men vi innser at det kan være ganske 
urealistisk og ta lang tid, og støtter derfor 
forslaget om en egenandelsordning. Stør-
relse på lommeboka skal ikke avgjøre hva 
slags tenner man har, sa lederen av Rød 
Ungdom, Tobias Drevland Lund.

BRED DEBATT
Etter at alle paneldeltakerne hadde fått 
presentert sitt syn, fulgte en bred debatt 
om temaet. Her kom mange gode spørs-
mål og poenger opp.
Fra salen snakket både representanter fra 
Pensjonistforbundet og Norsk Tannpleier-
forening om behovet for forebygging, noe 
panelet også understreket viktigheten av. 
Dessverre prioriterte hverken regjerings-
partiene, Kristelig Folkeparti eller Senter-
partiet å stille på debatten.

Dette er en forkortet versjon av en sak om 
debatten som du kan finne på vmh.no

Thomas Stavø Johnstone har vært 
hjertesyk hele livet. For tre år siden, da 
han var 20, ble han akutt så syk som han 
aldri hadde vært før. I fem måneder lå 
han på sykehus, blant annet med alvorlig 
hjertesvikt. Legene visste ikke hvordan det 
ville gå. 
Stadig var det nye leger og pleiere – og 
han vekslet også mellom Rikshospitalet 
og sykehuset i Kristiansand. Han var både 
fysisk og psykisk langt nede, naturlig nok. 
– Aldri på noe tidspunkt fikk jeg tilbud 
om noen snakkepartner. Det eneste jeg 
fikk tilbud om, var å snakke med presten. 
Der grein jeg i en time – bare for å få 
det ut. Jeg måtte selv be om å få snakke 
med noen. Det er jo ikke normalt å måtte 
gå gjennom noe sånt, forteller Thomas 
åpenhjertig. 
Etterpå fortalte pleiere og leger at de også 
hadde tenkt på at han burde få noen å 
snakke med - men de hadde konkludert 
med at han ikke trengte det. 
– Angst er ofte irrasjonell frykt. Men hva 
kaller du det når frykten er rasjonell? Jeg 
kunne jo dø, sier Thomas. Så fikk han 
omsider treffe Randi – psykologen ved 
Sørlandet Sykehus som hadde kontor rett 
i nærheten av rommet hans – uten at han 
hadde visst det.
Hun sa de forløsende ordene: Du har en 
normal reaksjon på en unormal situasjon.
– Hun er den beste psykologen jeg kunne 
fått. Jeg var den sykeste på det sykehuset. 
Men jeg hadde ingen alvorlig diagnose 
innen psykologien. Det var kun naturlige 
reaksjoner på det jeg gikk gjennom. Det 
fysiske og psykiske henger så tett sammen 
at det er idiotisk å ikke se det i sammen-
heng, sier Thomas. Hans budskap er 
utvetydig:
– Rutinene må endres! Man trenger noen 
å snakke med om det det man går gjen-
nom, og folk skal slippe å måtte trygle om 

en snakkepartner, slik jeg måtte det!
Stadig flere får heldigvis øynene opp for 
hvor viktig det er med psykologisk kom-
petanse i somatikken. 
Ett av arrangementene under Arendalsuka 
hadde tittelen Leve med. Her fortalte Tho-
mas sin historie. Arrangør var 15 organi-
sasjoner for pasienter og helsepersonell, 
blant annet Voksne med medfødt hjerte-
feil. Sammen utgjør de Nasjonal allianse 
for helsepsykologi i somatikken.
Alliansen har tatt til orde for følgende 
varige systemendringer i helsevesenet:
• Behandling av somatiske helseplager må 

inkludere tiltak for psykisk helse, uansett 
pasientens alder, stadium i pasientforlø-
pet og sykdommens varighet.

• Somatiske avdelinger bør ha knyttet 
til seg tverrfaglig kompetanse som er 
nødvendig for at de skal kunne følge opp 
den psykiske tilstanden til pasienter.

• Helsetjenestene må sørge for at også den 
pårørende blir ivaretatt.

Normal reaksjon på 
en unormal situasjon
Rutinene må endres, mener Thomas Stavø Johnstone. 
Etter flere måneder på sykehus, hvor han tidvis svevde 

mellom liv og død, måtte han trygle om å få snakke med 
noen om det han gikk gjennom.

