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Mange foreldre får sitt første møte med 
temaet hjertesyke barn når de er på 
ultralydundersøkelse i svangerskapet. 
Det er ofte et brutalt møte fordi man 
er fullstendig uforberedt på at noe kan 
være galt. Å være spent på undersøkel-
sen og ha tenkt tanken «hva hvis» er 
slett ikke uvanlig, men å få en beskjed 
om at man har et hjertesykt barn er ikke 
mulig å forberede seg på.

En del opplever at de får en mistan-
ke om at alt ikke er som det skal når 
jordmor eller lege blir sittende i konsen-
trasjon med dype furer i panna foran 
skjermen og slutter å snakke. Andre får 
en slags ullen beskjed om at det er noe 
som må undersøkes nærmere, og atter 
andre får direkte beskjed om at her er 
det noe galt. Etter nitid gransking av 
skjermen, gjerne flere leger etter hver-
andre, kommer den vanskelige samtalen. 
Og det er en samtale som er vanskelig 
for både foreldre og lege. Sistnevnte skal 
balansere faglig og objektiv informasjon 
om mulige diagnoser med empati for de 
som sitter og får en beskjed det nesten 
ikke er mulig å fatte. For vordende 
foreldre skal medisinske uttrykk og 
diagnoser tolkes og forstås samtidig som 
de er i en sjokktilstand. Og så kommer 
alle spørsmålene. Kommer barnet til å 
overleve, hva er sjansene for at dette går 
bra, hva med operasjoner, hva er forven-
tet levealder og alt annet som legene kan 
og ikke kan svare på. Det siste er ofte 
det verste. 

Etter den første samtalen skal man 
hjem og fordøye sjokket. Og da melder 

gjerne flere spørsmål seg. Hva var det 
egentlig de sa på sykehuset? Mye er 
glemt allerede fordi man var i en tilstand 
der man ikke klarte å ta innover seg 
noe som helst. Og hvordan tolket vi 
egentlig det legen sa? Det han eller hun 
sa er én ting, men sa kroppsspråket noe 
annet? Hva mente de egentlig når de 
snakket om muligheten for abort? Var 
det egentlig bare det de sa om at de er 
pålagt å opplyse om muligheten for å 
avbryte svangerskapet, eller mener de at 
vi bør det? 

Jeg har snakket med mange foreldre 
og leger om akkurat denne samtalen. 
Flere leger sier at det er noe av det mest 
krevende de gjør i jobben sin, om ikke 
det aller vanskeligste. Alle signaler, både 
fra foreldre og helsepersonell, peker i 
samme retning; dette må det jobbes mer 
med. Dessuten bekrefter forskning (om-
talt i dette Hjertebarnet) at dette utløser 
voldsomme stressreaksjoner. FFHB har 
også utført en spørreundersøkelse der 
foreldre forteller om sine erfaringer og 
behovet for kvalitetsheving. Derfor har 
FFHB tatt initiativ for å få i gang et 
samarbeid med fagmiljøene for å gjøre 
disse samtalene bedre. 

Du kan lese flere artikler om dette tema-
et i denne utgaven av Hjertebarnet. 

NÅR KRISEN TREFFER

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB
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NOTISER

FIKK VITE OM HJERTEFEILEN I

svangerskapet
Jakob Olai er litt over ett år gammel og strutter av livsglede og 

pågangsmot. Foreldrene fikk på ultralydundersøkelsen i svangerskapet vite 
at han hadde en alvorlig medfødt hjertefeil, og er nesten litt overrasket 

over at denne energibunten er resultatet. 

M

J

NY BRUKERREPRESENTANT 
PÅ SØRLANDET SYKEHUS
Brukerrepresentasjon er et viktig verktøy for medbestemmelse i helsevesenet. 
Foreningen for hjertesyke barn har ekstra fokus på dette og har i lengre tid 
vært representert på mange av landets sykehus. 

Baard Larsen fra Foreningen for hjertesyke barn i Aust-Agder har siden april 
i år sittet i brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF. Dette er gjennom FFO 
Aust-Agder.

Fagdager om organ- 
donasjon og transplantasjon
5. og 6. september var det 
fagdager for helsepersonell 
og andre interesserte om 
organdonasjon og transplan-
tasjon på Oslo Universitets-
sykehus Radiumhospitalet. 
De fleste problemstillinger 
ved donasjon og transplan-
tasjonsfeltet ble belyst og 
diskutert, både medisinske, 
etiske og juridiske.

Hjertetransplantasjoner 
har vært utført i Norge 
siden 1983, på barn siden 
1991. Årlig foretas 40 til 
50 hjertetransplantasjoner 
i Norge, cirka to til tre av 
dem på barn. Hittil i år 
har det vært gjennomført 
færre hjertetransplantasjoner i Norge enn de foregående årene, 17 
pasienter står p.t. på venteliste. På verdensbasis utføres cirka 4500 
hjertetransplantasjoner årlig. En av de største utfordringene, både 
i Norge og i resten av verden, er misforholdet mellom tilbud og 
etterspørsel. Det er for få donorer generelt, og fortsatt slik at mange 
vegrer seg mot donasjon av organer. Her har både helsepersonell og 
interesseorganisasjoner en informasjonsutfordring.

Slåss for rettferdig 
fordeling av Norsk 
Tippings overskudd

Kulturdepartementet har i en lengre periode 
arbeidet med å fremme forslag til ny og perma-
nent ordning for fordeling av Norsk Tippings 
overskudd til samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner. Ny ordning vil bli gjeldende fra 
2018. Organisasjonene har kommet med innspill.

Foreningen for hjertesyke barn har, i et felles hø-
ringssvar med 21 andre organisasjoner, kommet 
med innspill til fordelingen av overskuddet som 
går til samfunnsnyttige og humanitære orga-
nisasjoner. Det understrekes at ny ordning må 
stimulere til vekst i frivillig sektor, gjennom lokal 
virksomhet blant landsdekkende samfunnsnytti-
ge- og humanitære organisasjoner. I tillegg må en 
ny ordning oppleves rettferdig. Det betyr at det 
må være bredde i kriteriene som legges til grunn, 
slik at ordningen speiler mangfoldet i frivillig-
heten.  Videre betyr det at tidligere historikk for 
fordeling av overskuddet ikke må videreføres, 
og  at de store aktørene ikke må gis prioritet. 
Sistnevnte vil innebære at flertallet av aktørene 
innen frivillighet i Norge ekskluderes. Foreningen 
for hjertesyke barn har i tillegg gitt egne merkna-
der til høringen, hvor blant annet forenkling og 
samordning vektlegges.

Kirurg Tom Hoel fra OUS Rikshos-
pitalet fortalte om hjertetrans-
plantasjon i Norge.

Årets Donasjonsdag er lørdag 
22. oktober. Ønsker du å stå 
på stand eller å bidra på noen 
måte, ta kontakt med Stiftelsen  
Organdonasjon eller gå inn på 
www.organdonasjon.no/
donasjonsdagen.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Han er jo verdens mest perfekte lille gutt, var 
Marions første og nesten forundrede tanke da 
Jakob Olai ble født. Da hun senere fortalte dette 
til kontaktsykepleier på Rikshospitalet, Britt  
Fredriksen, fikk hun tørt og smilende tilbake: 
 – Ja, trodde du han skulle ha et horn i panna? 

Marion og Øyvind Kjelling bor for tiden i Bodø. 
Han studerer for å bli lektor, hun er sykepleier og 
tar vakter på sykehuset i Bodø. De har fire barn, 
Mikael (snart 10), Sigmund Osvald (8), Gabriella 
Adele (snart 7) og Jakob Olai (13 måneder), 
nesten som en «atpåklatt».

Marion sitter med den lysluggede krabaten på 
fanget da Hjertebarnet møter henne på vei til 
vakt på sykehuset. Hun klarer ikke helt å slutte 
å forundres over dette lille underet av et barn, og 
deler gjerne av sine erfaringer: Hvordan opplevde 
hun og mannen det å få vite at barnet hun bar på 
hadde et alvorlig avvik?

Jakob Olai på sin side synes det er vanskelig å sitte 
rolig lenge av gangen på mors fang. Ikke bare vil 
han flørte med alle som er rundt ham – med smil, 
blunk og klapping i hender. Han er også sulten, 
og han vil på oppdagelsesferd. Både motorikk og 
appetitt synes upåklagelig. Noen kjeks og en banan 
går ned på høykant. Med to store hjerteoperasjoner 
bak seg og en tredje i vente, er all denne energien 
både en bonus og en styrke. 

FRA KIRKENES TIL TRONDHEIM
Marion kommer egentlig fra Vestre Jakobselv, øst 
i Finnmark. Det var her familien på fem bodde da 
Marion ble gravid med sistemann. På grunn av 
noe usikkerhet fra tidligere svangerskap, var hun 
til ultralydundersøkelse hos jordmor i Kirkenes 
allerede i svangerskapets uke 16. 
– Det var liv i magen og alt så bra ut, fikk jeg vite 
– og var glad, forteller Marion. 

Neste undersøkelse ble berammet til uke 19, på 
nytt i Kirkenes. Øyvind pendlet på denne tiden 
mellom Vestre Jakobselv og Bodø i forbindelse 
med studiene, og han var ikke hjemme. 
– Dette var ren rutine og jeg var trygg fra forrige 
sjekk, tenkte Marion. Så hun dro uten Øyvind, 
men hadde med sin egen pappa som sjåfør. 
Det jordmoren så denne gangen var imidlertid 
annerledes: Noe var galt med hjertet, men hun 
kunne ikke si hva. 

Marion ble sendt til Norsk senter for 
fostermedisin på St. Olavs Hospital i Trondheim, 
Øyvind var fortsatt i Bodø.

Vi møter Øyvind senere på dagen, hjemme 
sammen med resten av barna i huset de bor 
på Valle i Bodø. Når han tenker tilbake på 
denne undersøkelsen, kan han ikke annet enn 
å riste på hodet og å klandre seg selv for dårlig 
dømmekraft. 
– Jeg, eller vi, skjønte ikke alvoret. Hun skulle 
aldri vært alene, jeg burde vært med til denne 
undersøkelsen i Trondheim. Det er så viktig 
å være to. Da hadde vi vært sammen og 
hørt det som ble sagt begge to, sier han med 
etterpåklokskapens klarsyn. 

NEDSLÅENDE INFORMASJON
Marions opplevelse på St. Olav var overveldende. 
– Tre–fire leger undersøkte meg, og det jeg hørt 
var lite oppløftende. Det så ut som barnet hadde 
en aortastenose, kanskje hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom (HVHS), de var ikke sikre. Jeg 
fikk plansjer med statistikker og med henvisning 
til amerikanske tall, og mye informasjon om 
hvor skadet barnet kunne være, både i hjertet og 
i andre organer, eventuelt kunne det også være 
kromosomavvik, minnes Marion. Hun opplevde 
at de la vekt på at hun burde ta fostervannsprøve. 

– For meg var det uaktuelt. Jeg visste at jeg aldri 
ville klare å gjennomføre en abort så lenge barnet 
vokste i magen, og kjente at kunnskap om enda 
flere avvik bare ville gjøre alt mye verre. 
– Jeg var helt oppløst og fortvilet. Det var nesten 
ikke mulig å ta inn over seg informasjonen eller 
å tenke klart. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre, 
forteller Marion ærlig. Da hun reiste hjem til 
Vestre Jakobselv etter denne første undersøkelsen 
i Trondheim, satt hun først og fremst igjen med 
én tanke; at denne hjertefeilen ikke var forenlig 
med liv. 

Neste undersøkelse i Trondheim skulle finne sted 
om tre uker. 

UMULIG VALG
I mellomtiden leste Marion alt hun kom over om 
diagnosen(e) på nett, og hun og mannen snakket og 
diskuterte, og snakket enda mer, om det vanskelige 
og nesten umulige valget de kanskje måtte ta. 

Øyvind forteller usminket om hvor krevende 
situasjonen var, for dem begge, og om hvor 
mange retninger han selv ble dratt i emosjonelt og 
eksistensielt i disse dagene. Han kjente på Marions 
sjokk og sorg og tok hensyn til dette, samtidig var 
hodet hans fylt med tunge spørsmål og rådvillhet. 
En sterk følelse av ensomhet var til stede. 

Øyvind reflekterte mye rundt sin egen tro i denne 
tiden og om hvor grensene for mulig liv egentlig går.
– Jeg hadde det trasig, og var full av frykt og 
usikkerhet om fremtiden, forteller han.

Jakob Olai strutter av livsglede 
og sjarm. Han flørter med mamma 
og med oss som sitter rundt – med 
klapp, smil og lure fakter.
Han har fremdeles ikke noe verbalt 
språk, men med både mimikk, 
kropp og lyder får han tydelig 
kommunisert hva han vil og ikke vil.

«NY» INFORMASJON
På første undersøkelse på St. Olav hadde Marion 
fått vite at det forelå tre alternativer: 1: Ta 
abort, 2: Føde barnet og deretter la det dø en 
naturlig død, som ville skje i løpet av cirka en 
uke (comfort care, se faktaboks), 3: Eventuelt 
operere, men det kunne de ennå ikke si sikkert. 

Da neste undersøkelse i Trondheim fant sted, nå 
var Marion og Øyvind sammen, opplevde de at 
informasjonen de fikk var ganske annerledes. 
– Nå var legene temmelig sikre på at diagnosen 
var HVHS og det var ikke lenger noe snakk om 
fostervannsprøve, forteller Marion. 

– Tvert om, nå fikk vi vite at det var ganske 
uvanlig med andre avvik hos barn med HVHS.
Marion husker at hun og Øyvind hadde veldig 
ulike tilnærminger til situasjonen. Øyvind stilte 
mange spørsmål i Trondheim og var mye mer 
konkret enn Marion. 

– Jeg var helt oppløst og fortvilet. Det var nesten 
ikke mulig å ta inn over seg informasjonen eller å 

tenke klart. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre U
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Denne gangen fikk foreldrene vite mer om eventuelle 
operasjoner og hva som kunne gjøres for barnet. 
– Nå fikk jeg en følelse av at prognosene egentlig 
var gode, og må innrømme at jeg var lettet over 
ikke å måtte ta et valg om liv og død. Dessuten 
var det gode håp for Jakob Olai, dette kunne gå 
bra, forteller Øyvind. 

Gitt at situasjonen var som den var, hadde Marion 
og Øyvind allerede gitt gutten et navn. Alle barna 
deres har gjennomtenkte navn som for foreldrene 
har en meningsfull betydning. Jakob betyr 
«beskyttet av Gud».
 – For min del endret nyheten om hjertefeilen seg 
nå fra å være en ganske grusom nyhet, til noe som 
virket overkommelig. Fra nå av var jeg optimist, 
sier Øyvind.

Marion var også lettet, men samtidig litt forvirret. 
Hun opplevede at informasjonen de fikk var 
ganske annerledes enn første gangen. Marion 
satt fortsatt igjen med en primær opplevelse av at 
dette barnet var svært sykt og at det knyttet seg 
stor usikkerhet til fremtiden. 
– For meg hadde det egentlig holdt at de fortalte 
at han har en svært alvorlig hjertefeil og at han 
ikke kan overleve uten operasjon, sier hun, og 
stiller spørsmål ved vektingen av både abort og 
comfort care i det som ble presentert for dem.

TRYGGHET PÅ RIKSHOSPITALET
Etter denne undersøkelsen var Marion til flere 
kontroller på Universitetssykehuset i Nord-Norge 
Tromsø. Dette mest for å få bekreftet at diagnosen 
var den samme etter som barnet vokste, og for å 
sjekke at det ikke kom til andre avvik på hjertet, som 
ville kunne gjøre en operasjon vanskelig eller umulig. 
– Å dra på disse ultralydundersøkelsene var en 
ganske stor psykisk belastning, medgir Marion.

Rundt uke 30 i svangerskapet kom de til Riks-
hospitalet for første gang. Her fikk foreldrene 
omvisning, de fikk møte kontaktsykepleierne og 
fikk mye informasjon om alt som kom til å skje 
på sykehuset i forbindelse med fødselen og i 
etterkant, blant annet med operasjonen. 

Nå greide Marion å senke skuldrene, de følte 
seg trygge og godt ivaretatt. En måned før 
termin var hun innlagt på Rikshospitalet i 
påvente av fødsel. Comfort care kom aldri opp 
igjen som tema.

– Det hele har vært skremmende og tøft, og 
masse hard jobbing, sier Marion nå, halvannet 
år etter den første vonde nyheten. Hun medgir 
at både svangerskapet med all sin dramatikk 
og usikkerhet, og tiden etter fødsel med store 
operasjoner, har vært slitsom, og i perioder også 

HVA ER COMFORT CARE?
Comfort care er omsorg med fokus på å lindre symptomer og optimali-
sere pasientens komfort.  Comfort care har ikke som mål å kurere eller 
aktivt å behandle sykdom, men at naturen får gå sin gang og at barnets 
siste levetid blir ivaretatt med lindrende tiltak. Comfort care kan gis 
hjemme eller på sykehus.

HVA ER HYPOPLASTISK VENSTRE 
HJERTESYNDROM (HVHS/HLHS)?
Hypoplastisk betyr underutviklet. Venstre hjerte betyr strukturene på 
venstre side av hjertet (venstre forkammer, venstre hjertekammer samt 
tilhørende klaffer). Et syndrom betegner flere feil som forekommer 
samtidig. Hypoplastisk venstre hjertesyndrom betyr altså at venstre 
side av hjertet ikke har utviklet seg ordentlig. Aorta, som skal transpor-
tere oksygenrikt blod til kroppen, er også for liten. Ductus arteriosus, en 
nødvendig kortslutning fra fosterlivets blodsirkulasjon, er den eneste 
store åpningen for blodet fra hjertet og til kroppen. Hjertemuskelen 
forsynes med blod som kommer bakveien fra ductus, gjennom den 
underutviklede aorta til hjertets kransarterier.

Etter fødselen kan den nyfødte overleve så lenge fosterets sirkulasjons-
system (ductus arteriosus) fremdeles fungerer og er åpen. Mens ductus 
arteriosus fremdeles er åpen vil blodet flyte gjennom denne kanalen inn 
i aorta (hovedpulsåren), og derfra tilbake til hjertemuskelen og fremover 
til resten av kroppen.

HVHS er meget krevende å behandle. Eneste behandlingsmulighet er en 
serie av kompliserte åpne hjerteoperasjoner. En del av disse barna vil ha 
behov for en hjertetransplantasjon når de blir eldre.

Jakob Olai er omgitt av 
søsken og foreldre og 
utvikler seg fint. Han 
har allerede to store 
operasjoner bak seg og 
venter på den tredje. Fra 
venstre pappa Øyvind 
Kjelling, med Jakob Olai 
på armen, deretter  
Gabriella Adele, Sig-
mund Osval og. Mikael.

har gjort henne til en litt fraværende mor for 
de tre største barna. 

LIVLIG SØSKENFLOKK
Hjemme hos familien Kjelling på Valle er det 
hverdag og fullt kjør da Hjertebarnet er på 
besøk: Onkel Bård lager middag mens de tre 
største ungene gjør lekser, setter bokbind på 
nye skolebøker, turner på stuegulvet, bytter 
pokemonkort, leker, tøyser og småkrangler. De gir 
på alle måter inntrykk av å være en sunn og vital 
søskenflokk. Lillebror er alles maskot, og bæres 
og slepes rundt uten særlig omsyn til at han er 
operert. 

Jakob Olai har fremdeles ikke noe verbalt språk, 
men med både mimikk, kropp og lyder får 
han tydelig kommunisert hva han vil og ikke 
vil. Det virker ikke som noen ulempe å ha tre 
eldre søsken, denne gutten tøyer sine grenser og 
anstrenger seg for å holde tritt.

VELGER Å BEHANDLE HAM LIKT
Øyvind forteller at han i det daglige ikke tenker 
så mye på at minstegutten har en hjertefeil. Han 
velger også å la være å tenke så langt fremover i 
tid – for eksempel på neste operasjon. Han tar en 
dag av gangen. 
– Jakob Olai har det bra nå. Ingen vet hvordan 
ting vil gå, det er greit å ikke ta alle bekymringer 
og sorger på forskudd. Jeg behandler ham mest 
mulig likt som de andre tre barna, sier han med 
ettertrykk. 
– Vi fikk en del informasjon på sykehuset om at 
han ville ha dårligere utholdenhet, og at vi må 
hjelpe ham med å prioritere hva han skal bruke 
kreftene sine til. For eksempel at han kan risikere 
å bruke opp energien sin slik at han ikke orker å 
spise. Men jeg vil ikke nekte ham å utfolde seg. 

Om han vil bruke krefter på å krabbe opp og ned 
trappen, så skal ikke jeg begrense ham, sier far. 
Han er svært opptatt av at barn må få utvikle seg 
og opparbeide «basic skills», motorisk og fysisk.  
Derfor har han nå tatt bort trappegrinda. 
– Barn må lære seg å forsere en trapp og å 
vurdere risiko, mener Øyvind. I en alder av 13 
måneder er Jakob Olai allerede på vei fra å 
krabbe opp og ned trappa, til å gå opp og ned 
mens han holder seg i gelenderet – og han har  
full kontroll.

Marion er nok litt mer urolig enn far, og 
medgir at lekkasjen de har påvist i en av 
Jakob Olais klaffer bekymrer henne. Han står 
på blodtrykksmedisin for å redusere trykket 
og vil bli vurdert på nytt for operasjon på 
Rikshospitalet i januar. 

Men også hun gleder seg over minstegutten som 
utfolder seg så livlig, og som ser ut til å ha det 
veldig fint akkurat nå. Begge er dypt takknemlige 
over all den fantastiske hjelpen de har fått på 
sykehus og ellers.

 ̰–Jeg vil ikke nekte ham å utfolde seg. Om han 
vil bruke krefter på å krabbe opp og ned trappen, 

så skal ikke jeg begrense ham.
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H
un er jordmor og førsteama-
nuensis på Høgskolen i Oslo 
og Akershus, men har også 
hovedfag i genetisk veiled-

ning og ultralydutdannelse. Tretti prosent 
av tiden sin bruker hun på forskning, 
og hennes «hjertebarn» er foreldre som 
i svangerskapet får vite om avvik ved 
fosteret; hva skjer med dem, hva gjør det 
med dem, hvordan påvirker det foreldre-
ne og barna videre?

Kirurg Hans Skari viste i sin forskning 
for ti år siden at foreldre opplever mer 
stress ved diagnostisering av misdan-
nelser før fødselen, sammenliknet med 
dem som får vite om diagnosen etter 
fødselen. Denne forskningen inspirerte 
Anne Kaasen til å se nærmere på disse 
stressreaksjonene, og ikke minst, å under-
søke om det er forskjeller i mors og fars 
reaksjoner. 

I studien SOFUS (stressopplevelse hos 
foreldre etter ultralyd i svangerskap) fra 
2006 til 2009 inkluderte hun foreldre 
som var til kontroll på et tertiært senter 
(for eksempel et universitetssykehus) 
og som fikk vite om avvik på fosteret. 
Utvalget ga 180 par, hvor 155 var fedre, 
og med en kontrollgruppe på 100 (fedre 
hvor ingen avvik ble påvist hos fosteret). 
Begge foreldrene, også i kontrollgruppen, 
svarte på en rekke ulike tester og skjema-

er flere ganger igjennom svanger-
skapet, om alt fra psykologisk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

håndtering og reaksjoner til fysiske 
symptomer. 

MOR REAGERER STERKEST
– Både mor og far har høyt stressnivå 
noen dager etter at de har fått vite om 
avviket, det vil si i akuttfasen. Særlig 
mor, hvor reaksjonen tilsvarer den som 
registreres etter for eksempel en voldtekt 
eller det å få vite om en brystkreftdi-
agnose. Far skårer noe lavere enn mor, 
forteller Kaasen.

Hun mener funnene kan diskuteres, og 
tror ikke nødvendigvis at far er mindre 
stresset enn mor, men at menn har en litt 
annen måte å reagere på enn kvinner. 
De forholder seg annerledes til stress og 
bruker andre ord når de beskriver det. 
Skjemaene fanger ikke alltid opp disse 
nyansene. For eksempel er ett av spørs-
målene i studien om man har/hvor ofte 
man har grått de siste dagene. Mange 
menn vil skåre lavt på dette spørsmålet, 
uten at det nødvendigvis betyr at de ikke 
er ulykkelige.

Kaasen forteller at andre forhold som 
virker inn på foreldrenes stressreaksjon 
i svangerskapet er avvikets alvorlighets-
grad, når i svangerskapet de får vite om 
det (jo tidligere, jo bedre) og om usikker-
heten som er knyttet opp mot diagnosen. 

– Det interessante er imidlertid at hos 
både mor og far faller stressnivået pent 
og rolig mot slutten av svangerskapet, og 
rett før fødsel er det nesten likt som hos 
kontrollgruppen. Kaasen tror grunnen 
til dette primært er at stressreaksjonen 
starter så ekstremt høyt. 

– Ingen kan overleve med et så høyt 
stressnivå over lengre tid. Det er rett og 
slett en menneskelig overlevelsesmekanis-
me, man er nødt til å legge det vonde litt 
til side for i det hele tatt å greie å «sette 
bena under seg», sier hun.

Kaasen understreker også at alle vil 
reagere på sin måte, og at alle reaksjoner 
er normale. Som for eksempel søvnpro-
blemer, konsentrasjonsproblemer, at man 
mister matlyst, følelsen av å «gå i svart», 
bunnløs fortvilelse, skyldfølelse (særlig 
mor), at man ikke klarer å se løsninger, 
at man forsøker å unngå problemet, blir 
handlingslammet og ikke skjønner hvor-
dan dette skal kunne håndteres.

Kaasen er opptatt av at systemene rundt 
de gravide parene ivaretar dem på best 
mulig måte. Terskelen for å få hjelp må 
være lav, mener hun. Hva slags informa-
sjon foreldrene får og ikke minst, hvor-
dan de får den, er uhyre viktig. Kaasen 
har forslag til noen kjøreregler.

IKKE ALENE
– Hvem har eierskap til informasjonen 
som blir gitt, spør Kassen retorisk.
Hun mener det må være et mål at mor og 
far er sammen når de får informasjonen 
om et avvik på fosteret. Selv om dette 
kan bety at man må vente litt med å gi 

informasjonen. Kaasen presiserer at dette 
ikke er noe foreldrene selv skal måtte ten-
ke på, det er systemet som skal ta ansvar.

GOD TID
– Foreldrene skal bearbeide en sorg over 
barnet som ikke blir slik de hadde tenkt, 
eller som de kanskje skal miste.
Det er viktig å bruke god tid på informa-
sjonen og å gi foreldrene tid til å bearbei-
de den. Kanskje kan foreldrene også få 
komme inn til samtale flere ganger enn 
det som er planlagt.

HVA VET DE? 
– Sjekk alltid ut hva foreldrene vet. 
Informasjon som gis må valideres og 
bekreftes. En ting er hva som er sagt, en 
annen er hva foreldrene har fått med seg 
og faktisk har forstått. Ting må gjentas!

BLI SETT
Se og forstå foreldrenes tanker og reak-
sjoner. – Alle har behov for å bli sett!

MULIGHET FOR KONTAKT
Foreldrene bør alltid ha en kontaktmu-
lighet, fortrinnsvis med en fast person 
gjennom hele svangerskapet (prosessen) 
fram mot fødsel.

SANNFERDIGHET
Det som presenteres må være riktig og pre-

sist, uten at det tar fra foreldrene alt håp. 
– Ikke for mye og ikke for lite er regelen 
her, sier Kaasen og vet at det er vanskelig. 
Men hun synes ikke det skal være slik 
at man alltid må si alt. Uten å underslå 
informasjon, må det også gjøres en vur-
dering av hvor mye foreldrene trenger av 
informasjon og ikke minst, hva de faktisk 
selv ønsker av informasjon.

INDIVIDUALISERT
Hva er viktig for deg/dere, er et lurt 
spørsmål å stille foreldrene underveis i 
en informasjonsprosess. Det som sies må 
tilpasses mottakernes ønsker og behov.

HJERTEFEIL UTVIKLES DYNAMISK
En del av sannferdigheten er at det også 
kan gis uttrykk for usikkerhet fra fagper-
soner og om hva man ikke vet. 
– Hjertefeilen «endrer» seg dynamisk 
gjennom svangerskapet. Det vil si at ting 
kan se annerledes ut fra en undersøkelse 
til den neste. De som snakker med forel-
drene må være tydelige på at «det er dette 
bildet vi ser nå, og det kan endre seg.» 

FÅ MED NOE SKRIFTLIG
Informasjon om selve diagnosen er en ting, 
men like viktig er det kanskje med skriftlig 
informasjon om hvordan håndtere situasjo-
ner. For eksempel, «hva er vanlige reaksjo-
ner», og «hvor kan man ta kontakt».

Å FÅ VITE OM AVVIK PÅ FOSTERET

gir stort stress
Foreldre som i svangerskapet får beskjed om at noe er galt med fosteret, reagerer 
med særdeles høy grad av stress, viser forskning. Det ser ut som at far reagerer noe 
mindre enn mor, og foreløpige resultater tyder på at mors stressreaksjon avtar gjen-
nom svangerskapet. – De som får vite om avvik i svangerskapet, må ivaretas på en god 
måte, understreker jordmor og forsker Anne Kaasen.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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§

I et høringsnotat om nye regler om dekning av reise/opphold, i 
en kommentar til denne paragrafen (§ 19), beskrives hva som 
regnes som livstruende sykdom. Det presiseres at bestemmelsen 
også omfatter tilfeller hvor en gravid kvinne må oppholde seg 
på sykehuset av hensyn til fosterets liv, forutsatt at de øvrige 
vilkår i bestemmelsen er oppfylt.
 
FAR FÅR DEKKET TAPT ARBEIDSFORTJENESTE UNDER 
REISEN
Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste, kan far få dekket ar-
beidsinntekt de timene det tar å komme seg til og fra sykehuset. 
Det vil si i den tiden reisen varer og kun når han er med fordi 
mor trenger ledsager.

Her er utdrag fra forskriften: 
§ 18. Reiseledsagerens rett til dekning av tapt arbeidsinntekt
En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt ar-
beidsinntekt med kr 110 per time. Kan ikke tapt arbeidsinntekt 
dokumenteres, har ledsageren rett til å få dekket dokumenterte 
nødvendige utgifter til leid hjelp til erstatning for eget arbeid 
under fraværet med opptil kr 35 per time. Leid hjelp fra pasien-
tens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke.
Er det av medisinske eller behandlingsmessige grunner påkrevd 
med en særskilt kvalifisert ledsager, eller billigere forsvarlig ledsa-
ger ikke kunne vært skaffet, dekkes tapt arbeidsinntekt etter ledsa-
gerens lønnsregulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift.
Tapt arbeidsinntekt dekkes med inntil åtte timer per døgn. 
Særskilt kvalifiserte ledsagere som er nødvendige for reisen, har 
rett til dekning for flere enn åtte timer.
Fravær innenfor ledsagerens vanlige arbeidstid som ikke gir 
trekk i lønn, dekkes ikke. Tapt arbeidsinntekt for en særskilt 
kvalifisert ledsager utbetales til arbeidsgiveren hvis ledsageren 
ikke trekkes i lønn, jf. § 27.
Ansatte i hjemmesykepleien og en ledsager som mottar stønad 
etter folketrygdloven kapittel 4 eller 8, har ikke krav på dek-
ning av tapt arbeidsinntekt. 

FAR FÅR IKKE DEKKET OPPHOLD
Dekning av oppholdsutgifter for pårørende er derimot ikke 
regulert i pasientreiseforskriften. Mener sykehuset det er nød-
vendig at far oppholder seg på sykehuset sammen med mor før 
fødselen, må sykehuset selv sørge for mat og overnatting. 
Med andre ord, denne vurderingen/avgjørelsen er opp til det 
enkelte helseforetaket. I praksis innebærer dette at så godt som 
ingen fedre får refundert sine utgifter til opphold, og derfor 
ikke kan være til stede sammen med mor i ukene før fødsel.

FORTVILET SITUASJON
En gravid og fortvilet mor forteller dette: 

«Nå har jeg vært fram og tilbake og snakket med blant annet 
sykehuset, Helfo, pasientreiser og NAV. Det ser ikke ut som 
om noen vil hjelpe meg med at min samboer, som er faren til 
mitt ufødte barn, får reise/opphold dekket slik som meg. Vi er 
jo begge foreldre til dette barnet og går gjennom en veldig tøff 
periode. Pasientreiser kommer etter mye om og men fram til at 
om jeg har bekreftelse fra sykehus, så kan de dekke reisen til 
barnefar også, men KUN reisen. Da må jeg altså ligge i Oslo i 
mange uker helt alene, uten å kjenne en eneste person og kjem-
pelangt hjemmefra. Jeg klarer virkelig ikke å gå gjennom dette 
alene. Det er så tøft for meg å måtte tenke på hjertesykdommen 
og operasjonen. Jeg sover ikke om nettene, er sykemeldt fra 
jobb og er redd og deprimert. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor 
jeg skal være alene om dette i en såpass alvorlig situasjon.»

FARS OPPHOLD PÅ SYKEHUS 
FØR BARNET ER FØDT

Hos cirka halvparten av dem som får barn med medfødt hjertefeil, oppdages  
hjertefeilen på ultralydundersøkelse, før fødsel. Dersom det er en ductus-avhengig 
hjertefeil, der barnet må ha livsnødvendig medisin rett etter fødselen, legges mor inn 
på Rikshospitalet i forkant av fødselen, gjerne tre til fire uker. Mor, som er bærer av et 
sykt barn, defineres forskriftsmessig som pasient og får dekket sine reiseutgifter og 
oppholdsutgifter disse ukene. Det gjør derimot ikke far. 

FAR KAN FÅ DEKKET REISE
Far vil kunne få sine reiseutgifter refundert, da dette er regulert 
i Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dek-
ning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskrif-
ten). 

Her er utdrag fra forskriften: 
§ 19. Nære pårørendes rett til dekning av reiseutgifter
Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige 
utgifter ved reise til
a) en pasient som har livstruende sykdom, har omsorg for barn 
under 14 år og ikke makter å reise hjem, hvis den behandlende 
lege har gitt en uttalelse om at behandlingen varer minst to uker,

b) psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievern-
kontor hvis poliklinikkens ansvarlige leder eller familievern-
kontorets faglige leder attesterer at det er nødvendig at den 
pårørende kommer,
c) et kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente 
diagnoser og funksjonshemninger, eller
d) kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, forutsatt at 
kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmes-
sig innhold, kursdeltagelsen er nødvendig for fremtidig oppføl-
ging av pasienten og pasienten er over 18 år.
Reisen dekkes etter samme regler som for pasienter. Etter første 
ledd bokstav a dekkes én reise per uke.

TEKST: ATLE LARSEN OG HANNI W. PETERSEN 

UHOLDBART!
Kontaktsykepleier på Oslo Univer-
sitetssykehus Rikshospitalet, Anne 
Berglund, møter mange av mødrene før 
fødsel, og mener det er uholdbart for 
både mor og far at de ikke kan være 

sammen i disse ukene. 

– Jeg ser hvor fortvilet mødrene er. De er redde for 
barnet, for den forestående operasjonen barnet 
skal igjennom, de kjenner kanskje ingen i Oslo, synes 
byen er skremmende og befinner seg helt alene på 
et lite rom på sykehushotellet, langt unna mann og 
familie, beskriver Berglund. 

Hun ser hvor stor belastning dette er for mors 
psykiske helse, og synes det er betenkelig også for 
far, som blant annet utelates fra masse viktig infor-
masjon som gis på sykehuset. Berglund opplever at 
noen foreldre setter seg selv i stor gjeld for å dekke 
fars kostnader. 

Kampsak
For Foreningen for hjertesyke barn er dette en  
viktig sak. 

– Dette er sårbare par som befinner seg i en svært 
tøff situasjon. Vi vet at det betyr svært mye for 
foreldre å kunne være sammen og støtte hverandre 
den siste tiden før fødsel, og å forberede seg på 
behandlingen barnet skal igjennom. Som organisa-
sjon jobber vi på flere fronter for å få endret praksis 
og å få på plass et rettferdig regelverk rundt dette, 
sier Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn. 

 FOTO: ANNE BERGLUND

Kontaktsykepleier på OUS 
Rikshospitalet, Anne A.
 Berglund.

Generalsekretær i FFHB, 
Helen Thon.
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F
oreningen for hjertesyke barn (FFHB) er 
opptatt av hvordan gravide blir møtt og 
ivaretatt av helsepersonell i svangerskapet 
ved påvist hjertefeil hos fosteret. Forenin-

gen skal i november arrangere en fagkonferanse, i 
samarbeid med fagekspertisen på feltet, og målet 
er at det i etterkant av konferansen utarbeides et 
veilederdokument med retningslinjer for hvordan 
helsepersonell bør møte, informere, følge opp og 
støtte gravide/par når det er påvist hjertefeil hos 
fosteret. 

I forkant av konferansen har vi hentet inn erfaring 
og kunnskap fra medlemmer som fikk påvist 
hjertefeil hos fosteret før fødsel, og som i dag er 
foreldre til barn med hjertefeil født i perioden 
2007–2016.

Ønsket har vært å kartlegge medlemmenes 
erfaringer fra svangerskapet, og i den første tiden 
etter at diagnosen blir mistenkt og bekreftet ved 
ultralydundersøkelse. Målet har vært å få mer 
kunnskap om hvordan mødre/par opplevde egen 
situasjon og hvordan mødre/par har opplevd 
oppfølging fra helsevesenet. 

HØY SVARPROSENT
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 540 medlem-
mer med barn født i perioden 2007–2016. Ande-
len av disse som fikk påvist hjertefeil hos fosteret 
under graviditet og barnets diagnose, var ikke 
kjent. Legges nyere forskning til grunn, kan vi gå 
ut fra at cirka 50 prosent av de alvorlige hjerte-
feilene oppdages under graviditeten. Det er derfor 

å anta at rundt halvparten av dem som mottok 
spørreundersøkelsen var i målgruppen (fikk påvist 
hjertefeil under svangerskapet). Med det som bak-
teppe, kan en respons på 91 skjema regnes som en 
god og representativ svarprosent. 

Hovedtemaene i undersøkelsen var informasjonen 
som ble gitt og mottatt, og egen opplevelse av 
situasjonen og møtene med helsepersonell. Spørs-
målene ble besvart på en verdiskala fra 1 til 6, og 
undersøkelsen var anonym. 

BEHOV FOR INFORMASJON
Undersøkelsen viser entydig at mødrenes/parets 
behov for informasjon når hjertefeil avdekkes på 
ultralydundersøkelse i svangerskapet, er stort. 
Samtidig svarer så mange som 47 prosent at infor-
masjonen ikke var av betydning for valget om å 
avbryte eller å fullføre svangerskapet. 20 prosent 
mener derimot at informasjonen var av betydning 
i en valgsituasjon. 

Svært få oppgir at de mottok skriftlig informasjon 
etter at de fikk vite om hjertefeilen i svangerskapet.  
Derimot har mange aktivt søkt informasjon på nettet.

Et viktig moment i undersøkelsen var å få kartlagt 
om i hvilken utstrekning mødre/par opplevde at 
de forsto det som ble formidlet og klarte å anvende 
denne informasjonen i egen situasjon. 

Uttalelser fra undersøkelsen: 
«Når en får beskjed om dette, så hører en bare hjer-
tefeil og alt som blir sagt etterpå oppfatter du bare 
bruddstykker av.» 

«Vi fikk masse info rett etter ultralydbekreftelsen, og 
da var vi i sjokk … Det begrenser seg hvor mye man 
kan om hjertet fra før, … og når man er i sjokk er 
man lite mottagelig for informasjon.»

ØNSKER KONTAKTPERSON
70 prosent karakteriserer denne fasen av svanger-
skapet som en kriseopplevelse, men for en stor andel 

avtar opplevelsen av krise utover i svangerskapet. 
Kun en liten andel opplever at de har hatt tilgang 
på en kontaktperson, Samtidig gir en stor gruppe i 
undersøkelsen tydelig uttrykk for at det å ha en kon-
taktperson utover i svangerskapet er svært viktig. 

I all hovedsak opplevde foreldre at ivaretagelse og 
oppfølging utover i svangerskapet var bedre enn i 
den tidlige fasen av svangerskapet.  

MEDMENNESKELIGHET OG SAMHANDLING
Temaene og spørsmålene som ble stilt i denne 
undersøkelsen, engasjerer foreldre som har fått 
påvist hjertefeil hos fosteret under svangerskapet. 
Åtti prosent av respondentene valgte å utdype sine 
svar i fritekst. På spørsmålet om hva de opplev-
de som positivt ved måten informasjonen ble 
formidlet på, kan det ut fra friteksten fortolkes og 
kategoriseres i fire temagrupper:

Det oppleves som positivt at diagnosen formidles 
på en nøktern, korrekt og realistisk måte, og i en 
god form. 

Under negative erfaringer går en opplevelse av 
manglende kunnskap igjen, og/eller at det blir gitt 
i en form som oppleves negativt. For eksempel: 

«De ga meg inntrykk av at jeg ville føde en grønn-
sak hvis jeg valgte å gjennomføre svangerskapet.»

Medmenneskelighet og ivaretagelse i de enkelte 
møtene med helsepersonell vektlegges som en av 

forutsetning for at formidlingen skal oppleves som 
positiv. Mange har også påpekt at det bør være et 
raskt og forutsigbart løp. En uttaler: 

«Spesialister ble straks hentet inn og jeg følte meg 
i trygge hender hos de som hadde best kunnskap 
på området. Mange ekstra ultralyder og tett opp-
følging.» 

Et annet tema som respondentene tar opp under 
negative erfaringer, er mangel på samhandling 
mellom helseforetak og fagpersoner, og at de som 
pasient blir involvert i det som oppleves som un-
derliggende «konflikter» mellom miljøene. 

POTENSIAL FOR BEDRE OPPFØLGING
Undersøkelsen gir et godt grunnlag for bedre 
innsikt i hvordan gravide og par opplever møtet 
med helsepersonell, og sin egen situasjon, når det 
påvises hjertefeil hos fosteret. Mange etterspør 
bedre psykisk og sosial støtte gjennom svanger-
skapet, og gir utrykk for at de har savnet tilgang 
på en fast kontaktperson. 

Samtidig er det viktig å understreke at mange 
setter pris på oppfølgingen de har fått og føler seg 
godt ivaretatt under svangerskapet. Fortsatt er det 
mange ubesvarte spørsmål, og ikke alle svar gir 
entydige konklusjoner. Spørreundersøkelsen gir en 
indikasjon på at det er et betydelig potensial for 
forbedringer i hvordan helsepersonell bør møte, 
informere, følge opp og støtte gravide/par når det 
er påvist hjertefeil hos fosteret.

Behov for mer informasjon 
OG BEDRE IVARETAKELSE
Å få påvist hjertefeil på barnet under svangerskapet oppleves som en krise.  
Dette kommer fram fra det store flertallet av de spurte i en spørreundersøkelse av 
Foreningen for hjertesyke barn til foreldre som har fått påvist hjertefeil på barnet 
under svangerskapet. Behovet for mer informasjon, bedre ivaretakelse og tydeligere 
samhandling mellom helsepersonell i denne fasen kommer klart til uttrykk.