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

Thomas Stavø Johnstone gjorde sterkt 
inntrykk på alle i salen – ikke minst politik-
erne som var møtt opp. Her sjarmerer han 
stortingsrepresentant Astrid Nøklebye 
Heiberg (H).
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Den første helga i august var vi åtte ungdomar frå FFHB og 
VMH som skulle på friluftstur til Finnskogen og Finnskogstua. 
Vi møttest på Gardermoen og åt litt i overkant mykje pizza før 
sjåføren vår, Bjørn, køyrte oss til Finnskogstua. Her venta to 
glade og kjekke friluftsfolk på å ta oss i mot, Trond Strømdahl og 
Heidi Halvorsen. Vi fekk omvising på hytta. Nei, dette er ikkje 
noko skur eller nødbu! Den gamle hytta, som vart brukt av mot-
standsrørsla under 2. verdskrig, er restaurert og har ein fantastisk 
standard! Allereie no vart det bestemt at boblebadet og badstua 
skulle takast i bruk til kvelden. 
Trond hadde gjort klart fiskestenger og agn. Det er store mengder 
abbor og gjedde i innsjøen, og det merka vi! Abbor etter abbor 
blei lempa opp av vatnet, og bidrog til ein nydeleg lunsj dagen 
etter. På grunn av den varme og tørre sommaren, var det heilt 
myggfritt. Det var skjønt, ikkje minst for dei fire som bestemte 
seg for å sove ute i hengekøyer. Eigentleg hadde alle litt lyst å 
sove i hengekøyer, men nokre meinte at sengene på Finnskogstua 
berre var altfor gode! Det blei ein sein kveld for dei fleste med 
både boblebad, badstue og nattbading i innsjøen Skasen.

Laurdagen var turdagen vår, noko som passa bra sidan veret 
var så flott. Då tok Trond og Heidi oss med på ein skogstur. 
Plutseleg small det opp tre tiurar frå nokre busker! For ei opple-
ving det er å kome så nært på naturen! 
Etter turen tok vi eit nytt bad i Skasen, medan Trond og Heidi 
stelte i stand eit herremåltid av ein lunsj. Resten av dagen gjekk 
med til padling, luftpistolkonkurranse, villmarksquiz, fisking og 
bading. Vi hadde planar om badstue og boblebad denne kvel-
den også, men vi var rett og slett så slitne at vi blei sitjande å 
spele kortspel til langt på natt i staden. Klokka byrja vel å nær-
me seg tre før alle var i seng. Likevel vart vi einige om ein tidleg 
frukost. Neste dag var avreisedag, og erfaringar frå tidlegare 
turar og leirar seier at denne dagen berre går så altfor fort! 
 
Søndagen gjekk med til meir luftpistolskyting og fisking før vi 
måtte ta farvel med Heidi og Trond, som vi i løpet av helga var 
blitt veldig glade i. Vi har hatt det utruleg kjekt på tur! Vi har 
prøvd masse nytt, og vi har stifta nye vennskap. Kanskje blir 
det ny tur neste år? Det håper i alle fall vi! 

Ungdomstur til 
Finnskogstua

Heile turfølget saman med vertane Trond og 
Heidi. Artikkelforfattaren står bak kamera 

Olea (nærast til høgre), rosar både 
maten, plassen og vertskapet.

Fisken beit på Finnskogen.

Eit nydeleg «bevis» på nattbading.
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Fisken beit på Finnskogen.

VIKTIGE KURS
11. og 12. oktober arrangerer Lærings- og mestringssenteret og 
GUCH-teamet ved Rikshospitalet kurs for unge mellom 18 og 
26 år med hjertefeil og deres pårørende. Kurset er et samarbeid 
med VMH. VMH inviterer dessuten alle kursdeltakerne til 
middag og sosial aften torsdag kveld. 
I tillegg inviterer Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke 
gravide ved Rikshospitalet alle som har vært eller blir fulgt 
opp her på kurs den 23. november. Dette kurset blir veldig likt 
GUCH-kursene som sykehuset tilbyr, men her vil alt foregå på 
én dag.
Den 8. november arrangeres dagskurs for pasienter med genfei-
len hypertrofisk kardiomyopati (HCM).
Alle kursene finner sted ved Rikshospitalet i Oslo.
Mer informasjon finner du i invitasjonene på vmh.no eller du 
kan ringe GUCH-sykepleierne på 23 07 38 67