Når en får beskjed om dette, så hører en 
bare hjertefeil og alt som blir sagt etterpå 

oppfatter du bare bruddstykker av

TEKST: PIA BRÅSS



17MAGASINETHJERTEBARNET16 MAGASINETHJERTEBARNET

Snart oppdaget 
jeg at det ikke 

var henne, men vi 
voksne som eide 

det største pro-
blemet. Vi målte 
utviklingen hennes 
ut fra våre egne 
oppfatninger av 
hva livet skal 

være.

U

«Rebekka skal dø i morgen. Hun 
fikk låne sytten og et halvt år av 
dette livet, men ble aldri større 
enn et lite barn.»

Slik åpner Geir Lippestads bok av i år, «Et større 
vi». En personlig og ærlig beretning om det å leve 
med et funksjonshemmet barn, om møtet med 
egne fordommer, andres fordommer og om det å 
miste et barn.  

«Snart oppdaget jeg at det ikke var henne, men vi 
voksne som eide det største problemet. Vi målte 
utviklingen hennes ut fra våre egne oppfatnin-
ger av hva livet skal være.» Sitatet er fra hans 
egen refleksjon da Rebekka var liten og de som 
foreldre stadig måtte erkjenne at hun hadde 
begrensninger, også hva gjaldt levetid. 

Geir Lippestad er først og fremst kjent som 
advokaten som ble forsvarer til gjerningsmannen 
bak terrorhandlingene mot regjeringskvartalet 
og Utøya 22. juli 2011. Samtidig med at han 
håndterte denne enorme utfordringen, befant han 
seg også i et personlig drama. Hans eldste datter, 
Rebekka, som led av en alvorlig muskelsykdom,  
ble stadig dårligere og svakere. Foreldrene hadde 
tidlig fått beskjed om at hun ikke ville bli gammel. 

Rebekka døde 13. juni 2013, en dag Lippestad 
selv kaller den vanskeligste i sitt liv.

«Jeg hilste jo på sorgen mens Rebekka ennå levde 
og vi visste hun skulle dø. Men egentlig skjøv jeg 
ham til side fordi det var viktigere å være nær 
gleden. Men hva nå, når sorgen er blitt sjefen og 

gleden har gått sin vei? Har jeg noe annet valg 
enn å slippe sorgen inn? Forsøke å se ham som 
en venn, i det minste som en følgesvenn som fra 
nå av vil være et speilbilde av kjærligheten? Uten 
kjærlighet, heller ingen sorg.»

I boken diskuterer Lippestad også begrepene ver-
dighet, livskvalitet og annerledeshet. Han ser med 
bekymring hvordan vi, i velstående, velutdannede 
og vellykkede Norge, definerer stadig trangere 
rammer for normalitet. Lippestad forteller om 
egne erfaringer som far til en datter med alvorlig 
sykdom og om møter med andre som har stått 
overfor krevende etiske valg.

Lippestad gjør også historiske tilbakeblikk i 
boka, og trekker fram noe av det som var synet 
på menneskeverd i første halvdel av forrige 
århundre; om diskusjoner om rasehygiene, og de 
praktiske konsekvensene dette fikk, blant annet 
med tvangssteriliseringsloven fra 1934. Han ser 
den tidvis kyniske diskusjonen i lys av sin egen 
datter og hva hun betød for ham: 

«Det lille, men klare og livgivende lyset kom fra 
et menneske som tilhører en del av befolkningen 
som bare noen tiår tidligere sannsynligvis ville 
vært behørig registrert, katalogisert og forsøkt 
utryddet etter ordre fra norske myndigheter.»

Gjennom samtaler med andre som har kjent på 
kroppen hvordan samfunnet reagerer på barn 
som er annerledes, gjennom sitt møte med De-
smond Tutu og sine besøk i en syrisk flyktninge-
leir i Libanon, utfordrer han verdisyn og holdnin-
ger som er utbredt også i dagens Norge. Er det 
slik at vi dyrker det perfekte og frykter det som 
er annerledes? Dette er noe av det han utfordrer 
leseren med.

Medfødte hjertefeil er den vanligste 
misdannelsen hos nyfødte, og inkluderer 
et vidt spekter av livstruende til ubetyde-
lige tilstander. Årsakene er en kompleks 
kombinasjon av genetiske faktorer og 
ytre påvirkning, som man fortsatt vet 
ganske lite om.

Nylig kom det tall om utvikling og trend 
i forekomsten av medfødt hjertefeil i 
Norge over en periode på 16 år, fra en 
studie fra Haukeland Universitetssyke-
hus. Flere interessante trekk peker seg ut. 
Kardiolog Elisabeth Leirgul har i studien 
samlet informasjon om alle levende fød-
te, dødfødte og svangerskapsavbrudd i 
Norge i perioden fra 1994 til 2009 (totalt 
954 000 fødsler) og sett på hvor mange 
av disse som har medfødt hjertefeil. Hun 
har samtidig sett nærmere på hvordan 
diabetes hos mor påvirker risikoen for 
hjertefeil hos barnet, og om folsyretil-
skudd beskytter mot hjertefeil.

KUN REGISTRERT MED ÉN FEIL
Studien baserer seg på data hentet fra 
Medisinsk Fødselsregister, prosjektet 
«Cardiovascular Disease in Norway» 
(CVDNOR) med informasjon fra syke-
husinnleggelser i perioden, Rikshospita-
lets register for barn med medfødte hjer-
tefeil («Berte») og Dødsårsaksregisteret. 
Ved å kombinere fire nasjonale registre 
slik det her er gjort, gis en tilnærmet full-
stendig kartlegging av hjertefeil, noe som 
er unikt i internasjonal sammenheng. 

– Det spesielle i Norge, er at vi har 
personnumre på alle innbyggere og at vi 
har flere nasjonale registre. I tillegg har 
vi gratis helsetjeneste for alle barn, noe 
som fører til at terskelen for å oppsøke 
helsevesenet er ganske lav. Dette gjør at 
vi antagelig har funnet flere med med-

født hjertefeil enn en del andre land gjør, 
forteller Elisabeth Leirgul. 

Et barn kan i utgangspunktet finnes i fle-
re av registrene som er benyttet, og noen 
kan ha flere hjertefeil. I Leirguls prosjekt 
er barna registrert med kun én kode.
 – Dette er en epidemiologisk under-
søkelse, hvor vi blant annet leter etter 
sammenhenger og årsaker til hjertefeil. 
Derfor har vi registrert barna med den 
hjertefeilen vi tror oppsto først i foster-
utviklingen, ikke nødvendigvis den mest 
alvorlige, forklarer Leirgul. Antagelsen 
er dessuten at den første hjertefeilen som 
oppstår, vil påvirke den videre utviklin-
gen av hjertet. De registrerte hjertefeilene 
er deretter systematisert i 12 ulike hoved-
grupper.

FØRST ØKNING, SÅ NEDGANG
I studien, som var del av Leirguls 
avhandling for doktorgrad (ph.d.) i 
mai i år, fant hun at forekomsten 
av medfødt hjertefeil i perioden 
fra 1994 til 2009 var på 1,3 
prosent. Alvorlige medfødte feil 
utgjorde cirka en fjerdedel av 
disse. Liknende studier fra 
Europa (EUROCAT) og fra 
Atlanta viser en noe lavere 
forekomst av hjertefeil 
generelt, mens Danmark 
og Canada ser ut til å være 
på samme nivå som Norge. 
Det alle landene har til 
felles, er at forekomsten 
fra 1994 og fram til 2005 
jevnt over øker, for deretter 
å gå noe ned, særlig av de 
alvorlige hjertefeilene. 

– De alvorlige hjertefeilene 
økte noe i perioden, men 

En bok om glede, tap og 
holdninger til hva som 

er et verdig liv.

«Et større vi» 
Av Geir Lippestad, 
Aschehoug forlag

HAR SETT PÅ FOREKOMST 
OG ÅRSAKER

Forekomsten av medfødt hjertefeil i Norge gikk opp med 3,5 prosent årlig fra 
1994 til 2005. Deretter snudde trenden, og forekomsten gikk de neste fire årene 

ned med 9,8 prosent årlig. Forskerne leter etter årsakene til disse endringene. 
Noen mulige svar peker seg ut. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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det er særlig de små septumdefektene 
som ASD og VSD som er gått opp. 

Leirgul tror årsakene til denne øknin-
gen fram til 2005 kan tilskrives flere 
forhold. Bedre undersøkelsesmetoder og 
ultralydteknikker, gjør at stadig flere feil 
oppdages (og telles med), også de små 
og mindre synlige. I tillegg er registre-
ringssystemene blitt bedre. Siden 1999 
har det i Norge vært obligatorisk at også 
svangerskap som avbrytes av medisinske 
årsaker, registreres i fødselsregisteret, 
noe som kan forklare en del av økningen 
i forekomsten av alvorlige hjertefeil. I 
underkant av 2 prosent av hjertefeil i be-
folkningen er forårsaket av diabetes (alle 
typer), med en svak økning i perioden 
(fra 1,3 til 1,8 prosent for alle hjertefeil).

Vanskeligere å forklare er derimot 
nedgangen i forekomsten av medfødt 
hjertefeil etter 2005, som er ganske uni-
son, ikke bare i Norge. Noe av fallet kan 
tilskrives at flere svangerskap avsluttes 
når alvorlige hjertefeil blir oppdaget. 

– Bedre deteksjon av avvik i svangerska-
pet ved ultralydundersøkelse, har nok 
bidratt til at flere svangerskap avbrytes, 
men at de ikke nødvendigvis registreres 
i fødselsregisteret med hjertefeilen, sier 
Leirgul. Forklaringen på dette er blant 

annet at medfødt hjertefeil er en vanlig 
tilleggsfeil ved en rekke kromosomfeil 
og syndromer. Når disse svangerskapene 
avbrytes, registreres hoveddiagnosen i 
fødselsregisteret, for eksempel kromo-
somavvik, men ikke alltid hjertefeilen. 
Leirgul tror dette kan kamuflere noen 
hjertefeil, og at det dermed bidrar til et 
bilde av en kanskje mer tilsynelatende 
nedgang. Hun understreker også at perio-
den fra 2005 til 2009 er kort, og derfor 
en mulig feilkilde i seg selv. Videre studier 
er nødvendige.

FOLAT REDUSERER IKKE 
 FOREKOMSTEN
Forskere har også spurt seg om tilskudd 
av folsyre til gravide (som siden 1999 
gradvis er gått opp), kan være del av 
forklaringen på nedgangen. 

De fleste steder i verden får befolkningen 
i seg mindre folat gjennom kosten enn 
det som er anbefalt. Folat (folsyre) er et 
vannløselig B-vitamin som er nødvendig 
for celledeling. Det er viktig for dannel-
sen av røde blodceller og proteiner, og for 
å sikre normal fosterutvikling. Ganske 
lenge har det vært kjent at mangel på 
folat under svangerskapet er en risiko-
faktor som kan medvirke til blant annet 
ryggmargsbrokk og mangelfull utvikling 
av hjernen hos fosteret.

På slutten av 90-tallet ble folsyre derfor 
anbefalt som tilskudd for alle gravide 
i Norge. I en rekke land (USA, Canada 
og Australia) ble mer drastiske tiltak 
satt i verk, blant annet med systematisk 
tilsetning av folsyre til en rekke nærings-
produkter (som mel, kornblandinger med 
mer). Enkelte studier hadde også antydet 
at folat kan beskytte mot utvikling av 
medfødt hjertefeil, noe Leirguls studie 
tilbakeviser.

Cirka halvparten av norske mødre har 
spist folsyre i svangerskapet i under-
søkelsesperioden. Noen allerede før de 
ble gravide (18 prosent), en stor andel 
bare under svangerskapet (32 prosent), 
noen bare som del av multivitaminer (8 
prosent) og 42 prosent overhodet ikke. 
I Leirguls studie er det ikke mulig å se 
noen signifikant sammenheng mellom 
folsyretilskudd og medfødt hjertefeil, ver-
ken hos dem som hadde eller ikke hadde 
tatt folsyre.

– Vi har sett en svært forsiktig nedgang 
i alvorlige hjertefeil, men totalt sett 
har ikke bruk av folsyre hatt noe å si 
for risikoen for de alvorlige medfødte 
hjertefeilene, og kan heller ikke forklare 
nedgangen. Folsyre har derfor heller ikke 
noen forebyggende effekt i den norske 
befolkningen, slår Leirgul fast. Hun me-

ner dette føyer seg inn i rekken av sterke 
argumenter mot en noe omstridt folsy-
retilsetning av matvarer. Det er heller 
ikke undersøkt hva slags andre, eventuelt 
uheldige og utilsiktede virkninger folsyre 
kan ha. 

Leirgul fant derimot noe overraskende 
i sitt materiale at det ser ut til å være 
en svak sammenheng mellom folsyre 
og økningen i forekomsten av mindre 
septumdefekter (ASD og VSD). Hun un-
derstreker imidlertid at det her kan være 
en rekke feilkilder og tilfeldigheter i ut-
valget, og at dette må studeres nærmere. 

Hun anbefaler alle gravide, og dem som 
planlegger svangerskap, å følge rådene 
om tilskudd av folsyre før og under svan-
gerskapet, fordi det påviselig forebygger 
blant annet ryggmarksbrokk.

DIABETES EN RISIKOFAKTOR
Diabetes hos mor har lenge vært en kjent 
risikofaktor for at fosteret kan utvikle 
medfødt hjertefeil. I Norge følges derfor 
gravide med diabetes tett opp og får god 
hjelp til presis blodsukkerregulering. 
I Leirguls studie kommer det fram at 
forekomsten av diabetes type 1 var stabil, 
mens andelen gravide med diabetes type 
2 og svangerskapsdiabetes ble mer enn 
doblet i årene 1999–2009. Mødre med 

diabetes type 1 og 2 hadde en tredoblet 
risiko, og med svangerskapsdiabetes 40 
prosent økt risiko, for å få barn med 
hjertefeil sammenlignet med ikke-diabe-
tikere. Dette gjelder både de lette og de 
alvorlige hjertefeilene.
– Det er selve blodsukkeret og nedbry-
tingen av sukkeret som virker inn på 
utviklingen, forklarer Leirgul og legger 
til at det derfor ikke har noe å si hvilken 
type diabetes det er snakk om. 

Det var ingen endring i den relative risi-
koen forbundet med diabetes i løpet av 
studieperioden, men andelen mødre med 
diabetes er blitt høyere. Dette kan for-
klare noe av økningen i forekomsten av 
medfødt hjertefeil fram til 2005, men det 
er ikke holdepunkter for at oppfølgingen 
av gravide med diabetes kan forklare 
nedgangen i årene etter. 

HØY FØDSELSVEKT EN RISIKO
Det finnes lite data om mors blodsukker-
nivå gjennom svangerskapet. I studien 
tok Leirgul derfor utgangspunkt i barnets 

fødselsvekt, fordi store barn indikerer 
dårlig regulert diabetes/blodsukker. 
Hun fant at barn med høy fødselsvekt 
hadde forhøyet risiko for medfødt hjer-
tefeil. Det påfallende i dette funnet var at 
det også inkluderer barn med høy fød-
selsvekt hvor mor ikke hadde en (kjent) 
diabetesdiagnose.  
– Overvektige kvinner kan være mindre 
følsomme for insulin, og barnet ekspone-
res derved for mer sukker, som igjen kan 
påvirke utviklingen av medfødt hjertefeil, 
sier Leirgul. 

Hun ønsker ikke at kvinner med diabetes 
skal skremmes fra å få barn, men anbe-
faler at de forbereder seg grundig før en 
graviditet og generelt har en god og stabil 
blodsukkerregulering i svangerskapet, 
særlig i første trimester. Leirgul under-
streker at det fortsatt er mange ubesvarte 
spørsmål når det gjelder sukkerets nega-
tive effekt, som blant annet krever mer 
forskning. Hennes anbefaling er likevel et 
noe begrenset inntak av sukker i svanger-
skapet – også for kvinner uten diabetes. 

Diabetes hos mor har lenge vært en kjent risikofaktor 
for at fosteret kan utvikle medfødt hjertefeil. I Norge 

følges derfor gravide med diabetes tett opp og får 
god hjelp til presis blodsukkerregulering. 
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– Nå går det veldig bra, synes vi! Han gjør stadig 
fremskritt.
Foreldrene Sidra og Bilal ønsker oss velkommen 
i familiens nye hjem på Lutvann i Oslo. De bor 
høyt og fritt i en toppleilighet og deler ikke lenger 
hus med storfamilien som i de første årene ga dem 
god og nær støtte. Hvis de trengte å hvile, var av-
lastningen alltid nær med elleve andre slektninger 
under samme tak.
– Vi har bare flyttet noen hundre meter unna, så 
foreldrene mine og søsteren min er fortsatt en 
viktig del av hverdagen vår. Men etter at Yaseen er 
blitt stadig bedre, følte vi det var på tide flytte til 
leiligheten vår som vi leide ut da han ble født. 

LEKKET SPINALVÆSKE
Da Hjertebarnet møtte familien sist, ventet nok en 
operasjon på Yaseen. Etter at han hadde hatt flere 
hjernehinnebetennelser oppdaget legene at det 
lekket spinalvæske fra hjernen til munnen hans 
og måtte lukke en åpning. Det kom på toppen av 
operasjoner av hypoplastisk høyre hjertesyndrom, 
pulmonal atresi og den synlige ganespalten. 

Yaseen har diplomer på gutterommet som bevis 
på han har vært tapper gjennom til sammen sju  
operasjoner. I tillegg kommer flere hjertekatete-
riseringer. Foreldrene kunne kanskje fortjent like 
mange diplomer etter prøvelsene de har møtt, men 
for dem holder det at sønnen har taklet mange og 
lange sykehusopphold uten å miste motet. 

KOMPLIKASJONER
Den foreløpig siste operasjonen førte til komplika-
sjoner og hele tre måneder på sykehus. Gleden var 
stor da de omsider kom hjem like før jul i 2014.

– Etter det har alt gått riktig vei! Vi har besøkt 
Pakistan og han fikk endelig hilse på familien vi 
har der. Før det var han ikke frisk nok, og vi ble 
frarådet å reise. 
– Han henger jo litt etter i utviklingen og kom 
sent i gang med å snakke, mye på grunn av alle 
sykehusoppholdene, men også fordi han har ned-
satt hørsel. Men spesielt etter at han endelig fikk 
klarsignal fra legene til å begynne i barnehage, har 
det skjedd mye positivt, forteller Bilal.

Gromgutten med ganespalte og hjertefeil har også 
dårlig syn og er døv på det ene øret. Men famili-
en har lært seg å glede seg over hvert fremskritt 
i stedet for å fokusere på vanskene. PP-tjenesten 
i Oslo har utredet ham og han har fått 20 timer 
spesialpedagogisk opplæring i uka. I barnehagen, 
som er den samme som mamma Sidra gikk i da 
hun var barn, har fire av 12 barn på avdelingen 
spesielle behov. Barnehagen søkte raskt etter 
ekstra ressurser og dermed fikk Yaseen iPad og 
høreapparat til bruk der. 

– Han begynte i barnehagen for omtrent ett år 
siden, og har siden det fått et mye bedre språk 
og fått enda bedre forståelse – også på alle andre 
arenaer går det bedre. Han forholder seg nå til 

ukjente voksne, han som alltid har hatt oss i nær-
heten og vært avhengig av det for å føle seg trygg. 
Det vokser han på! Han er blitt mer sosial og har 
fått venner. I barnehagen bruker de tegn for tale 
og det har han raskt blitt fortrolig med. 

STOLT STOREBROR
Foreldrene gleder seg over den økende selvsten-
digheten. De trenger ikke lenger bruke sonde som 
i starten eller mate ham som før. Han spiser selv 
og kan nå spise alt – i sitt tempo. 

– Han har i perioder dårlig matlyst. Men i barne-
hagen er det positivt for ham å spise sammen med 
andre barn. Han er også blitt flinkere motorisk 
og kler på seg selv og er snart på samme nivå som 
andre 4-5-åringer, føler jeg, forteller Sidra. 
Den aller største forandringen i livet hans kom i 
fjor sommer. Da ble Yaseen stolt storebror til ei 
aktiv jente. 

YASEEN (5) VOKSER TIL: 

Barnehagegutt 
     OG STOREBROR
Yaseen er født med ganespalte og en komplisert hjertefeil. Da Hjertebarnet 
besøkte ham for to år siden, sto han foran nok en omfattende operasjon. 
Hvordan går det med hjerteknuseren i dag?

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

SØSKEN: Lillesøster Inayha er ei fremmelig og aktiv jente – men storebror Yaseen 
er sjefen og har dilla på brannmenn. 

KAMERATER: Isak Cule-
zi-Breistrand (4) (t.v.) 
og Mohammed Ameer 
Abbas (5) er blant le-
kekameratene til Yaseen 
i Solfjellet barnehage. 
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– Inayha er rake motsetningen. Hun er tidlig ute 
med alt og gikk da hun var ti måneder gammel. 
Hun prater og er ei veldig aktiv jente, hun mestrer 
ting så tidlig at vi ser at Yaseen også legger merke 
til det. Hun tar ham snart igjen på noen områder, 
men de går godt sammen. På mange måter føles 
dette som vårt første barn fordi hun har hatt en 
helt annen og vanlig start i livet.  

Sidra innrømmer at selv om de gjerne ønsket 
seg flere barn, var det en påkjenning da hun ble 
gravid på nytt. Hun var redd for at det nye livet 
i henne skulle møte like mange prøvelser som 
storebroren. 

– Første gang jeg fikk ultralyd, var da jeg var 10 
uker på vei. Og jeg fikk tett og god oppfølging 
hele veien med månedlig ultralyd. Det gjorde meg 
tryggere og jeg var glad jeg hadde Gunn Lisbeth 
Opheim som lege under begge svangerskapene. 
Ingenting tydet på at Inayha hadde hjertefeil, men 
tanken lå hele tiden i bakhodet. Det ble liksom 
omvendt fra sist. Da gledet vi oss tidlig over at 
Yaseen skulle bli født og visste ikke om hjertefei-
len før et stykke ut i svangerskapet. Denne gangen 
holdt vi mer igjen, men slappet mer av etter hvert 
som ultralydene tydet på at hun var frisk. 

UTSETTER SKOLESTART?
Foreldrene har avlastning åtte timer i måneden. 
Det er ikke mye tid til å hente seg inn og de synes 
det har vært vanskelig å finne fram i systemet.
– Men vi har lært mye om det i de siste årene og 
har fått hjelp og veiledning av Fagsenteret for 
barn og unge i bydel Alna som vi hører til, og fra 
FFHB. Fagsenteret gir råd og veiledning til barn 
og unge og deres foreldre. Tjenestene er gratis og 
de tilbyr ulike tjenester, som blant annet spesialpe-
dagogisk hjelp som vi har hatt nytte av. 

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp 
hvis barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte 
og tilrettelegging. Senteret har også vært behjelpe-

lig med å tilrettelegge barnehagetida for Yaseen i 
samarbeid med barnehagen. 
– Denne høsten kunne jeg endelig begynne å jobbe 
igjen – etter fem år hjemme! Det har jo vært en 
heldagsjobb å være mor etter at Yaseen ble født. 
Jeg er lærer og har jobb på skolen i nabolaget. Det 
er godt å komme tilbake til vanlige rutiner. Bilal 
blir hjemme med Inayha denne første tiden. Der-
med ble det lettere å komme i gang og konsentrere 
seg om jobben, mener Sidra. 

Siden Yaseen ikke kan ha full dag i barnehagen, 
kan heller ikke Sidra jobbe fullt.
– Dessverre får vi ikke pleiepenger for for å kom-
pensere for det, systemet er ikke så godt tilpasset 
kronisk syke barn med ekstra behov. Men det må 
vi bare forholde oss til. Vi klarer oss!

Om Yaseen skal begynne på skolen sammen med 
jevnaldrende neste år, er foreldrene foreløpig usi-
kre på. De vil vurdere å utsette skolestarten til han 
fyller sju år. Modenhetsnivå, språklig og kognitivt 
nivå, og om han tilpasser seg sosialt på en god 
måte, er forhold som har innvirkning på utviklin-
gen hans og skal vurderes av PPT. 

– Vi ønsker helst at Yaseen starter i en spesial-
gruppe på skolen til neste år, men dessverre er det 
få plasser og mange søkere. Neste vår vet vi om 
Yaseen får plass i denne spesialgruppa. Får han 
ikke plass der, vil vi vurdere å utsette skolestarten. 
Det kan bli tøft for ham med vanlig klasseunder-
visning. Da får han i stedet ett år til i barnehage, 
og vil være mer moden til å starte i en vanlig 
førsteklasse senere. På grunn av utfordringene 
sine er han forsinket i språkutviklingen og forstår 
ikke ting like lett og raskt som jevnaldrende. Men 
etter at han endelig ble ferdig med operasjoner og 
begynte i barnehage i fjor, har han jo hatt en stor 
utvikling og den ser ut til å fortsette. Det har vært 
et fantastisk år og vi håper det neste året blir enda 
finere – og at han kan begynne på skolen samtidig 
som de jevnaldrende!

For noen barn og foreldre er det helt na-
turlig og kanskje nødvendig å fortelle om 
hjertefeilen på skolen. For andre oppleves 
dette som uaktuelt. Det er viktig at hver 
familie finner ut hvordan de ønsker å gjø-
re det. Dersom barnet er operert og har 
et arr, vil det kanskje raskt bli kommen-
tert, og åpenhet kan gjøre det lettere for 
barnet. Ved behov for tilrettelegging og 
tilpasning er det viktig at lærere får god 
og riktig informasjon.

Hovedprinsippet i norsk skole er at alle 
barn har rett på opplæring tilpasset sine 
evner og forutsetninger (opplæringslova 
§1–3). For barn med medfødt hjertefeil 
innebærer det at de skal kunne være på 
skolen og lære, med de eventuelle be-
grensningene som hjertefeilen medfører. 
Dersom de ikke kan nyttiggjøre seg den 
ordinære undervisningen kan de ha rett 
på spesialundervisning.

Barnehagen og foreldrene har viktig 
kunnskap om hvordan barnet fungerer i 
hverdagen, og det bør derfor arrangeres 
et overføringsmøte i forbindelse med 
oppstart, eller aller helst før oppstart. 
Når eleven senere begynner på ungdoms-
skole eller videregående skole, kan det 
være lurt å ha liknende forberedende 
møter der tiltakene evalueres på ny. 
Barnets helsesituasjon kan ha endret seg 
underveis, og økte krav kan tydeliggjøre 
vansker hos eleven.

Ofte har skolene lite kunnskap om 
vanlige utfordringer for hjertesyke barn. 
Variasjonene er store, og det vil uansett 
være nødvendig å gi informasjon om det 
enkelte barnets situasjon. Åpenhet om-
kring sykdommen skaper som regel mer 
forståelse hos både lærere og medelever. 
Et godt hjelpemiddel for både foreldre og 
lærere er Hjertepermen.

HJERTEPERMEN SENDT UT
Alle medlemmer med barn født mellom 
2010 og 2015 har fått permen tilsendt. 
Andre medlemmer som ønsker permen 
kan bestille den fra foreningen.

TING DET KAN VÆRE LURT Å SNAKKE 
MED SKOLEN OM:
• At skolefritidsordningen (SFO) eller 

aktivitetsskolen også blir informert og 
involvert

• At barnet vanligvis kan delta i de sam-
me aktivitetene som de andre barna

• At skolen er oppmerksom på mulige 
vansker som kan følge hjertefeilen, og 
sørger for utredning hvis de ser tegn til 
dette. Det kan være motorisk, konsen-
trasjonsmessig, kognitivt eller psykisk, 
i tillegg til utfordringer med lesing og 
skriving

• At barnet kan bli fortere slitent enn 
andre barn

• At barnet kan ha behov for å spise og 
drikke oftere 

• At barnet kan trenge å gå på do i timen 
• At det kan være lurt med et ekstra sett 

bøker for å unngå tung sekk
• At barnet kan trenge å være inne i 

friminuttene når været er dårlig
• At de lar barnet ha med en venn hvis 

det må være inne i friminuttene.
• At barnet ikke nødvendigvis er mer 

mottakelig for infeksjoner enn andre 
barn, men at barnet kan bli sykere av 
alminnelige infeksjoner og lenger bor-
te. Det kan derfor være lurt at foreldre-
ne får beskjed når det går smittsomme 
sykdommer

• At barnet kan ha krav på skoleskyss

MOBILSKOLE
Mobilskole er et sms-system som legger 
til rette for enkel kommunikasjon mel-
lom skole og hjem. Dette er en løsning 
som er trygg og sparer tid, og alle klasser 
som har et hjertesykt barn får Mobil- 
skole gratis. Du kan lese mer på 
www.mobilskole.no eller i Hjertepermen.

BESTILLING AV HJERTEPERMEN 
OG LÆRERPERMEN
Send e-post med emnefelt Bestilling 
hjertepermen til ffhb@ffhb.no. 
Send følgende opplysninger:
Barnets navn
Barnets fødselsår
Medlemsnummer/navnenummer i 
Foreningen for hjertesyke barn

x
Hjertevennlig oppvekst

HELE FAMILIEN: Med 
vidt utsyn over Grorud-
dalen i Oslo bor famil-
ien på fire, Bilal, Yaseen, 
Inayha og Sidra.

SKOLESTART
Å begynne på skolen er en viktig begivenhet i alle barns liv. Kanskje oppleves det både 
spennende og skremmende. For et barn med medfødt hjertefeil er det viktig at over-
gangen forberedes og trygges.

«Jeg vil bare takke dere for hjertepermen(e)! Vårt barn med hjertesykdom 
begynte på skolen nå i høst. Vi troppet opp på skolen med permen og fikk 
et møte med læreren før skoleåret begynte. Skolen har vært helt fantastisk! 
De har tatt imot informasjonen og de ønsker mer info! Da jeg snakket med 
læreren i dag hadde de hatt førstehjelpskurs der noe av fokuset lå på bered-
skapsplanen til Josva samt undervisning om wpw-syndrom! Nå ønsker de at 
jeg (mor) skal komme å fortelle litt om wpw-syndrom på et lærermøte. De vil 
være forberedte om det skulle komme et anfall. Dette synes jeg er kjempefint! 
Jeg er så glad for den døren hjertepermen åpnet for å få samtale med læreren! 
En flott plass å samle informasjonen, og enkel å finne frem om et anfall skulle 
komme. Tusen takk! Vi er evig takknemlige!»

Hanne & Svein Arild.
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Norge rammes 5000 til 6000 men-
nesker hvert år av plutselig hjertedød, 
som utgjør cirka 15 prosent av alle 
dødsfall i landet. Forekomsten av 

plutselig hjertedød øker med stigende al-
der, og cirka 2/3 av dem som dør er menn.  

UNGE IDRETTSUTØVERE RAMMES 
SJELDEN AV PLUTSELIG HJERTEDØD
Hos unge mennesker forekommer plut-
selig hjertedød generelt svært sjelden, 
og kun cirka 10 prosent av de plutselige 
hjertedødsfallene skjer i forbindelse med 
aktivitet. Fra 1990 til 1997 rammet plut-
selig idrettsrelatert hjertedød 23 personer 
i aldersgruppen 15–34 år i Norge. Det 
betyr i gjennomsnitt tre idrettsrelaterte 
dødsfall per år (0,9 dødsfall per 100 000 
personer) i denne aldersgruppen – en 
svært lav forekomst. 

SCREENING ER OMDISKUTERT
Screening er per definisjon en mas-
seundersøkelse, og er omfattende og 
kostnadskrevende å gjennomføre, både i 
tid og med tanke på ressurser. Dessuten 
er enhver screening koblet opp mot en 
rekke utfordringer og mer eller mindre 
utilsiktede virkninger.

I et høringsnotat fra Helsedirektoratet i 
2014, defineres en screening slik:
«En systematisk undersøkelse av en 
presumptivt frisk befolkningsgruppe for 
å finne individer med risikofaktorer for 
sykdom eller tidlige stadier av sykdom, 
før sykdommen gir symptomer.»  

Hensikten er først og fremst at en tidlig 
diagnostikk og påfølgende behandling 

skal gi bedre prognose og forlenget ove- 
rlevelse. En rekke forutsetninger bør være  
til stede før en screening vurderes iverksatt.  
Blant annet bør det dreie seg om et folke- 
helseproblem av en viss størrelse, og det 
må finnes gode metoder for å finne de som  
er syke.  Det må også foreligge et godt be- 
handlingstilbud. Kostnadene med å finne 
personer med tilstanden må være forsvarlige.

Enhver screening står i fare for å gi falske 
positive testsvar, og ikke minst falske 
negative testsvar. Screening kan dessuten 
bidra sterkt til sykeliggjøring, overdiag-
nostisering og overbehandling. Det hefter 
også en rekke etiske betenkninger ved 
screening og det som avdekkes gjennom 
masseundersøkelser. Screening er derfor 
omdiskutert som metode.

ULIKE ÅRSAKER TIL PLUTSELIG  
HJERTEDØD HOS UNGE MENNESKER 
Plutselig hjertedød hos unge mennes-
ker er i all hovedsak forårsaket av tre 
kategorier hjertesykdom; iskemisk 
hjertesykdom (hjerteåreforkalkning, som 
forårsaker lokal blodmangel), strukturell 
hjertefeil (feil i hjertets mekaniske struk-
tur og muskulatur) og rytmesykdommer 
(fører til rytmeforstyrrelser). Noen av 
tilstandene er medfødte, noen er arvelige, 
og noen kan være forårsaket av beten-
nelser. Tilstandene kan være til stede ved 
fødsel eller de kan oppstå senere i livet. 
I en del tilfeller klarer man heller ikke å 
påvise noen årsak.

Medfødte hjertefeil tilhører de struktu-
relle feilene, og de fleste oppdages svært 
tidlig i barnets liv (cirka halvparten 

allerede under ultralydundersøkelse i 
svangerskapets uke 18, altså før barnet 
er født). Medfødte hjertefeil er en svært 
sjelden årsak til plutselig hjertedød i 
forbindelse med fysisk aktivitet. En nylig 
publisert studie fra Norge viste at ingen 
barn med medfødte strukturelle hjertefeil 
døde i forbindelse med fysisk aktivitet i 
perioden 1994–2009.

ISKEMISK MEST VANLIG
Iskemisk hjertesykdom, som for eksempel 
hjerteinfarkt, er den vanligste årsaken til 
plutselig hjertedød i alle aldersgrupper 
samlet, og er også en viktig årsak hos 
dem under 35 år. Selv om det finnes god 
behandling for sykdommen, er diagnos-
tikken utfordrende. Det finnes i dag ingen 
enkle tester som med høy nøyaktighet 
og sikkerhet kan påvise kransåresykdom 
på et tidlig stadium. Screening vil derfor 
ikke fange opp alle med slik sykdom.

FORTYKKET HJERTEMUSKEL
Kardiomyopati er en gruppe hjertesyk-
dommer som affiserer selve hjertemus-
kelen. Det finnes flere typer kardiomy-
opatier. Den vanligste er karakterisert 
ved blant annet økt muskeltykkelse i 
hjertet. Dette er i all hovedsak en arvelig 
hjertesykdom som gir få symptomer, men 
som innebærer en økt risiko for plutselig 
hjertedød. Kartlegging av familiehistorie, 
gentest, EKG og ultralydundersøkelse 
av hjertet med mer, er nødvendig for å 
fastslå diagnosen og forebygge alvorlige 
hendelser. For pasientene hvor denne di-
agnosen er kjent, vil et av livsstilsrådene 
være å unngå hard trening og konkur-
ranseidrett. 

Myokarditt er en betennelse i hjertemus-
kelen. Sykdommen kan være forårsaket 
av infeksjoner, av gift (alkohol, medika-
menter) eller av autoimmune sykdommer 
(for eksempel cøliaki). Den har usikker 
forekomst og er vanskelig å diagnostisere. 

Marfans syndrom er en sjelden, medfødt 
og strukturell hjertefeil, som egentlig 
er en bindevevssykdom. Sykdommen 
affiserer blant annet hovedpulsåren og 
innebærer en viss risiko for plutselig død.

RYTMESYKDOMMER
Ved de primære arytmogene sykdomme-
ne er hjertet som regel normalt oppbyg-
get, men det er noe galt med de elektriske 
signalsystemene. Felles for de arytmogene 
sykdommene er at de disponerer for 
hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. 
Mange av dem er arvelige.

Lang QT-tid-syndrom er et eksempel 
på en arytmogen hjertesykdom. Den er 
forårsaket av en ionekanaldefekt i hjerte-
muskelcellene og disponerer for arytmier 
og hjertestans.

ULIK PRAKSIS I ULIKE LAND
I Italia har det vært lovpålagt med scre-
eninger av alle idrettsutøvere som deltar 
i konkurranser siden 1982, og så mange 
som 6 millioner mennesker testes hvert 
år. De mener selv å kunne vise til god 
effekt, men nytteverdien er omdiskutert.  
Også i Israel har de hatt et nasjonalt 
screeningprogram fra 1997, men her kan 
de ikke vise til noen reduksjon i antall 

plutselige hjertedødsfall hos unge idretts-
utøvere.

Europeiske og amerikanske retningslin-
jer gir anbefalinger om screening av alle 
unge som deltar i konkurranseidrett. Ret-
ningslinjene er forholdsvis omfattende, 
og fordrer for eksempel at man starter 
med første screening allerede i 12–14-års 
alder, at alle idrettsutøvere i organisert 
idrett med jevnlig trening inkluderes og 
at testene utføres av lege med særskilt 
opplæring. 

Fra studier i USA har man beregnet at av 
samtlige screenede idrettsutøvere vil mel-
lom 5 og 40 prosent motta falske positive 
svar. Den årlige kostnaden ved screening, 
regnet per forhindret dødsfall, ligger et sted 
mellom 10 og 14 millioner dollar. 

I Norge er det per i dag ingen systematisk 
hjertescreening av alle idrettsutøvere. Unn-
taket er fotballspillere i de to øverste divi-
sjonene, som siden 2008 er blitt screenet.

LAV RISIKO
I sum er den antatte kombinerte fore-
komsten av hjertesykdom hos unge 
idrettsutøvere cirka 0,3 prosent. Risikoen 
for plutselig hjertedød i forbindelse med 
idrettsaktivitet er med andre ord svært 
lav. Et hvert dødsfall er trist, og for dem 
som rammes er det katastrofalt. Den 
lave forekomsten av idrettsrelatert og 
plutselig hjertedød, samt mangel på 
gode metoder for å finne dem som har 
økt risiko, gjør at mange er skeptiske til 

å innføre screening av alle unge idretts-
utøvere. 

BØR BRUKE ANDRE METODER
Om Norge skulle fulgt de internasjo-
nale anbefalingene, og screenet alle 
unge idrettsutøvere, ville det ført til nær 
350 000 undersøkelser årlig. Med kva-
lifisert beregning vil man kunne anta at 
minst ni prosent ville gitt falske, positive 
svar. Disse alene ville fordret 31 000 
kardiologiske undersøkelser, en enorm 
ressursbruk og -allokering. I beste fall vil 
ett av de tre årlige idrettsrelaterte dødsfall 
kunne forhindres, til en ukjent, men utvil-
somt høy økonomisk og ressursmessig 
kostnad. I tillegg ville mange friske blitt 
utelukket fra idrettsaktiviteter på grunn av 
feilaktige prøvesvar.

Screening av unge idrettsutøvere tilfreds-
stiller ikke Helsedirektoratets kriterier for 
et nasjonalt screeningprogram. Hjertestans 
hos unge mennesker kan først og fremst 
forhindres gjennom høyere kunnskap om 
varselsymptomer samt bedre opplæring 
og bruk av hjerte- og lungeredning og av 
hjertestartere.  En annen anbefaling er å 
gjennomføre såkalt kaskade-screening. 
Dette innebærer en målrettet individuell 
undersøkelse av nære familiemedlem-
mer ved familiær forekomst av arvelige 
sykdommer som medfører økt risiko for 
plutselig hjertedød i ung alder.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av Jarle 
Jortveits prøveforelesning i forbindelse med  
hans disputas på Rikshospitalet i juni 2016.

Unge idrettsutøvere
 og hjertescreening

Kan hjertestans og plutselig hjertedød hos unge idrettsutøvere forebygges,
 og er i tilfelle hjertescreening det riktige virkemiddelet?

TEKST HANNI WINSVOLD PETERSEN

DEFINISJONER
Hjertestans 
«Opphør av mekanisk hjerteaktivitet, bekreftet 
ved bevisstløshet, manglende/unormal respira-
sjon og opphør av sirkulasjon. Tilstanden fører til 
død dersom den ikke reverseres raskt.»

Plutselig død 
«Ikke-traumatisk uventet død innen en time etter 
symptomdebut.»

Plutselig idrettsrelatert død 
«Ikke-traumatisk uventet død under eller innen en 
time etter idrettsaktivitet.»
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L
asse Fagereng ble rikskjendis på slutten 
av 80-tallet. Født på Tønsberg sykehus 
i 1987 med en svært alvorlig medfødt 
hjertefeil (hypoplastisk venstre hjertesyn-

drom/HVHS), ble han levnet lite håp om å overle-
ve. For 30 år siden hadde man ingen behandling å 
tilby denne typen hjertefeil i Norge, og operasjon 
var utelukket. 
– Vi fikk ham hjem fra Rikshospitalet for at han 
skulle dø, forteller pappa Arill Fagereng og grøsser 
ved tanken. Foreldrene hadde noen år tidligere 
mistet en sønn med samme hjertefeil. Det kunne 
ikke skje igjen, tenkte Arill, og ville ikke gi opp. 
Han tok derfor selv kontakt med et utall sykehus, 
både i Norge og i Europa. Ingen kunne hjelpe, men 
Arill ble tipset om legen William Norwood i Penn-
sylvania, som testet ut operasjoner på HVHS (en 

metode som senere ble oppkalt etter denne legen). 
– Jeg ringte rett og slett til sykehuset i USA og 
spurte om de kunne behandle ham. Det sa de at 
de kunne, med opptil 70 prosent sjanse for at 
han ville overleve første operasjon, forteller Arill, 
og synes det hele er uvirkelig å tenke tilbake på. 
De reiste morgenen etter at de var i kontakt med 
sykehuset i USA. Arill hadde heldigvis kredittkort, 
så de fikk betalt flyreisen. Mens de var i USA 
pantsatte de huset sitt for å betale for operasjonen.

Fem dager gammel ble Lasse operert – og klarte 
seg. Rett etter at han fylte ett år, måtte Lasse på 
nytt til USA for neste operasjon. I dag nærmer 
han seg 30, han er frisk og aktiv og venter om 
kort tid sitt eget barn. Lasse føler seg heldig og 
privilegert og er glad foreldrene ikke ga opp.