NYTT FRA REGIONENE

REGION NORD: Den 26. juni hadde de pizzasamling i Tromsø.  
Fem medlemmer møtte opp. Her var det den yngre garden 
som stilt sterkest. Praten gikk løst og fast om alt mulig, mu-
lige nye arrangementer ble også diskutert! Det er nemlig fullt 
mulig å finne på ting i nord også, melder styremedlem Balder 
Aarø.
Samme dag ble det også invitert til pizzafest i Sandnessjøen, 
og ørnesafari i Bodø! Dessverre var det ingen av pizza-delta-
kerne som husket å ta bilde.
Som et resultat av spørreundersøkelsen som VMH region 
nord har gjennomført, skal de prøve å få til en helg med 
faglig innhold i løpet av høsten. Planleggingen er i gang, det 
legges opp til samling i Tromsø i november! 
– Programmet er ennå ikke spikret, men vi jobber på spreng 
for å få til et fristende tilbud. Håper vi ser mange av dere i 
vakre Tromsø, lokker nestleder Hilde Gorboe. 

REGION SØR: Regionstyret planlegger Bowling/Go Cart i 
Kristiansand nå i høst.
Det blir også tur med Fjordline/Colorline med julebord. Bå-
ten går fra Sandefjord, men datoen er foreløpig ikke satt.
Regionen har også tradisjon med kino i desember, i Kristi-
ansand, Sandefjord og Drammen. 
De sto på stand og deltok på Stiftelsen Organdonasjons kon-
sert i Drammen den 20. september.

REGION ØST: Andre helgen i september dro hele 19 personer 
fra region øst på cruise med Kielferga! Det ryktes om en sær-
deles morsom og innholdsrik tur for hele familien.

FOTO: JARLE SIGGÅS

REGION MIDT: I region midt planlegges det Scrapbooking-dag 
i november, og kino i Trøndelag i desember.

REGION VEST: Det blir kino med middag i Stavanger og 
Bergen i november og desember.
 
FØLG MED PÅ REGIONENES FACEBOOK-SIDER FOR MER IN-
FORMASJON OM PLANLAGTE OG NYE ARRANGEMENTER!

I SAMME BÅT

VMH arrangerer likepersonseminar helgen 1. – 2. desem-
ber på Leangkollen Hotell i Asker. Dette blir for nye og 
«gamle» likepersoner i foreningen. Invitasjon og program 
kommer!

VMH I FINLAND

VMHs leder Eirik holdt i sommer foredrag for GUCHere fra 
18 nasjoner og 4 kontinenter – på ett døgns varsel. Han 
måtte overta da Marit Haugdahl ble forhindret fra å reise på 
grunn av sykdom. Snakk om å hoppe i det med begge beina! 
ECHG består av Europas GUCH-organisasjoner, som har en 
stor samling annet hvert år. I år var det Finlands tur å være 
arrangør. I foredraget fortalte Eirik om oppbygningen av 
VMH og hva vi gjør. Særlig ble de nysgjerrige når det gjaldt 
våre hårete mål. Eirik fikk gode kontakter med GUCH-or-
ganisasjoner i mange land – som kanskje vil kunne by på 
spennende muligheter fremover!

NYTT FRA STYRET
Høsten er i full gang og VMH har mange planer.
Blant annet skal vi delta som brukerrepresentanter på flere  
kurs på Rikshospitalet, både Grown Ups with Congenital  
Heart defects (GUCH)-kurs for unge under 26 år og et kurs  
om genetisk hjertefeil.
I november skal vi stå på stand på Aker sykehus.
Vi skal møte de andre nordiske hjerteorganisasjonene i høst for 
å planlegge en GUCH-konferanse i Norge til neste år.
Etter friluftshelgen som ble arrangert på Finnskogen for unge 
under 26 år, er ny tur planlagt til Sunnmøre, 20. – 23. juni 2019.
Våren 2020 fyller VMH 10 år og vi jobber nå med mulighet for 
å arrangere en større jubileumskonferanse.
Har du sett den nye muligheten til å starte en innsamlingsak-
sjon på Facebook for VMH? Istedenfor gaver kan man ønske 
at venner og familie gir et bidrag til en god sak. Gå inn på vår 
Facebookside og les mer om hvordan du gjør det!
Bildet er fra styremøtet i september. 



RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

Støtt barnehjertesaken i Norge  
og livsviktig forskning.  

LIVET SKAL LEVES

Vipps: 112519 eller kontonummer: 3000 19 32000
Tusen takk!