OMSTRIDT METODE
Metoden til Norwood var ny og omstridt i 1987, 
og heller ikke uten komplikasjoner. Flere barn 
døde de første årene under utprøvingen av pro-
sedyren. Her hjemme var mange skeptiske til at 
familien reiste til Pennsylvania, og det offentlige 
helsevesenet avslo i 1987 å betale Lasses behand-
ling i USA. Men saken, som ble fanget opp av 
media og behørig omtalt, vakte harme. Lasseliten 
ble et symbol, og en rekke kjendiser engasjerte 
seg. En gigantisk innsamling til støtte for guttens 
behandling i utlandet ble satt i gang. Opp mot en 
halv million kroner ble donert av det norske folk. 

Så, etter press fra politisk opinion og fagpersoner, 
snudde likevel staten og bestemte at utgiftene til 
Lasses operasjon i USA skulle refunderes. Ikke 
lenge etter ble også en «helsebro» etablert, og 
mange norske barn med HVHS ble de påfølgen-
de årene behandlet i utlandet. Ti år senere kom 
den samme Norwood til Norge og lærte norske 
leger å utføre den kompliserte prosedyren. I dag 
utfører hjertekirurger på Rikshospitalet i Oslo 
disse inngrepene på barn som fødes med HVHS. 
Operasjonen gjennomføres i tre steg i løpet av 
barnets første leveår. 

GAVER BLE TIL FOND
Familien Fagereng, som nå fikk alle sine utgifter 
til operasjonen dekket av staten, bestemte seg 
raskt for at de innsamlede midlene skulle komme 
andre hjertesyke barn og deres familier til gode. 
I 1989 ble Lasselitens fond for hjertesyke barn 
formelt etablert, med det ideelle formålet om i 

vid utstrekning å hjelpe hjertesyke barn og unge. 
I samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn 
har familien Fagereng administrert fondets midler 
i snart 30 år, og mer enn én million kroner er delt 
ut til alt fra forskning, kursing av helsepersonell, 
sosiale tiltak for hjertesyke barn og for familiene 
til barna.

VIKTIG STØTTE
Da Lasse kom til verden, var barnelege Alf Me-
berg på vakt på Tønsberg sykehus. Han undersøk-
te den nyfødte gutten og alle legens varsellamper 
blinket – her var det liten tvil om at det var 
alvor. Lasse ble sendt videre med ambulanse til 
Rikshospitalet, men kom ganske fort tilbake. På 
Rikshospitalet var det lite de kunne gjøre for den 
livstruende syke gutten. 

Siden denne dagen har Alf Meberg hatt en helt 
sentral rolle i Lasse Fagerengs liv. Han har vært 
Lasses hjertespesialist, hans «fastlege» for alt 
som ikke har med hjertet å gjøre, og ikke minst, 
familiens støttespiller i de snart 30 årene som er 
gått siden gutten ble født og få trodde han ville 
overleve.

– Han er en av de viktigste personene i livet vårt, 
sier Arill om Alf Meberg og medgir at relasjonen 
til barnelegen er spesiell. Få har fulgt den medi-
sinske historien til gutten fra Nøtterøy med halvt 
hjerte like tett som Alf Meberg.
– Ja, Alf er viktig. Han er med på bursdager, kon-
firmasjon og alle andre viktige begivenheter i livet, 
forteller Lasse.

Lasse Fagereng, alias Lasseliten, og barnelege Alf Meberg har hatt et nært forhold 
som pasient og lege i snart 30 år. De siste årene har rollene endret seg litt – i dag fun-
gerer Lasse som Alfs personlige trener. Begge har stor glede av fysisk aktivitet og de 
er skjønt enige om at trening er bra for nesten alt, og for alle.

Pasient trener lege

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

Det er mye tøys og moro når Lasse og Alf trener 
sammen. 

GODE VENNER: Lasse har designet 
et treningsprogram for Alf.

– Alle har 
godt av litt 

trening. Ikke 
nødvendigvis 
hardkjør, men 
tilpasset og 

god aktivitet 
som også er 

morsom

Mamma Berit 
koser med 
lillegutt, Lasse. 
Begge foto 
privat.
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RESPEKT FOR FORELDRENES VALG
Alf Meberg forteller at han støttet Arill og Berit 
Fagerengs avgjørelse i 1987 om å reise til USA for 
behandling. 
– Det var deres beslutning og det respekterte jeg. 

Han hjalp til med de medisinske forberedelsene 
før reisene til USA, og han var der innimellom 
reisene og i tiden etterpå. I tilbakeblikk ser han at 
det hele hadde karakter av nybrottsarbeid. Ingen 
her hjemme, inkludert ham selv, hadde erfaring 
med denne diagnosen på slutten av 80-tallet. Alf 
forteller at han leste seg opp på det som måtte 
finnes av internasjonal litteratur, og han sørget for 
å ha en åpen dialog med kolleger her hjemme, og i 
USA – og selvsagt med familien. 
– Vi hadde et veldig godt samarbeid med Ullevål 
sykehus, blant annet med Asbjørn Langslet, det 
var mye bra teamarbeid, minnes Meberg. I dag er 
Norge helt på høyden med både USA og resten 
av verden når det gjelder behandling av medfødt 
hjertefeil, og de aller fleste feil kan opereres her 
hjemme, også de alvorligste.

UT, OG OPP I TRÆRNE
Lasse vokste opp som de fleste andre barn – sin al-
vorlige diagnose til tross. Han var ute og lekte, han 
syklet, svømte og var en aktiv gutt, full av energi. 
– Og han var alltid i godt humør, understreker Arill.

Familien Fagereng har i 32 år drevet senteret Acti-
ve Family på Nøtterøy, et kombinert treningssen-
ter, hotell, lekeland og badeland. Familiebedriftens 
filosofi er å ha et tilbud til alle. Her kan de voksne 
trene på apparater og i saler, mens ungene kan 
boltre seg i lekerom, klatrejungel eller i svømme-
basseng. 

Lasse vokste opp i disse omgivelsene, og er flasket 
opp på gode treningsmuligheter og en positiv 
innstilling til aktivitet. 
– Vi har aldri satt noen bremser på Lasse, og har 
latt ham gjøre det han orker, forteller Berit. Noen 
ganger med hjertet litt i halsen, medgir hun, men 
frykten har ikke fått styre. Berit er overbevist om 
at det er fordi Lasse har vært så aktiv, at han er så 
frisk og har det så bra i dag. 

Lasse selv nikker anerkjennende til dette. – Jo, jeg 
har alltid vært glad i å trene, og jeg er veldig glad 

for at jeg har fått lov til å utfolde meg, sier han. 
Som voksen tok Lasse utdannelse som personlig 
trener. Han vil gjerne hjelpe andre til å komme i 
gang og i form, og er hellig overbevist om at det 
å bevege seg betyr masse, ikke minst for livskva-
liteten.
– Alle har godt av litt trening. Ikke nødvendigvis 
hardkjør, men tilpasset og god aktivitet som også 
er morsom, understreker han. For egen del har han 
for eksempel erfart at styrketrening fungerer bra. 
– Da er det korte intervaller med høy puls, som 
passer bra for meg. I tillegg hjelper en bedre 
muskelmasse til på returen av blod til hjertet, som 
også er en fordel for meg, sier han smilende og 
overbevisende. I dag driver Lasse familiebedriften 
sammen med Arill og Berit. Blant sine mange og 
til dels faste kunder, er Alf Meberg nærmest som 
senterets æresmedlem å regne.

BYTTET ROLLER
Alf forteller at han alltid har vært glad i friluftsliv, 
men at han de siste 20 årene av sitt yrkesliv var i 
ganske dårlig form. 
– Jeg ga 150 prosent til jobben, da ble det ikke 
mye tid igjen til trening, bekjenner 73-åringen. 
For tre år siden gikk han av med pensjon. Da fikk 
han et «nytt liv», og begynte å trene regelmessig 
på senteret til familien Fagereng. Lasse designet et 
treningsprogram – litt forsiktig i starten. 

– Nå er rollene våre snudd, ler Alf, som villig tar 
til seg treningsekspertens anbefalinger. Tre til fire 
ganger i uken er han på senteret, hvor han starter 
med en økt kondisjon på tredemølle, går over til 
styrkerepetisjoner på ulike apparater, deretter en 
runde i bassenget og avslutningsvis, prikken over 
i-en, et besøk i senterets badstue. 
– Jeg gikk ned åtte kilo det første halvåret og 
føler meg bedre enn på lenge, smiler den spreke 
pensjonisten. Han takker Lasse, som innimellom 
også trener sammen med ham, for god veiledning. 
Intensiteten i programmet har gradvis blitt øket.
– Alf er helt utrolig. Han er så iherdig og tar i 
ti ganger mer enn det som er anbefalingen min, 
smiler Lasse. – Han er blitt veldig sprek, har lav 
fettprosent og høy muskelmasse for alderen. 

Alf tar kledelig beskjedent imot rosen. – Jo, tre-
ningen er morsom og resultatene en bonus, synes 
han. Så kommer doktoren i ham fram, og med 
den noen formaninger om hvor bra det er for alle 
å trene jevnt og over tid. Dosene trenger ikke å 
være store. 
– Det er bra for hjertet at blodsirkulasjonen øker, 
det er bra for lungene, for muskulatur – ja, for 
alt, understreker han og oppfordrer til bevegelse. I 
særdeleshet for barn med medfødt hjertefeil. 
– Aktivitet og bevegelse har også effekt på barns 
mestringsfølelse, på utviklingen, på evnen til å 
sprenge grenser, og på livskvalitet. Ikke er det 
farlig heller! 

Lasse nikker ivrig og synes han selv er et bevis på 
nettopp dette. 

12 voksne og 16 barn var med på samlin-
gen i Hurdal. Fra FFHBs Ressursgruppe 
deltok Kristin Tvervåg, Tor Tvervåg, 
Øyvind Henningsen, Torgrim Gresberg, 
Christian Gresberg og Anita Gresberg, så 
til sammen 34 personer var med. 

Helgen startet med samling i plenum, før 
middag og sosialt samvær – det å bli kjent 
og lek sto i sentrum. 

Mellom frokost og lunsj på lørdag var 
det tid for basseng, boblebad og badstue. 
Landsstyrets leder, Erik Skarrud, tilbrakte 
det meste av lørdagen med deltakerne. 
– Det er viktig for oss at han får se 
hvordan en slik samling er, understreker 
Anita. Hun forteller at de hadde en flott 
marsipankake med logo for å markere at 
Foreningen for hjertesyke barn har 40-års-
jubileum i år.

Det var pyntet et bord der familiene satte 
fram sine bilder av barnet de har mistet, 
som sto der hele helgen med levende lys. 

Lørdag ettermiddag holdt Nina Behnc-
ke foredrag for de voksne. Eli Rygg var 
også kommet på besøk. Hun tok med seg 
alle barna og hadde egne samtaler med 
dem. Barna tegnet og dekorerte sine egne 
T-skjorter. 

Etter middagen på lørdag kom trylle-
kunstner Erik og hans assistent, da ble det 
både ansiktsmaling og trylleshow. Barna 
var kjempefornøyde. Så ble det stekt 
vafler, lodd ble solgt og det var god tid for 
hyggelig og sosialt samvær. 

Etter frokosten på søndag ble det arran-
gert kreative grupper. Her ble det malt 
mange fine bilder på lerret, lagd kort, 
klippet og limt.  Alle ble samlet før lunsj, 

og kunne snakke om helgen. Hver familie 
fortalte om sitt hjertebarn og viste bilder. 
 
Ressursgruppa vil gjerne få takke Christi-
an Gresberg som var sammen med barna, 
og de eldste barna som hjalp til med de 
yngste. En spesiell takk til Christian, Kris-
tine, Casper og William. 

«Spesielt når man har mistet et hjertebarn 
føler man at man kommer sammen med 
andre som forstår. At søsken kan møte 
andre søsken som har mistet en bror eller 
søster. Barnet blir fort «glemt» av andre, 
men her er barnet i fokus og familien deler 
de samme opplevelser. Det er et fellesskap 
som man ikke finner andre steder. Ingen 
utenfor kan forstå dette.
Folk må ikke være redde for å melde seg på 
slike samlinger, det er et flott fellesskap.»
Anne Lene Tangstad

«Jeg har bare positive erfaringer med det 
å treffe nye folk i samme situasjon. Det å 

kunne snakke om barnet vi har mistet på 
en naturlig måte. Stas for ungene å møte 
andre barn i samme situasjon. Det betyr 
mye å være med på en slik familiesamling. 
Enklere å møte hverdagen, da det gir oss 
positivitet. Det gjør noe med oss som 
familie, vi blir en enhet. Viktig ting. 
Synes vi er heldige som får være sammen. 
Utrolig spennende å møte nye og gamle 
personer.

Vi kommer garantert igjen.»
Terje Skjolden

FAMILIESAMLING FOR 

dem som har mistet
Helgen 26. – 28. august var det landsdekkende familiesamling for dem 
som har mistet hjertebarnet sitt, på Hurdal syn- og mestringsenter. – En 

fin anledning for familieaktiviteter og til å minnes hjertebarnet, sier en av 
de fornøyde deltakerne etter en vellykket helg.

– Aktivitet og 
bevegelse har 
også effekt på 

barns mestrings-
følelse, på 

utviklingen, 
på evnen til 
å sprenge 

grenser, og på 
livskvalitet. 
Ikke er det 

farlig heller!

TEKST: ANITA GRENBERG  |  FOTO: KRISTIN TVERVÅG

HELT SPESIELT 
FORHOLD: Alf Meberg 
sammen med Lasse og 
Arill Fagereng utenfor 
treningssenteret deres.
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Å være på leir innebærer så mye: Å treffe andre ung-
dommer med hjertefeil, bli kjent med ungdommer fra 
hele landet, delta på aktiviteter, være sosial, oppleve 
noe nytt, kveldsbading og spise masse godteri. 

Årets leir ble ikke noe unntak – vi hadde en super uke på Stenbekk leirsted 
utenfor Sarpsborg. 

Ett av høydepunktene på leiren var shoppingtur til Sverige. Jeg har aldri noen 
gang sett sååå store godteriposer. 

Det ble både avisleken og blunkeleken mye lekt i møtesalen. Dog litt til be-
kymring, da avisen ble byttet ut med en brusflaske, men det gikk bra det også.

Aktivitetene dette året var veldig varierende. Volleyballbanen og fotballbanen 
ble flittig brukt. Vi var på klatring, bowling, i badeland, på shopping i Sverige 
og på Inspiria Vitenskapssenter. Det ble også tid til bare å slappe av, spille po-
ker og andre kortspill, og mange tok kveldsbad i vannet ved siden av leirste-
det. I tillegg fikk deltakerne også tid til å sove noen timer på natten.

Lørdag kveld var det grillfest nede ved vannet og S-party. Alle ble oppfordret 
til å ha på seg noe, eller kle seg ut som noen som begynner på S. Her kom det 
veldig mye kreativitet frem! 

I Foreningen for hjertesyke barn er det tradisjon for å arrangere sommerleir. 
De siste årene har deltakerantallet vært noe lavt (fra 15–17 deltakere), så for 
leiren 2016 ble det gjort noen ekstra tiltak i forkant for å prøve å få med noen 
flere. I tillegg ble det i år mulighet for de mellom 18–20 år å delta. Gjett om 
det hjalp! I år var så mange som 47 ungdommer med på leir. Vi tror det er 
rekord, og lederne var spente på å ha ansvaret for så mange ungdommer en 
hel uke.

Makan til fantastiske ungdommer skal man lete lenge etter! Selvfølgelig blir 
man ikke bestevenner med alle de andre 46 ungdommene, men det er viktig at 
alle får være seg selv og at det tas hensyn til at man er forskjellig. 

Mange ungdommer «oppdager» ungdomsleiren for sent, rett og slett. Noen 
deltar det året de fyller 14, og andre deltar først det året de fyller 18. For sist-
nevntes del har vi hatt mange som angrer på at de ikke har vært med før. Vår 
oppfordring til alle dere ungdommer der ute: meld dere på leir så fort dere har 
blitt gamle nok til å være med! 

Torunn Fjær-Haugvik, leder for norsk leir

NORSK UNGDOMSLEIR 
27. JUNI – 3. JULI, SARPSBORG:

- Jeg meldte meg på årets sommerleir fordi 
jeg var med i fjor. Det er bare så gøy!

Neste år arrangeres leiren fra 26. juni 
til 2. juli på Solåsen leirsted, som ligger 
mellom Sandefjord og Larvik. Invitas-
joner blir sendt ut i januar 2017. Sett 
av datoen for Norsk sommerleir 2017!

Bading i vannet ved siden av leirstedet.

Brede underholder

Silje-Sofie Kolbjørn Gerd Oddvei og Mia

Maten var god, aktivitetene var artige og folk var 
 hyggelige (inkludert lederne). Jeg hadde det utrolig bra!

Emilie

Mette Nathalie Line
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– Vi er generalister og må holde på med 
litt av alt. Dette gjør at vi har ganske god 
oversikt. Vi blir vant til å se hele bar-
net, ikke bare hjertefeilen, sier Gunhild 
Helsvig, en av barnekardiologene på 
sykehuset.

BÅDE SPESIALIST- OG LOKALSYKEHUS
Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest 
største helseforetak med tjenestetilbud 
som et tradisjonelt sentralsykehus. Syke-
huset har både lokale-, fylkesdekkende- og 
landsdelsdekkende funksjoner. Primær-
områdene er regionene Salten (Bodø), 
Lofoten og Vesterålen, med cirka 136 000 
innbyggere. 

Barneavdelingen på sykehuset ble etablert 
i 1974 og har over 40 års historie. Bar-
nelege Jan Holt har vært på avdelingen 
siden oppstart, og kan fortelle mye om 
den tekniske og medisinske utviklingen 
som har vært i disse årene. I dag er han 
pensjonist, men «leies inn» flere ganger i 
uken for å gjøre polikliniske undersøkelser 
av hjertesyke barn.

Den første som spesialiserte seg på barne-
hjerter på Nordlandssykehuset var Petter 
Hagemo, og han var med på å bygge opp 
tjenesten på sykehuset i Nordland. 

I mellomtiden var Jan Holt på Rikshos-
pitalet og på Ullevål i noen år, hvor han 
blant annet vikarierte for Asbjørn Langslet 
– da ble interessen for barnehjerter vekket. 

Da Petter Hagemo noen år senere flyttet 
sørover og begynte på Rikshospitalet, tok 
Jan Holt over virksomheten på Nord-
landssykehuset i Bodø. Petter Hagemo 
tar fortsatt med jevne mellomrom turen 
opp til Nordlandssykehuset i Bodø, også 
nå etter at han er blitt pensjonist, og han 
fungerer som en nestor og veileder for 
staben – noe de setter stor pris på ved 
barneavdelingen. 

STADIG STØRRE VOLUM
Barneavdelingen på Nordlandssykehuset 
i Bodø foretar i dag godt og vel 4000 
polikliniske konsultasjoner på barn årlig,  
hvorav cirka 400 er undersøkelser som 
 involverer hjertet. I tillegg kommer under- 
søkelser som gjøres på sykehuset i Vesterålen.
– En god del av disse er selvfølgelig 
henviste barn som skal undersøkes, for 
eksempel på grunn av bilyd oppdaget 
på barsel eller andre steder, forklarer 
Ingebjørg Fagerli. – Vi undersøker også 
mange inneliggende barn med andre 
tilstander. Hun mener likevel at volumet 
er blitt større med årene, i tråd med at 
stadig flere også blir operert. 

Sykehuset i Bodø er ett av få i landet som 
ikke har innført 18-års aldersgrense på 
barneavdelingen. Litt avhengig av diagno-
se, overføres barna til voksenavdelinger 
ved 16-, 17- eller 18-års alder.

Ingebjørg Fagerli begynte på barneavde-
lingen i Bodø i 1987. Også barnelegene 
Gunhild Helsvig og Ingunn Nessestrand 
har lang fartstid på sykehuset. De to 
sistnevnte er i gang med spesialisering, 
og deltar/har deltatt på Rikshospitalets 
skreddersydde skolering i barnekar-
diologi. Ingebjørg Fagerli er involvert 
i barnelegeforeningen og er opptatt av 
rekrutteringen til barnekardiologi.

Kontakten med barnehjerteseksjonen 
på Rikshospitalet i det daglige er god. 
Helsvik forteller at de ofte diskuterer 

pasienter og usikkerheter rundt disse 
med legene der, og at dette samarbeidet 
fungerer bra. Alle undersøkelser av bar-
nehjerter rapporteres til Rikshospitalets 
medisinske behandlingsregister, Berte. 

GENERALISTER MED OVERSIKT
På barneavdelingen i Bodø er de også 
fornøyde med sitt interne samarbeid.
– Avdelingen er liten, og vi har hatt stabil 
bemanning over tid, påpeker Helsvig. 
Hun forteller at når de går vakt, har de 
ansvaret for barn med alle slags sykdom-
mer; nevrologisk, mage, tarm, lunger, 
diabetes, kreft med mer. I tillegg til hjerte, 
selvsagt. Dette ser hun som en fordel.

Ingebjørg Fagerli legger til at det også 
gjør veien til habiliteringsavdelingen 
kort, som også fysisk er nær og befinner 
seg vegg i vegg med barneavdelingen. 

– Vi henviser barna dit, eller vi trekker 
habiliteringen inn i vurderingen, dersom 
vi ser at barnet sliter med flere ting og 
kan ha behov for en litt mer tverrfaglig 
utredning. Ofte er det de samme legene, 
og vi møtes i gangen og på avdelingsmø-
ter, så terskelen for å ta kontakt er ikke 
så høy. 

På poliklinikken på barneavdelingen er 
det to erfarne sykepleiere med lang erfa-
ring, Beate Bjørnbakk og Eva Bjørnstad 
Pedersen, som ofte har førstekontakten 
med foreldre som ringer inn, og når 
barna kommer til undersøkelser. De kjen-

ner foreldrene godt og kan være både 
støttende og veiledende. 

For fastlegene i kommunene er det lett å 
komme i kontakt med dem som spesialis-
ter. Dette er viktig, fordi det på helsesta-
sjonene og legesentrene er stor utskift-
ning av leger, og fordi kompetansen på 
medfødt hjertefeil varierer.
Sykehuset har også eget ernæringsteam 
som trekkes inn dersom barnet har utfor-
dringer med ernæring.

Barneavdelingen i Bodø samarbeider med 
Valnesfjorden rehabiliteringssenter, og 
har god erfaring med mange barn som 
har hatt positive opplevelser med mest-
ring etter opphold her.

NYTT UTSTYR 
– Dette er det beste ekkoapparatet på 
hele sykehuset, sier Jan Holt fornøyd og 
viser stolt fram barneavdelingens nye 
ultralydapparat. 

Sykehusets aller første ekkoapparat ble 
kjøpt inn på 80-tallet. Da var det plassert 
på medisinsk avdeling, og barnelegene 
fikk «låne» apparatet ved behov. På 
denne tiden var det ennå ikke så vanlig 
at pediatere gjorde ekkoundersøkelser, og 
Holt forteller at det ble en del «learning 
by doing» den første tiden. I dag er ekko-
apparatet flittig i bruk til undersøkelser 
av barnehjerter, og på Nordlandssyke-
huset følges barn med alle typer medfødt 
hjertefeil opp, fra de lette til de alvorlige. 

TRANSPORT AV SYKE BARN
I nedslagsfeltet for sykehuset i Nordland 
fødes cirka 2400 barn årlig. Med mange 
sykehus og fødesteder, og et geografisk 

stort område, har sykehuset en del utfor-
dringer knyttet til de store avstandene. 
– Vi er langt unna, og det er sårbart, sier 
Ingebjørg Fagerli.

Derfor har de også et eget team som 
organiserer transport av nyfødte som er 
dårlige og trenger undersøkelse, eventuelt 
behandling. 
– Noen ganger hentes barnet, og vi di-
agnostiserer det videre her, andre ganger 
går transporten direkte til Rikshospitalet, 
forteller Holt. En av barnelegene er alltid 
med under transporten. 

I Nordland har alle fødesteder i dag 
pulsoksymetre, som benyttes til å teste 
oksygenmetningen hos nyfødte. En lav 
oksygenmetning indikerer at noe er galt 
med barnet, enten med hjertet eller det 
kan være en annen sykdomstilstand.  
Erfaringen fra sykehuset er at disse ap-
paratene har bidratt til at flere hjertefeil 
oppdages tidlig hos nyfødte, og at de 
raskere transporteres til sykehuset.

NYTT SYKEHUS
Sykehuset i Bodø er under ombygging. 
Avdelinger flyttes litt provisorisk rundt 
og foreløpig bærer bygget preg av dette 

og en viss uorden. Barneavdelingen har 
flere ganger vært på flyttefot, og akkurat 
nå er det kun poliklinikken og habi-
literingsavdelingen som er permanent 
på plass. Der er de imidlertid fornøyd 
med de nye lokalene, som er både lyse 
og praktiske. Nyfødtavdelingen er også 
på plass med gode lokaler og rom for 
foreldre. De har også gode bomuligheter 
for hele familien, blant annet på den 
historiske Urtegårdshagen, og søsken 
kan være til stede. 

Det nye sykehuset skal stå ferdig i 2019, 
og vil da være et moderne bygg hvor 
også gamle og signaturpregede elemen-
ter er tatt vare på i ny innpakning. 

SAMARBEID MED FFHB
Fra Foreningen for hjertesyke barns 
fylkeslag i Nordland har barneavde-
lingen opp igjennom årene fått nyttige 
gaver. Ett år ble det samlet inn penger 
til nye prober til ekkomaskinen. Barne-
legene er åpne for mer samarbeid med 
foreningen, og kunne blant annet ønske 
seg samlinger for å utveksle erfaringer 
og få tilbakemeldinger om hva som 
fungerer bra (og hva som ikke gjør det) 
på sykehuset.

Oppfølging av hjertesyke barn på Nordlandssykehuset i Bodø:

– FLINKE TIL Å SE HELE BARNET
På Nordlandssykehuset i Bodø er de godt bemannet for oppfølgingen av barn med 
medfødt hjertefeil. Fire barnekardiologer og to sykepleiere, alle med lang erfaring, 
tar seg av pasientene i nye og fine lokaler på barneavdelingen.

– Vi er generalister og må holde på med litt av alt. 
Dette gjør at vi har ganske god oversikt. 

Vi blir vant til å se hele barnet, ikke bare hjertefeilen

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Nytt sykehus er under bygging, her 
brukes både nytt og gammelt.

Ingeborg Fagerli og Gunhild Helsvig 
tester den nye husken på lekeplas-
sen påp sykehusets tak.

Sykepleier på barneavdelingen i Bodø, 
Beate Bjørnbakk.

Sykepleier på barneavdelingen i Bodø,
 Eva Bjørnstad
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Seks familier benyttet familietilbu-
det til Beitostølen Helsesportsenter 
(BHSS) i sommer. Hjertebarn fra 9 

til 14 år hadde et tre ukers opphold med 
aktivitet og mestring i fokus. I midtuken 
deltok alle foreldre og søsken i felles 
aktiviteter som var mange og varierte, og 
ble gjennomført med smil og latter både 
ute og inne i variert sommervær.
– BHSS’ mål er å bidra til å utvikle 
familiens kompetanse, noe som er en 
forutsetning for å kunne støtte barnet i 
aktiviteter i lokalmiljøet, sier inntaksle-
der Tor Erik Nyqvist, som har mange års 
erfaring fra helsesportsenteret.
 
Familiens erfaringer, muligheter og 
kunnskap er i mange sammenhenger 
helt avgjørende for oppfølging etter endt 
rehabiliteringsopphold, mener han.

INSPIRASJON
– Vi har hatt tre flotte uker med ansatte, 
brukere og ledsagere, oppsummerer Lise 
Kleppe som er mor til en 11-åring som har 
med tvillingsøster og storesøster på 14 år. 

Familien på fem har fått inspirasjon til 
nye fellesaktiviteter. 

– Vi har utforsket mange nye og varierte 
aktiviteter på en gang. Dessuten er det 
av stor betydning å møte andre i samme 
situasjon. Barna ble raskt trygge og had-
de stor glede av fellesskapet. Mange har 
fått nye venner og vil holde kontakten på 
sosiale medier i etterkant, forteller hun. 

Beitostølen Helsesportsenter har et stort 
utvalg av aktivitetshjelpemidler. Med 
el-sykkel og tandemsykkel ble det mulig 
for alle å komme seg inn til setra på støl-
svidda. Setervollen inviterte til frilek av 
alle slag. Badminton, ringspill, hestesko-
kasting og blomsterbinding holdt både 
barn og voksne i aktivitet hele dagen. 

Klatreveggen på senteret var det stor stas 
å være i for både barn og voksne, og på 
kveldstid var det valgfri timeplan med 
variert program. Ulike aktiviteter som 
sløyd og ikke minst biljard, var populært. 

TATT VARE PÅ
Familier som hadde erfaring fra habilite-
ringsopphold på andre sentre kunne ikke 
få fullrost Beitostølen nok. 
– Her er alle inkludert, og foreldrene er 
deltakere i programmet på en helhetlig 

måte. Helsesportsenteret har et proft 
opplegg der alle blir sett og tatt vare på. 
Vi vurderer dette som landets beste av 
de oppholdene som vi har erfaring med, 
oppsummerer familiefar Einar Fiksen 
etter familieuka.

Beitostølen Helsesportsenter har det siste 
året lagt større vekt på det psykososiale 
tilbudet enn tidligere. Staben er styrket 
med økt kompetanse innen psykisk helse. 
I forkant av årets opphold engasjerte 
FFHB familieterapeut Ellen Østberg fra 
Diakonhjemmet. Hun har tjue års erfa-
ring med familiearbeid, og har et ekstra 
blikk for søsken i familier hvor bror eller 
søster har spesielle behov. 

Ledelsen på Beitostølen synes samarbeidet 
med ekstern kompetanse er både spennen-
de og utviklende. 
– Her er det brukernes og familiens behov 
som står i fokus, og vårt mål er hele tiden 
å styrke tilbudet til brukernes beste, sier 
inntakskoordinator Tor Erik Nyquist. 
– Jeg håper deltakerne har hatt utbytte av 
samarbeidet vårt med de eksterne, slik vi 
som jobber her på Beitostølen har hatt. 
Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger 

fra ansatte jeg har pratet med. Og som 
sagt, denne erfaringen gjør at vi kommer 
til å se på hvordan vi kan forbedre tilbu-
det vårt innenfor de rammene vi har.

PSYKISK HELSE
– Vi opplever at den psykiske helsa ofte 
blir glemt. Enten det er i møte med helse-
personell på sykehuset eller under habili-
teringsopphold.  Det handler om å styrke 
både den fysiske og den mentale helsa for å 
bli i stand til å mestre en krevende hverdag 
både for hjertebarn, søsken og foreldre sier 
Einar Fiksen, far til Victoria på 12 år. 

Foreldregruppa nikker og er samstemte i at 
det psykososiale tilbudet er like viktig som 
å fokusere på fysisk aktivitet. 
– Det kjennes godt at vi ikke alltid må 
etterspørre tilbud og oppfølging utover det 
rent hjertefaglige. Ofte er det slik at vi som 
foreldre må drive alle prosesser enten det er 
oppfølging fra helsevesen eller i skolever-
ket, istemmer Anita Gäumann, mor til Carl 
på 9 år.

GRUPPESAMTALER
Under familieoppholdet fikk foreldrene 
tilbud om å delta i gruppesamtaler hvor 

tema var foreldre. Hva er energitappende 
for meg? Hva gir meg energi? Hvilke 
prioriteringsmuligheter har jeg? Dette 
var noen av spørsmålene som inviterte 
til refleksjon og ettertanke. For foreld-
regruppa var det av stor verdi å få møte 
andre i samme situasjon, og flere trakk 
fram aktuelle tema som søsken eller 
parforhold. På travle dager kommer dette 
lett i skyggen.  

SØSKEN I SENTRUM
Tilbud til søsken er ofte blitt etterspurt 
av FFHBs medlemmer ved ulike arran-
gementer og samlinger. I familieuka 
var søsken samlet i både alvor og lek. 
Søskengruppa hadde en aldersspredning 
på fire til fjorten år. Tirsdag og torsdag 
var tre timer reservert bare for dem. Ellen 
Østberg ledet søskengruppa sammen med 
sosionomen på BHSS. 

Hun brukte ulike øvelser for å få søsk-
nene i tale. De fikk beskjed om å forsyne 
seg med to til seks Nonstop, som skulle 
spises når de hadde fortalt hva de er 
flinke til. Mange er gode til å slå hjul 
og rundt lavvoen ved Bamselivann ble 
ferdighetene vist fram. 

Så var det tid for følelsesstafett. Fireå-
ringene vet godt hva en følelse kan være. 
Barna ble delt inn i to grupper. I løpet av 
tre minutter skulle barna løpe fram til en 
tavle og skrive ned navnet på en følelse. 
Den gruppen som hadde skrevet ned nav-
net på flest følelser i løpet av tre minutter, 
hadde vunnet.

– I familier hvor et familiemedlem har en 
helseutfordring, er det ofte godt for de 
andre å møte personer i samme situasjon 
for å utveksle erfaringer og få informa-
sjon. Dette gjelder både barn og voksne, 
sier Ellen.

– Hvis det er noe vi kunne ønsket oss i 
tillegg under et slikt opplegg, er det at 
hjertebarna også får en egen samling og 
samtalegruppe. Hvorfor får ikke vi være 
en egen gruppe, var den tydelige beskje-
den fra hjertebarna selv.

– Vi krysser fingrene for å kunne delta på 
et slikt opphold flere ganger, konkluderer 
Einar, far til Victoria. 

Inspirasjon 
TIL FELLES AKTIVITET
Familietilbudet på Beitostølen Helsesportsenter gir 
hjertebarn, foreldre og søsken et pusterom til felles 
lek, moro, mestring og utvikling. 

TEKST OG FOTO: PIA BRÅSS

OPPHOLD 2017 

Habiliteringstilbud for barn og 
familier i Norge
• Geilomo Barnesykehus
• Valnesfjord Helsesportsenter
• Beitostølen Helsesportsenter

Victoria i kajakk på Bamselitjernet.

Spiller Scoop

Familien Kleppe, Arvid, Malin, Karoline, Lise og Kristine. Innebowling, Philip og lillesøster Emma.
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F
ram til 2003 ble det utført 
hjerteoperasjoner på barn ved 
Haukeland universitetssykehus i 
Bergen. Barnehjertekirurgen som 

i alle år sto for de fleste av operasjonene, 
var Leidulf Segadal. 

Når en liten pasient reiste hjem, fikk hun 
eller han med seg det som fikk kalle-
navnet Leidulf-sekken. Den inneholdt 
blant annet informasjon fra FFHB og en 
kosebamse som barnet våknet opp med 
etter operasjonen. 

– Jeg tror 90 prosent av de bamsene ble 
oppkalt etter meg, humrer han. Han ser 
det som en ære. I dag er han en sprek 
pensjonist og bestefar med mange akti-
viteter på planen, og kan se tilbake på et 
rikt arbeidsliv. 

– Jeg synes det var spesielt givende å gi 
nyfødte et fullverdig liv. Jeg har tilfeldig 
møtt noen pasienter igjen når de er blitt 
ungdommer og voksne. En gang møtte 
jeg en tidligere Fontan-operert pasient på 
fjelltur. Det var veldig hyggelig – han var 
i god form! Pasientene mine ble ikke ma-
ratonløpere eller vant OL, men de fikk 
muligheten til å ha et godt og aktivt liv. 

Med seg på laget hadde Leidulf blant 
annet kirurgene Erling Skagseth som var 
med et par år fram til han gikk bort, og 
Hogne Engerdal.

STORT NEDSLAGSFELT
Regionen som Haukeland universitets-
sykehus (HUS) dekker har variert, men 
Leidulfs hjertepasienter har i tillegg til 
Hordaland, i perioder også kommet fra 
både Stavanger og Trondheim. 

Leidulf ble fast ansatt i 1974, og fra 
1975 ble Haukeland på den tiden det 
tredje stedet i landet som opererte hjerte-
pasienter, i tillegg til Ullevål og Rikshos-
pitalet. Rundt halvparten av pasientene 
hadde medfødte lidelser. 
– I begynnelsen var det sjelden noen 
under tre år som vi kunne hjelpe, men 
etter hvert ble det flere og flere operasjo-
ner som det var mulig å gjøre. Det var 
givende – operasjonene ga meg en følelse 
av å ha gjort noe nyttig. På begynnelsen 
av 80-tallet ble min kollega den gangen, 
Hogne Engerdal, og jeg enige om at jeg 
skulle konsentrere meg om hjertebar-
na. Utover det tiåret hadde vi rundt 20 
operasjoner i året, men senere lå tallet på 
rundt 70 årlige operasjoner. 

De utførte etter hvert mange typer ope-
rasjoner i tillegg til kateterintervensjoner. 
På 80-tallet registrerte de en dødelighet på 
fem prosent, men tallet har ligget stabilt lavt. 

Leidulf sier han opplevde at det har vært 
et godt fagmiljø for ham som barne-
hjertekirurg i Norge. Selv om fagmiljøet i 
Bergen ikke var så stort, hadde han gode 
kolleger rundt om i landet og i Europa 
som i fellesskap bidro til faglig utvikling 
og fellesskap. 

– Jeg har utdannelse og praksis fra 
Zürich og reiste årlig dit for faglig påfyll. 
Det var nyttig, mener han, som også var 
på flere turer i året til USA eller England for 
å hospitere og møte kolleger og friske opp 
kunnskap eller lære nye teknikker på konfe-
ranser eller ved å delta på operasjoner. 

– Jeg reiste gjerne til steder der de hadde 
erfaring med ulike operasjoner for å se 
og lære. Man må jo være sikker før man 
setter i gang med nye metoder. Jeg tror 
det ga seg utslag i vellykkede operasjoner 
hos oss, vi hadde lav dødelighet og gode 
resultater. I dag som nye krefter har over-
tatt i Oslo, har det utviklet seg et sterkt 
fagmiljø i Norge.

ALLE FORTJENER EN SJANSE
Leidulf er opptatt av menneskeverd og at 
alle hjertebarn fortjener en sjanse uansett 
hjertefeil og graden av den. Ikke alle 
pasientgrupper fikk den sjansen tidligere. 
Han antar at han kanskje var av de aller 
første i Norge som hjerteopererte et barn 
med Downs syndrom rundt 1980.

– Det er rart å tenke på det nå, men det ble 
gjort tøffe prioriteringer tidligere som ikke  
ville blitt akseptert eller vært nødvendige 
i dag. For førti år siden hadde vi rett og slett  
ikke like mye kunnskap som dagens opp- 
daterte barnehjertekirurger har, og jeg og 
kollegene mine kom oftere til kort enn 
man gjør i dag. Noen barn var rett og slett 
så syke at vi ikke kunne hjelpe dem på  
70-tallet, mens vi reddet barn med lignende 
tilstander noen år seinere. Sånn har den 
medisinske utviklingen alltid vært. Derfor 
ble det av og til bestemt fra høyere hold 
at enkelte pasienter ikke skulle opereres 
fordi det ble ansett som fåfengt. Det kunne  
både være for kompliserte tilfeller og for 
eksempel pasienter med Downs. Jeg er 
veldig glad for at Downs-pasienter i dag 
får en like god sjanse som andre hjertepa-
sienter, nå er det ingen som sier at de ikke 
skal ha likeverdig behandling som andre. 

STØRRE ENHET
Etter at Rikshospitalet overtok operasjo-
nene av hjertebarn i 2003, hadde Segadal 
bare oppfølging og reoperasjoner av hjer-
tepasientene sine fram til for ti år siden. 
De siste årene før han gikk av med pen-
sjon for fem år siden, jobbet han redusert 
og assisterte innimellom ved operasjoner. 
I tillegg dro Norsk Pasientskadeerstat-
ning nytte av erfaringen hans fra et langs 
arbeidsliv som hjertekirurg.  
– Jeg ble 63 i 2003, og det er krevende å 
operere barn, så jeg følte det var greit å 
gi seg da. Noen av kollegene forsvant til 
Riksen, og fagmiljøet opphørte her. Selv 
med en liten stab her i Bergen, arbeidet vi 
i alle år sikkert og gjorde en solid jobb. 
Og nå liker jeg livet som pensjonist!

– Har du noen spådommer for utviklin-
gen av faget?
– Profesjonaliseringen i alle ledd og 
utviklingen av stadig flere hjelpemidler vil 
garantert fortsette og gi nye muligheter. 
Tendensen nå for tiden er å sentralisere 
fagmiljøer. Jeg ser ikke bort fra at vi om 
noen år får en felles skandinavisk base. De 
som peker seg ut som aktuelle steder, er 
Rikshospitalet i Norge og Skånes universi-
tetssykehus Lund, i Sverige, spår han.

OPERERTE HJERTEBARN I BERGEN I 30 ÅR:

– Givende å gi nyfødte 
fullverdige liv

Leidulf er et gammelt, men sjeldent norsk navn. Takket være 
barnehjertekirurgen Leidulf Segadal (75) i Bergen, er det imidlertid et 

ganske vanlig navn på kosebamser på Vestlandet.

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

MILEPÆLER VED HUS

1975 – startet med hjertekirurgi
1981 – barnehjertekirurgi ble skilt ut som egen enhet
1982 – begynte med AVSD og Senning
1986 – startet med blodkardioplegi
1989 – seksjonering av anestesi 
1990 – begynte med ultrafiltrasjon
1993 – startet med switch-operasjoner
1999 – fikk tredelt barnehjertekirurgisk beredskap
2003 – operasjonene ble flyttet over til Rikshospitalet

Leidulf er et mannsnavn med opprinnelse 
i norrøn tid:  leið, «lei, vei», og ulfr, «ulv». 
Leiðulfr var en norrøn form av navnet. Her 
ser du to blad Leidulf anno 2016 – en med 
etternavn Segadal og en med etternavn 
Bamse.

Z
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MYTEN OM

Fallots tetralogi
Det er alltid vågalt å uttale seg om hvem som var først med hva. Hvem som blir 

stående igjen med navnet sitt koblet til det ene eller andre er ofte tilfeldig. Graver 
vi litt i historien, dukker det gjerne opp noe nytt. Og enda er det ikke sikkert at 

dette er hele, eller engang i nærheten av sannheten.

FFHB 40 år  |  Historikk

Per Bjørnstad var for en del år siden forfatteren bak artikkelseriene «Hjerteskolen» og «Operasjonsskolen» i Hjertebarnet. 
Nå gir han sin detaljerte innsikt i historikken bak og prinsippene ved hjertefeilen Fallots tetrade.

I 
1672 (!) beskrev den danske geo-
logen, anatomen og senere katolske 
biskopen Niels Steensen anatomien 
hos en «Fallot». Danskene kaller 

derfor lidelsen Morbus Steno-Fallot. 101 
år senere beskrev Eduard Sandifort, som 
var professor i anatomi og kirurgi i Lei-
den i Nederland, både klinikken og se-
nere anatomien hos en av sine pasienter. 
Interessen for slike eksotiske tilstander 
var naturligvis begrenset på den tiden, 
for noen behandlingsmuligheter fantes jo 
ikke. Igjen omtrent 100 år senere, i 1888 
kom den franske patologen Étienne-Lo-
uis Arthur Fallot med enda en «førstebe-
skrivelse» i den medisinske litteraturen. 
Den er beundringsverdig i sin nøyaktig-
het! For med dagens innsikt kan man 
ut fra Fallots egen beskrivelse forstå at 
det han beskrev ikke var en Fallot! Men 
hans navn ble uløselig knyttet til lidelsen 
likevel.

POPULÆRE EGENNAVNPROBLEMER 
Å ha en slik «merkelapp» å henge på en 
diagnose, kan være farlig. Diagnosen blir 
ofte en «sekk», der alt som ligner litt, 
passer inn. Og det skjedde da også med 
«Fallot». Hvis en pasient i tillegg hadde 
et hull også i forkammerveggen, fikk det 
navnet «Fallots pentalogi». Hvis hullet i 
ventrikkelseptum manglet helt, men det 
isteden var et i atrieseptum, lagde man 
begrepet «Fallots trilogi». Fallot har al-
dri beskrevet noen av disse tilstandene! 

Til tross for at en ekte Fallot har nedsatt 
lungegjennomblødning, er begrepet 
også brukt på noen med økt blodstrøm 
til lungene! Og kalt det «pink Fallot». 

«Alt» ble altså en «Fallot», og beteg-
nelsen ble så vidtfavnende at verdien 
forsvant.

FORSTÅELSEN AV FEILENS 
BETYDNING
Fallot var anatom og beskrev detaljert 
hva han så. Han telte fire avvik fra det 
normale, og dermed var «tetraden» eller 
«tetralogien» skapt. Han hoppet glatt 
over en vesentlig detalj som han som 
anatom ikke kunne se: pasienten var 
«blå» og hadde hatt nedsatt oksygen-
metning. Anatomens mulighet for å se 
fysiologien er begrenset. 

For oss som står omkring pasienten, og 
selvsagt ikke minst for pasienten selv, 
er det forståelsen av og innsikten i ano-
maliens betydning i kretsløpet som er 
interessant. Det vil si ikke bare anatomi, 
men også hemodynamikk, hvordan og 
hvorfor blodet renner som det gjør. Så 
la oss nå se på «de fire feilene» med vårt 
kritiske blikk. 

At en trent muskel blir tykk, vet de aller 
fleste. Løfter du jern, øker muskelmas-
sen. Før fødselen pumper høyre og ven-
stre hjertekammer med samme trykk. 
Derfor er veggene i hjertekamrene like 

tykke når vi blir født. Det er ingen feil. 
Er en pulsåre trang, må hjertekammeret 
pumpe høyere trykk enn normalt for å 
få blodet ut. Da blir muskelen tykkere. 
Det er heller ingen feil. Og ingen vil vel 
regne en isolert stenose i arterieklaffen 
med påfølgende fortykket vegg i hjerte-
kammeret for to feil? Med den logikken 
må vi trekke fra én av Fallots fire «feil»: 
Hypertrofien er ingen feil. Da blir det 
bare tre feil igjen. Foreløpig.

Av de resterende tre feilene ser vi først på 
den «overridende aorta». Og ja, anato-
men har rett. Aortaroten er forskjøvet 
fremover og står i variabel grad lenger 
over mot høyre hjertekammer enn 
normalt. Det er mulig at forskyvningen 
kan bidra til at det blir en forsnevring 
i utløpet. Men posisjonen av aorta har 
ingen funksjonell betydning, verken for 
pasienten eller for kirurgen som skal rette 
på feilen. At aorta i større eller mindre 
grad ligger over det høyre hjertekamme-
ret og «rir» over ventrikkelseptum, betyr 
heller ingenting. (Se de to faktaboksene.) 
Det er ikke derfor det kommer blått blod 
til kroppen. Hvor aorta befinner seg be-
tyr altså ingenting verken for pasientens 
blåfarge eller den nedsatte oksygenmet-
ningen i hovedpulsåren. Hvis posisjonen 
ikke har noen betydning, bør den ikke bli 
lansert som en «feil». Da har vi redusert 
de viktige elementene til to.

Da gjenstår hullet i veggen. Det må minst 
være så stort at det ikke tillater forskjellig 
trykk i de to hjertekamrene. Da er hullet 
omtrent så stort som åpningen ut i aorta 
eller større. Og det skal ligge nært oppun-
der aorta. Det blir nå feil nummer én.
Deretter feil nummer to: Det er den store, 
varierende faktoren. Den som bestemmer 
lidelsens alvorlighetsgrad og behandlings-
muligheter. Det virkelig sentrale elemen-
tet med tanke på behandlingen og vår 
mulighet til å forstå tilstanden. Det som 
kanskje får oss til å begripe at det er sant 
at ikke aortas posisjon betyr noe: Pulmo-
nalstenosen. Den er bremsen som gjør 
det vanskeligere å komme seg til lunge-
pulsåren, eller «kranen» som skrus igjen 
og forhindrer oversvømmelse av lungene. 
Til slutt blir forsnevringen så trang at det 
blir så vanskelig å komme forbi, at noe 
av blodet fra høyre hjertekammer tar 
veien i motsatt retning, gjennom VSD-en 
til aorta. Pasienten blir cyanotisk, og vi 
har en cyanotisk pasient med «to-feils-
sykdom» (eller hva vi skal kalle den).
 
Det er altså graden av forsnevring som er 
det vesentlige elementet i Fallots anomali. 
Hemodynamisk heter det når motstanden 

har økt så mye at shuntretningen snur. 
Og de som vil ha det uttrykt på fysikk-
språk (det heter Ohms lov U=R·I, eller i 
hemodynamikken P=Q·R, der P er trykk, 
Q er blodstrøm og R er motstand), vil 
forstå at om trykket er uforandret i høyre 
ventrikkel og motstanden til lungene 
øker, må blodstrømmen dit gå ned. Om 
en pasient ved en kontroll har 88 % i 
O2-metning og ved den neste 82 %, vet 

vi at pulmonalstenosen har økt. Det er 
blitt enda vanskeligere for blodet å kom-
me til lungene. Det er det bare én grunn 
til: Pulmonalstenosen. Aorta har ikke 
rørt seg en millimeter hit eller dit!

DIAGNOSEN
Nå er vi nesten ved konklusjonen: Hva 
er egentlig en Fallots tetrade, en Mor-
bus Steno-Fallot eller en Sandiforts 

Niels Steensen

Historikk  |  FFHB 40 år

Per Bjørnstad
Det er altså graden av forsnevring som er det vesentlige 

elementet i Fallots anomali. Hemodynamisk heter det når 
motstanden har økt så mye at shuntretningen snur

FALLOTS TETRADE

Forsnevret 
lungepulsåre

Hull i 
septum

Fottykket vegg
i høyre hjerte-
kammer

Feilstilling 
av aorta
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sykdom? For all praktisk definisjon er 
det en ikke-trykkskillende ventrikkel-
septumdefekt med pulmonalstenose og 
høyre-venstre-shunt. Ja, altså en feil som 
bare består av to viktige elementer: Det 
store hullet og forsnevringen. Først når 
vi ser og begriper det, beveger vi oss mot 
forståelsens klarsyn. For ca. 35 år siden 
forsto allerede en 8-åring det! (Se tekst-
boksen: «Noen har skjønt det!».)

DEN VIKTIGE FORSKJELLEN PÅ
 «FALLOT» OG «FALLOT»
Vi har nå definert to-feils-sykdommen. 
Men vi kan ikke stoppe der! Det som er 
lidelsens virkelige utfordring, er hvordan 
forsnevringen(e) ser ut anatomisk. Den 
«klassiske» og «snille» formen har en 
lokalisert, muskulær forsnevring i utløpet 
av det høyre hjertekammeret under klaf-
fen. Mange med meg mener at den for 
det meste er ervervet. Den kan kanskje 
være påvirket av at aorta har endret litt 
på anatomien, men den er ikke der fra 
fødselen av. Det kan forklare hvorfor en 
slik Fallot oftest ikke blir diagnostisert 
før ved 3 måneders alder. Men forsnev-
ringene er et spektrum både i type og 
grad. Noen har en klaffeforsnevring, 
enten istedenfor den førstnevnte, eller 
sammen med den, kanskje også med en 
for liten klaffering. Noen ganger er det 
ingen åpning i det hele tatt mellom høyre 
hjertekammer og pulmonalarterien. I til-
legg er det pasienter hvor hele arterietreet 
enten er underdimensjonert eller har en 
rekke forsnevringer utover i arteriegre-
nene. Vi ser fort at dette er ulikheter som 
har så stor betydning for pasienten og 
mulige behandlingsformer at diagnosen 
ikke er informativ uten at forsnevringene 
beskrives detaljert. Dette er hovedgrun-
nen til at jeg er skeptisk til å benytte den 
utvannede Fallot-diagnosen som i sin 
omtrentlighet ikke bidrar til forståelsen 
av den enkelte pasientens hjertelidelse.

Mitt jubileumsønske til foreningen er at 
jubileet blir «sekkediagnosenes gravøl» 
og at «Morbus Steno-Fallot» i fremtiden 
heter: Stor VSD med høyre-venstre-shunt 
på grunn av xxxx, der xxxx er den detal-
jerte beskrivelsen av forsnevringen(e).

DOBBELT UTLØP FRA 
HØYRE VENTRIKKEL  
Ved en annen lidelse går begge arte-
riene ut fra høyre kammer. Den kalles 
«dobbelt utløp fra høyre ventrikkel». 
Likevel har pasientene normal met-
ning i aorta. Hemodynamisk og symp-
tomatisk er dette som en isolert, stor 
ventrikkelseptum-defekt. (Se den an-
dre boksen.) Fem ganger så mye blod 
som normalt går gjennom lungene. Det 
meste kommer fra venstre hjertekam-
mer gjennom det store hullet i veggen. 
Det fosser så mye oksygenrikt blod ut 
fra hullet under aorta at det oksygen-
fattige blodet som kommer tilbake til 
hjertet og høyre ventrikkel, ikke har en 
sjanse til å forsere fossen og komme 
seg til aorta. Men oksygenmetningen 
i kroppens arterie er helt normal, selv 
om altså aorta i sin helhet utgår fra 
det høyre hjertekammeret.

NOEN HAR SKJØNT DET!
Samtale mellom en 8 år gammel pasient (R) og 
meg (M) ca. 1980.

Han er til hjerteundersøkelse før kirurgisk reparasjon av Fallot. Stiller med ett 
arr på hver side av brystet. Ganske ordrett gjengivelse (de som kan dialekten, 
må ha meg unnskyldt for ev. knoting) av samtalen som forteller at en 8-årig 
pasient forstår langt mer av feilen enn en gjennomsnittlig lege.

M: Er du operert før, du?
R: Ja, æ e operert to gonga før en shunt. Dæm åpna på ene sida først, men fikk 
ikke tel det, så dæm brukte andre sida.
M: Så du vet kanskje hva du feiler også, du, da?
R: Ja! Æ har en såkalt Fallots tetrade. Fallot var han som fann opp han. Og 
tetrade heter det derfor at det er fire feil! Men egentlig, skjønner du, er det 
bare to!
M: Og hvilke feil er det da?
R: Det er et håll mellom hjertekamran og trangt for lungepulsåra.
M: Og hva skal de gjøre nå, da?
R: Dæm skal tætt att hållet og lukk opp for lungepulsåra!

En dypt imponert doktor gjemte denne uforglemmelige samtalen i sitt hjerte 
og ønsket ham lykke til! Det ble en vellykket operasjon.

BLODSTRØM MED OG  
UTEN VENTRIKKEL- 
SEPTUMDEFEKT (VSD)
Normalt pumper hjertekamrene likt 
volum. Men det er fem ganger så 
tungt å pumpe blodet til kroppen som 
til lungene. Derfor blir trykket i det 
normale høyre hjertekammeret bare 
femteparten av trykket i det venstre. 
Med et stort hull i veggen er det like 
trykk i de to kamrene. Da er trykket 
i det høyre kammeret fem ganger så 
høyt som normalt, og det pumpes 
fem ganger så mye blod som normalt 
inn i lungene. Disse fem delene kom-
mer tilbake til venstre hjertekammer 
og fordeler seg med fire deler gjen-
nom hullet og én del til aorta.

S
eks familier, ti voksne og ti barn, 
setter pris på helsesportsenterets 
fokus på muligheter og ressurser. 
Valnesfjord Helsesportsenter har 

i år reservert familieukene i august og 
september til barn med medfødt hjertefeil 
og deres familier. 
– Her lytter de til brukernes behov og 
forsøker å legge til rette for å møte både 
barnas og foreldrenes sårt savnede behov, 
bekrefter Else, mor til Maja på 10 år.
Barn med hjertefeil har tradisjonelt ikke 
vært definert i målgruppen for barne-
habilitering i spesialisthelsetjenesten, og 
mange foreldre erfarer at barna deres 
ikke får den utredning og oppfølging som 
er nødvendig. Kunnskapen om medfødt 
hjertefeil er foreløpig ikke god nok i en 
rekke habiliteringsmiljøer.  

Internasjonale retningslinjer, som bygger på 
solid dokumentasjon, og den nye norske 
veilederen for tverrfaglig oppfølging av 
hjertebarn, påpeker at behovet for habilite-
ring og oppfølging absolutt er til stede. 

– Her har vi i Foreningen for hjertesyke 
barn, i samarbeid med spisskompetansen 
i fagmiljøet, en jobb å gjøre. Helhetlig 
og tverrfaglig oppfølging av barna for 
å fange opp eventuelle utfordringer er 
avgjørende for å sikre at barnet får riktig 
og god hjelp. Da legges grunnlaget for 
gode liv, sier Helene Thon, generalsekre-
tær i Foreningen for hjertesyke barn
– Vi erfarer at barn med hjertesykdom i 
mange tilfeller har sammensatte utfor-
dringer som påvirker deres funksjonsnivå 
og mestringsevne. Ofte kommer det til 
uttrykk i skolehverdagen og ved redu-
sert deltagelse i fritidsaktiviteter. Mange 
av disse barna vil derfor ha behov for 
spesialisert habilitering. Som del av dette 
er det viktig at de har mulighet til delta 
i opphold på samme måte som andre 
barn i habiliteringstjenestens målgruppe, 
sier Ragnhild Gundersen som er teamsjef 
habilitering barn og unge på Valnesfjord.

Staben på Valnesfjord, som består av 
blant annet spesialsykepleiere, lærere, 

idrettspedagoger og fysioterapeuter, 
observerer og erfarer at barna har både 
fysiske begrensninger og andre psyko-
motoriske utfordringer. Flere av barna 
får etter vurdering her anbefalt å søke på 
spesialiserte intensivopphold for å utfor-
dres og trygges i fysisk utfoldelse. 
– Ikke minst er det viktig å lære seg 
energiøkonomisering. Når kapasiteten er 
begrenset er det viktig å lære å prioritere, 
sier Trine, mor til Sigrid på 9 år. Hun 
forteller at dette er et utfordrende tema 
hjemme hos dem. 

På Valnesfjord møter ungene andre i 
samme situasjon, som kanskje også stre-
ver litt, og de føler seg slett ikke anner-
ledes. Etter bare noen timer sa det bare 
«klikk» og ungene var en samlet gjeng. 
På spørsmålet om hva han liker best med 
oppholdet, svarer Odin på 12 år: 
– Alt. Det eneste jeg savner er kakao i 
drikkeautomaten. Etter ridning, kano-
padling og golffrisbee er det lett å forstå 
at en kopp med kakao er fortjent. 

TEKST OG FOTO PIA BRÅSS

– Det må vi vel kunne få til, er gjennomgangsmelodien fra de ansatte
 på Valnesfjord Helsesportsenter. 

M

Familieopphold for hjertebarn 
PÅ VALNESFJORD HELSESPORTSENTER
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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 |
WENCHE SVEEN RANDEN
Bekkelivegen 7
2315 Hamar
Telefon: 990 15 477
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND |
ANDRE HOLEN
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD |
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 |
CATHRINE SØTVEDT
Johann Schaannings gate 97
3746 Skien
Telefon: 416 06 667
E-post: telemark@ffhb.no

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

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

ROGALAND |
HILDE ELISABETH HÅLAND
Lundegeilen 82
4322 Sandnes
Telefon: 977 13 664
E-post: rogaland@ffhb.no

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

SOGN OG FJORDANE |
VERONICA HILDE
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 414 30 166
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

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

SØR-TRØNDELAG |
STIAN SAMSET ELVEBAKK
Porsmyra 63
7091 Tiller
Telefon: 988 61 620
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG |
ELSE K. LØVMO FUTAKER
Prost Brants veg 20
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND |
MARIANNE WALLE
Folkneset 12
8360 Bøstad
Telefon: 974 68 080
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS |
ASGEIR NILSEN
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
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 |  
SISSEL HOLM-SANDNES
P.b. 58
1625 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

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

REGION SØR |  
JORUNN MOI REINHARDTSEN
Erlevegen 44
4700 Vennesla
Tlf. 975 00 061
E-post: regionsor@ffhb.no

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

REGION MIDT |  
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 |
SILJE KRISTIN GRYTØYR
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et 
nettverk av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du får 
informasjon, råd og støtte i alle faser familien og hjertebarnet går 
gjennom. Foreningen er åpen for 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 hjertefeil 
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 periode, 
så de har noen å støtte seg på.

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

www.ffhb.no/kalender

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

www.ffhb.no/fremtiden
KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

www.ffhb.no/giver

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

Kontonr: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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Da er høsten kommet, og vi i 
VMH har gjennomført årets 
hårete mål. Det ble en fantastisk 
tur til Gaustatoppen. Totalt 
spiste 18 VMH-ere lunsj på 
Gaustatoppen turisthytte. 16 
gikk opp til toppen, mens to 
tok banen opp. På tilbaketuren 
var det flere som valgte å ta 
banen, for å få med seg det som 
en attraksjon. Hårete mål for 
meg er ikke bare det å utfordre 
seg fysisk, men også tørre å ut-
fordre seg psykisk med å treffe 
og være sammen med andre 

mennesker. 
 Vi hadde flere alternativer på 
turen, men jeg var en av dem 
som tok banen både opp og 
ned. For meg så er det sosiale 
samværet med andre med hjer-
tefeil det viktigste. Det at man 
i tillegg kunne få det på et sted 
som Gaustatoppen med både 
venner, utsikt og god mat, var 
bare en bonus. 
 Jeg er av natur egentlig gan-
ske introvert. Jeg må innrømme 
at hvis det ikke hadde vært for 
VMH, så hadde jeg nok vært 
mye mindre sosial enn det jeg 
er nå. Jeg er neppe den eneste 
som har det slik, og mistenker 
at det særlig gjelder mange av 
oss gutta. Som yngre gutt følte 
jeg meg svakere enn andre. Jeg 
måtte spille ekstra tøff, fordi jeg 
var spinkel og liten av vekst. 
Helt til midten av 20-åra plaget 
det meg. I dag er jeg ikke liten 

eller svakelig på noen måte, 
men jeg må fortsatt spille tøff 
av og til. Målet mitt at VMH 
skal få med enda flere hjertesy-
ke på turer, gjerne flere gutter. 
Det å føle at man er i samme 
båt, og ikke trenger å forklare 
for noen hvordan man har det, 
er viktig. Man bare skjønner 
hvordan det er å være hjertesyk 
når man er sammen med andre 
hjertesyke. 
 Vi har en overvekt av jenter 
på de fleste arrangementer. Jeg 
tror at det ikke nødvendigvis 
skyldes at vi gutta ikke trenger 
å møte andre, snarlig tvert imot.  
For mange gutter så er det å ta 
det første steget å bli med på tur 
enda større.  Man må utfordre 
seg selv. Mitt råd til alle er: Bli 
med på turer både i regional 
regi, men også sentralt.  Man 
blir inkludert umiddelbart, for 
vi er jo i samme båt.  

LEDER

Nr. 4 • 2016  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
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Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
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Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
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Forskning for 
bedre oppfølging

Bli med på
 Likemannsssamling

side 2

side 7

Lang lunsj på 
Gaustatoppen

side4

X-ORD NR. 4-2016

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 4-2016»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 3-2016:

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

Reidun Engkrog, Finnsnes
Sigrun Lund, Torp
Emmi Thelise Nerdal, Brandsfjord

Gratulerer!
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D
e første resultatene fra det store prosjektet, 
som involverer over 4.000 GUCH-pasi-
enter i alle verdensdeler, ble publisert før 
sommeren. De peker blant annet på en del 

risikofaktorer som kan gi dårligere livskvalitet – og 
som leger og sykepleiere på poliklinikken bør være 
mer oppmerksomme på. 

– TUSEN TAKK!
Vi kommer tilbake til resultatene både i denne 
artikkelen og i kommende artikler på Hjerte-
rom og vmh.no. Men først vil Katrine si takk!
– Tusen takk! Jeg er utrolig takknemlig for de 
174 som har tatt seg tid til å svare. Hadde 
det ikke vært for dem, hadde det ikke vært 
noen studie, slår Katrine fast. Av totalt nær 
400 spørreskjemaer som Katrine sendte 
ut til pasienter, fikk hun svar fra 174. 
Det er en svarprosent omtrent som 
forventet.
– Ære være dem. Jeg vet hva det krev-
de av dem, og hvilke påkjenning det 
var. Jeg skjønner at det var tøft for 

mange. Det tar lang tid, og er intrikate 
spørsmål som krever mye konsentrasjon, 

sier Katrine. Undersøkelsen hadde svært 
mange spørsmål, og man måtte gå ganske 

dypt i seg selv for å fullføre. 

KLARTE IKKE Å SVARE
Noen hadde lagt lapper i konvolutten sammen 

med skjemaet for å fortelle at de er glade for at 
spørsmålet om livskvalitet blir tatt opp på denne må-

ten. En annen foreslo en oppfølgingsstudie om fem år. 

RESULTATER FRA NYTT FORSKNINGSPROSJEKT:

Skal gi et bedre tilbud for 
GUCH-pasienter

Masteroppgaven som GUCH-sykepleier Katrine 
Onshuus Eriksen arbeider med er en del av et det 
første verdensomspennende forskningsprosjektet 
om livskvalitet for voksne med medfødt hjertefeil. 

– Målet er bedre oppfølging på GUCH-klinikken, 
sier Onshuus Eriksen.

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

Og noen har kommet i ettertid og fortalt 
at de ikke klarte å svare.  
– En fortalte at hun satt med undersøkel-
sen, men da spørsmålene kom, skjønte 
hun at hun er dårligere enn hun vil være, 
og det orket hun ikke forholde seg til. 
Det er en kjempeviktig og fin tilbakemel-
ding for meg å få. Det er nemlig ikke så 
lett å være uærlig i en sånn undersøkelse, 
sier Katrine.

HVA PÅVIRKER LIVSKVALITETEN?
I den første artikkelen med resultater 
fra studien, tar man blant annet for seg 
hvilke pasienter som har høyere risiko 
for å ha dårlig livskvalitet: Høyere alder, 
å være jobbsøker, arbeidsledig eller funk-
sjonshemmet, å ikke ha eller ha hatt en 
partner samt dårlig funksjonsnivå er alle 
faktorer som kan gi lavere livskvalitet.
– Studien viser at faktorer som alder 
og  at du har en partner og noen å dele 
sorger og gleder med er viktig. Det betyr 
også mye å ha en jobb, og hvilket funk-
sjonsnivå du har, konkluderer GUCH-sy-
kepleieren.
– Når vi vet hva som er risikofaktorer, 
kan vi gå inn og se hvem vi bør tilby 
litt ekstra for at livskvalitet kan øke. 
Resultatene gi et kunnskapsgrunnlag for 
å kunne gi nye muligheter på poliklinik-
ken, særlig i sårbare faser, sier Katrine.

30 PROSENT UNNGÅR TANNLEGEN
I studien har de også spurt om ting som 
rus, fysisk aktivitet og  munnhygiene. 
Som kjent har voksne med medfødt 
hjertefeil høyere risiko for endokarditt, 
som potensielt kan være livstruende. En-
dokarditt starter som regel med bakterier 
i munnen, og god tannhygiene er det 
viktigste forebyggende tiltaket. 
– I vår populasjon er det 30 prosent som 
ikke går til tannlegen årlig. Det er 30 
prosent for mye. Det hadde vært inter-
essant å se når de egentlig slutter å gå til 
tannlegen. Er det fordi det koster penger, 
spør sykepleieren. 
– Vil denne nye kunnskapen gjøre at dere 
i større grad enn før nevner dette med 
tannhelse på kontroller? 
– Ja! 

REPRESENTATIVT UTVALG
Den norske delen av studien utgjør et 
representativt utvalg av voksne med 
medfødt hjertefeil i Norge. Dermed gir 
svarene gode pekepinner for hvordan 
virkeligheten er.
– Dette er en første studien av sitt slag i 
verden. Har den gitt klare svar? 
– Ja, på den måten at den belyser noen 
områder som trenger mer utforskning og 
som vi må se på, og noen klare risiko- 

områder vi kan ta tak i og forebygge. For 
oss gir den et bedre grunnlag for å snak-
ke pasientens sak oppover i systemet, for-
di den gir tall og fakta. En annen styrke 
er at den baserer seg på pasientrapportert 
utfall. Det eneste som egentlig kan si noe 
om pasientens sin helhetlige opplevelse, 
er jo pasientens selv.

– KJEMPEVIKTIG
Hele den store studien er delt i fire hoved- 
områder: Livskvalitet, opplevelsen av 
helse, psykososial funksjon og helse-ad-
ferd. I løpet av det nærmeste året vil det 
bli publisert mange nye funn.
– Hvor viktig er deltakelsen i dette pro-
sjektet, Approach-IS, for GUCH-enheten 
på Oslo Universitetssykehus Rikshospi-
talet? 
– På sikt er det kjempeviktig. Det viktig-
ste er at vi får bedret tilbudet vi gir, og at 
resultatene eventuelt sier oss noe mer om 
hvor det ikke er bra nok og hvor vi bør 

sette inn en ekstra innsats. Vi har fått et 
stort, internasjonalt nettverk, internasjo-
nalt samarbeid og tilgang til og informa-
sjon om det andre jobber med innenfor 
området voksne med medfødt hjertefeil.

MÅL: UTVIKLE TILBUDET
Katrines masteroppgave skal være ferdig 
i juni 2017. I tillegg til henne selv, er 
kardiolog Mette Elise Estensen involvert 
som prosjektansvarlig
Frem til sommeren vil GUCH-sykeplei-
eren – i tillegg til jobben på klinikken 
– jobbe med funn og analyser innen hel-
seadferd fra studien. Hun ønsker også å 
se nærmere på psykososial atferd, og har 
søkt om midler til dette. Alle analysene 
skal være klare i løpet av 2017.
– Da vil vi ha et veldig godt grunnlag 
for å utvikle tilbudet videre her på 
GUCH-klinikken, understreker Katrine 
Onshuus Eriksen.

Katrine Onshuus Erik-
sen der vi er vant til å 
se henne – i korridoren 
på GUCH-poliklinikken 
ved Rikshospitalet.

OM STUDIEN

Navn: APPROACH-IS consortium

Dette er den første verdensomspennende undersøkelsen av voksne pasienter 
med medfødt hjertefeil i verden. Den slår fast at livskvaliteten er generelt god 
hos voksne med medfødt hjertefeil. 

APPROACH-IS er utført i nært samarbeid med International Society for Adult 
Congenital Heart Disease (ISACHD). 
Målet med studien var å beskrive livskvalitet i et stort internasjonalt utvalg 
blant voksne med medfødt hjertefeil, undersøke sammenhengen mellom 
livskvalitet og pasientkjennetegn og karakteristikker (for eksempel sosiode-
mografiske og medisinske variable), utforske variasjon i livskvalitet på tvers av 
land og undersøke forholdet mellom livskvalitet og landets egenskaper (som 
kulturelle dimensjoner og landets «lykkescore»)

Data er samlet inn fra pasienter i 15 land på fem kontinenter: Argentina, 
Australia, Belgia, Canada, Frankrike, India, Italia, Japan, Malta, Norge, Sverige, 
Sveits, Taiwan, Nederland og USA. Det hele koordineres fra universitetssyke-
huset i Leuven, Belgia. 

Resultater
• Totalt 4.028 voksne med medfødt hjertefeil i 15 land har deltatt i studien.
• Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 32 år.. 
• 53 prosent er kvinner.
• Majoriteten av pasienten evar av hvit/kaukasisk opprinnelse, fullført videre-

gående skole, jobbet deltid eller full tid, og var gift eller samboer uten barn.
• 49 prosent hadde hjertefeil med moderat alvorlighetsgrad, og 54 prosent 

oppga at de var i funksjonsklasse 1 etter NYHA-skalaen (asymptomatisk). 
• Gjennomsnittlig livskvalitet-score for de som gjennomførte studien, var på 

80 på en skala fra 1 til 100.

Les mer: http://approach-is.net/
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18 VMH-ere, nye og gamle - erfarne og 
uerfarne, installerte seg på en stor flott 
hytte på Gaustablikk fredag 27. august. 
Grillen ble fyrt opp og middagen ble 
inntatt. Yr glimtet til med korrekt vær-
melding; regnet gav seg og en fantastisk 
stjernehimmel dukket opp. Lørdag mor-
gen skinte solen fra en nærmest skyfri 
himmel og vi var klare for å nå Gausta-
toppen - noen med den historisk banen 
inne i fjellet og andre ved hjelp av egen 
pumpe og bein. Vi var ikke de eneste 
som hadde Gaustatoppen som mål denne 
lørdagen, så det var rene 17. mai-toget på 
vei opp. Målet med turen var å samles på 
Turistforeningens hytte på toppen til fel-
les lunsj, og jammen var alle på plass når 
lunsjen sto klar. Til tross for over 2000 
mennesker på Gaustatoppen denne dagen 
sto det ikke på servicen fra de ansatte 
på turisthytta. Slitne og fornøyde satte 
vi oss til bords og fikk servert en nydelig 
hjemmelaget kjøttsuppe og hjemmelaget 
brød. De med allergier ble også ivaretatt 
på beste måte. 

Været var virkelig på vår side denne 
dagen, og selv om det kom noen skyer 
var utsikten upåklagelig. Det er ikke ofte 
lunsjen inntas i slike vakre og luftige 
omgivelser.

Etter en lang lunsj og pust i bakken gikk 
ferden ned igjen. Også denne veien noen 
med bane og noen til fots. Vel nede var 
vi sultne igjen og klare for ny runde 

med grilling. Men da det viste seg at vi 
var tomme for gass til grillen ble maten 
tilberedt inne på komfyr og i stekeovn. 
Det smakte uansett!

MELD DEG PÅ DONASJONSDAGEN  
22. OKTOBER!

Stiftelsen Organdonasjon ønsker 
å nå bredt ut med sin kampanje 
«Si det for å bli det» og oppfor-
drer flest mulig til å bli med på 
stand på Donasjonsdagen lørdag 
22. oktober. 

To ganger i året slår vi på stor-
tromma for organdonasjon. I ok-
tober går Donasjonsdagen, selve 
«nasjonaldagen» for orgando-
nasjon av stabelen, og i februar 
markerer vi Valentinsdagen med en egen vri. Det arrangeres da stands 
over hele landet, der hundrevis av frivillige gjør en kjempeinnsats. De 
deler ut donorkort, informasjonsmateriell og smil til hundretusener av 
nordmenn og får folk til å snakke om og ta stilling til organdonasjon. 
For å kunne gjennomføre disse dagene, er Stiftelsen Organdonasjon 
helt avhengige av de frivilliges innsats og engasjement.
Å stå på stand er meningsfylt, sosialt og en viktig måte å skape be-
vissthet om organdonasjon på.
I år markeres Donasjonsdagen lørdag 22. oktober. Vi håper å se mange 
VMHere på stand denne dagen

Meld deg på som standkontakt eller deltager på
www.organdonasjon.no/donasjonsdagen-pamelding/

KURS FOR DEG MELLOM 30 OG 40

17. og 18. november blir det kurs for alle med medfødt 
hjertefeil mellom 30 og 40 år og deres nærmeste. Kurset 
holdes på Rikshospitalet.

Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for 
å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i 
samme situasjon. Det får de anledning til på dette kurset, 
som arrangeres av Kardiologisk avdeling i samarbeid med 
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og 
mestringssenteret ved sykehuset. Dette er et kurstilbud 
til pasienter med medfødt hjertefeil og deres pårørende.
Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom 
og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar 
med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler 
sin erfaringskunnskap.
På kurset legges det opp til gruppesamtaler med ple-
numsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverks-
bygging.
Men det aller mest givende og lærerike er kanskje å møte 
andre i samme situasjon. Voksne med medfødt hjertefeil 
(VMH) inviterer alle kursdeltakerne til middag og sosial 
aften torsdag kveld. Arrangementet er gratis. 
Egenandelen for hele kurset er på kun 345 kroner, og gjel-
der kun for pasienten. Hvis du har frikort, trenger du ikke 
å betale. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter 
finner du i invitasjonen som ligger på vmh.no, og som er 
sendt til aktuelle medlemmer.

Årets hårete lunsj 
vel gjennomført!
TEKST: KARI ANNE PEDERSEN  |  FOTO: LARS TAHLÉN, CLAUS LIEN OG GRO ELIN SEBERG

Fra toppen ser man på en god dag en 
fjerdedel av fastlands-Norge.

Søndag formiddag vinket vi farvel til 
Gaustatoppen. Noen tenkte i sitt stille sinn: 
Aldri opp dit igjen! og andre: Gleder meg 
til neste gang. Uansett var alle en opplevelse 
rikere, noen hadde gjennomført noe de aldri 
ville trodd de kunne klare, noen spiste en 
lunsj med en utsikt de aldri hadde opplevd 
før og alle hadde fått kjent på hvor godt det 
er å oppleve ting sammen med andre som er 
i «samme båt».

«For meg var helgen sammen med VMH en eneste 
stor opptur, bokstavelig talt! Møtte flotte, varme og 

veldig inkluderende mennesker som heiet på seg selv 
og hverandre, både opp Gaustatoppen og i samtale 
om hverdagens små utfordringer. Gaustatoppen var 
en personlig seier, men vi besteg fjellet sammen! En 

fantastisk helg med fantastiske mennesker.
Ann-Karin Gjertsen-Davidsen

Marthe-Lene, Kari Anne, Jeanett og Hilde skåler for egen prestasjon.

Alle popstjerner med respekt for seg selv har 
egen turnébuss. VMH er ikke noe dårligere 
når de legger ut på årets «Hårete mål». Foran 
bussen ser vi trekløveret fra region midt, Gro 
Elin (t.v.), Anne og Christine.

Trude (t.v.), Marta Katrine og Frøydis smiler bredt.
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AV JEANETT ISACHSEN OG LENE STIEN

Vi var åtte spreke damer fra region vest 
som reiste til Oslo 3. september for å 
utfordre oss selv.
Vi stilte samlet på startstreken og gjen-
nomførte 5 km, sammen med til sammen 
7000 andre spreke damer. 
For en dag, fylt av glede, sol, felles opp-
varming, svette, kanskje noen tårer og en 
mestringsfølelse av andre dimensjoner. 
Vi var så stolte, glade og lykkelige da 
vi kom i mål. Vi hadde alle forskjellig 
utgangspunkt og vi kjørte vårt eget løp, 
her gjaldt det å slå sine egne personlige 
mål, og samtidig heie hverandre i mål på 
oppløpssiden. For det skal sies, endelig 
fikk vi oppleve å løpe på Bislett stadion, 
et lite snev av idrettsstjerne. Bare det er 
noe vi kommer til å skryte av i fremtiden.
Vi hadde en fantastisk dag og kveld 
sammen, svette, latter og sosialt samvær.
Dagens prestasjon ble feiret med en deilig 
middag på Delicatessen på Majorstuen. 
Der fikk vi servert tapas og en nydelig 
dessert, en vel fortjent utskeielse etter å 
ha forbrent en hel haug med kalorier.
Takk til Extrastiftelsen Helse og Rehabi-
litering som gjorde dette mulig!
Vi sitter alle igjen med gode minner, 
nye venninner og ikke minst en utrolig 

opplevelse og mestringsfølelse. Vi har 
allerede begynt å snakke om neste års 
KK-mila, alle ble så gira og syns dette var 
så utrolig gøy og vi har en pers å slå. For 
neste år, da er vi enda litt bedre og enda 
mer forberedt på hva som venter oss…
Det er ingenting som er umulig for oss, 
for sammen så skaper vi magi!

 Det nye regelverket trer i kraft 1. ok-
tober. Alle som skal søke om førerkort 
må fylle ut en egenerklæring om helse 
på trafikkstasjonen. Hvis man har en syk-
dom eller tilstand som kan virke inn på 
kjøreevnen, må man i tillegg få helseat-
test fra lege. 

Regelverket er justert med ny medisinsk 
kunnskap om ulike tilstander og deres 
effekt på trafikksikkerheten. Ifølge divi-
sjonsdirektør Svein Lie blir det enklere 
for legene og førerkortsøkerne å se hvilke 
krav som gjelder, det vil bli mindre rom 
for skjønn, og dermed mer lik behand-
ling. 

Å få helseattest og å søke fylkesmannen 
om dispensasjon, har vært en tidkrevende 
og litt kronglete prosess for mange som 
for eksempel har mistet førerkortet på 
grunn av arytmi, hjertestans eller annet 
– og som hvert annet eller tredje år må 
søke om ny dispensasjon. Nå blir proses-
sen enklere enn før, og de fleste vil kunne 
få helseattest hos fastlegen sin. Årlig har 
det kommet om lag 18 000 søknader om 
dispensasjon til fylkesmannen, og denne 
søknadsbunken vil bli kraftig redusert.
Leger, optikere og psykologer som skal 
bruke det nye regelverket, vil få informa-

sjon og opplæring, og Helsedirektoratet 
har laget en veileder om de nye helsekra-
vene.

Dinside.no skriver at helsekravene blir 
strammet inn med det nye regelverket, 
og at de samme reglene allerede gjelder 
i EU. Blant annet blir det vanskeligere 
for pasienter som går på vanedannende 
medisiner, har diabetes, demens eller 
søvnsykdommer å beholde førerkortet.
For andre grupper medfører de nye hel-
sekravene en liberalisering. I førerkort-
gruppe 2 og 3 har ikke helsekravene vært 
oppfylt dersom en person tidligere har 
hatt hjerte- og karsykdom, uavhengig av 
nåværende tilstand. Det har blant annet 
rammet bobil-førere med et tilbakelagt 
hjerteinfarkt. Mange har likevel fått dis-
pensasjon, og etter de nye helsekravene 
vil de kunne få helseattest etter medisinsk 
vurdering hos fastlege og spesialist.

NYE HELSEKRAV TIL FØRERKORT
De nye helsekravene for å få førerkort skal gi god trafikksikkerhet og lik behandling 
for folk i hele landet, ifølge Helsedirektoratet.

KK-MILA 2016

Vestlandsbanden på Bislett Stadion

Vel fortjent middag på Delicatessen.

NYTT SEMINAR FOR  
LIKEPERSONER I NOVEMBER

VMH inviterer til et seminar for likepersoner 
helgen 26.-27. november på Quality Hotel 
Olavsgaard på Skjetten utenfor Oslo.

I løpet av helgen skal vi lære mer om hva det innebærer å være en 
likeperson og hvordan man kan støtte andre. Vi skal øke kunnskapen og 
sette ting i system, vi skal motivere hverandre og bli tryggere i vår egen 
rolle som likeperson.

I løpet av helgen får vi høre foredraget «De fire temperamenter» ved 
Petter Hoff, en anerkjent foredragsholder innen kommunikasjon og 
adferd. Vi får også besøk av Bianca og Espen O. Simonsen fra firmaet 
«Gjør en forskjell», som vil skreddersy et foredrag for VMH om kommu-
nikasjon og hvordan man kan være en støtte for andre. Om kort tid vil 
programmet bli sendt ut til alle medlemmene på e-post, sammen med 
en invitasjon til å delta. Ja, hvis det ikke er sendt ut allerede…

Hvem kan melde seg på: Seminaret er åpent for alle medlemmer av 
VMH. Noen har deltatt på kurs for likepersoner tidligere, men det er 
ikke nødvendig for å bli med nå! Det viktigste er at du ønsker å lære mer 
om det å være en støtte for andre, og har et ønske om å kunne bidra 
som likeperson i en mer organisert rolle.

VMH dekker reise og opphold 1 natt for en egenandel på kun kr. 300,-. 
NB: Det er begrenset antall plasser.

Likepersonsamlingen høsten 2015 samlet rekordmange deltakere på 
et VMH-arrangement. Blir det ny rekord i år?

HALLO…
Har VMH riktig adresse og e-postadresse til deg? Om 
du synes det er lenge siden du fikk en e-post fra VMH, 
kan det være lurt å sende en selv til oss, for å være på 
den sikre siden. Send den til post@vmh.no

HAR DU BETALT?
Har du husket å betale kontingenten? For kun kr 250,- per år får du 
Hjerterom/Hjertebarnet med mye interessant lesestoff og tilbud 
om kurs, seminarer og aktiviteter. Du får også tilbud fra regionlaget 
ditt. Ved å være med i VMH er du også med i et stort fellesskap, og du 
viser aktivt at du støtter arbeidet med å gi alle voksne med medfødt 
hjertefeil et bedre tilbud.
Purrerunde nummer 2 ble sendt ut i september, så nå begynner det å 
haste med å betale om du ikke ønsker å bli strøket av listene våre.

VMH har  
fått Vipps! 
Ønsker du å gi en gave og 
støtte arbeidet til VMH, 
søk oss opp eller bruk 
nummer 16200.

Nye rehabiliterings- 
datoer klare
LHL-klinikkene Feiring har planlagt 
nye fire ukers GUCH-inntak for vin-
teren og våren 2017. 

Det blir et inntak fra 6. februar 2017 til 3. mars 2017, med 
søknadsfrist 9. januar neste år. I tillegg blir det et inntak 
fra 8. mai 2017 til 3. juni 2017, med søknadsfrist 1. april 
2017. Noter deg datoene allerede nå, og start planleggin-
gen!

GUCH-inntakene er spesialtilpasset deg med medfødt 
hjertefeil. Tilbudet er gratis og i utgangspunktet åpent 
for alle. Du søker gjennom din fastlege. Alt du trenger 
å vite om oppholdet, finner du i tidligere artikler vi har 
skrevet om temaet på vmh.no.

Har du spørsmål, kontakt spesialsykepleier Nina Midt-
hun̰på telefonnummer 63924186 eller på epostadres-
sen̰nina.midthun@lhl-klinikkene.no

Et rehabiliteringsopphold på Feiring er som en ny start for 
mange voksne med medfødt hjertefeil. 
Arkivfoto: Kari Anne Pedersen.



Å SI “JEG ER ORGANDONOR” TIL DINE NÆRMESTE TAR 

BARE TRE SEKUNDER AV LIVET DITT – OG LIKEVEL ER 

DET ALT SOM SKAL TIL FOR Å REDDE ET ANNET.

DU MÅ


