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Leder anne giertsen      anne@ffhb.no iNNhoLd

«Det er ikke mulig!», utbrøt legen da vi 
fire uker etter siste møte med ham igjen var 
på plass ved ultralydmaskinen, og den nye 
babyen i magen også hadde hjertefeil. Vi 
hadde for fire uker siden vært til samtale etter 
at sønnen vår døde etter sin andre hjerte-
operasjon, og fortalte da at vi ventet barn 
igjen. Legene gratulerte og sa at vi nok aldri 
kom til å ses igjen. Vi spurte riktignok om 
risikoen for å få et hjertesykt barn en gang 
til, men den var så liten at det skulle vi ikke 
tenke på, sa legene. Men her var vi på nytt. 
Det var fem måneder siden sønnen vår døde, 
og det var fem måneder til vi igjen skulle 
få et alvorlig sykt barn, med en enda mer 
alvorlig diagnose. 

Selv om prosentene er små, er det noen som 
rammes flere ganger. Det er noen som vinner 
i Lotto hver uke, eller rettere sagt taper, selv 
om det virker umulig. Det er ikke vanlig å få 
flere barn med hjertefeil, men det er absolutt 
mulig. Selv har jeg fått fire barn, to friske og 
to syke. Genetisk veiledning før siste svanger-
skap ga ingen indikasjoner på at det var noe 
annet enn tilfeldigheter som slo til. Hos noen 
finner de en genetisk disposisjon, men for de 
fleste finnes det ingen arvelig forklaring, og 
forklaringen på hvorfor forblir ukjent. Hjerte-
feil hos flere familiemedlemmer (og i flere 
generasjoner) utgjør likevel en avgjort større 
risiko for å få barn med medfødt hjertefeil. 

I dette nummeret av Hjertebarnet har vi 
intervjuet familier som har hjertefeil i flere 
generasjoner, og familier som har fått flere 
barn med medfødt hjertefeil.   

Genetisk veileder Anniken Hamang, sier noe 
om å vite eller ikke vite om arvelig sykdom. 
Vil man kjenne til alt som kan skje? Er det 
alltid best å være forberedt? Og hva innebærer 
dette for mor/far og barn? Er det viktig å være 
godt forberedt før fødselen, eller er det best å 
slippe bekymringene i et langt svangerskap? 

Selv har jeg opplevd begge deler. Det første 
syke barnet var vi helt uforberedt på, og 
vi fikk sjokk da vi fikk vite at babyen var 

alvorlig syk. Den andre gangen fikk vi vite 
det tidlig i svangerskapet, og hadde god tid 
til å forberede oss, men samtidig bekymre 
oss. Vi visste en del om hva som ventet oss, 
vi hadde en del erfaringer, vi kjente legene 
og sykehuset, og vi kjente til Foreningen for 
hjertesyke barn. Med det første barnet visste vi 
knapt hvor mange hjertekamre et friskt barn 
har, vi hadde ingen erfaring med sykdom og 
følte oss ganske så hjelpeløse. Men kanskje 
var det like greit å slippe bekymringen om 
sykdom før vi strengt tatt måtte, vi hadde 
ingen mulighet til å ane hvor tøft dette ville 
bli.  Jeg har fortsatt ikke, selv etter mange 
år, noe godt svar på hva som er best eller 
verst – å vite eller ikke vite. 

I dette nummeret av Hjertebarnet begynner vi 
også med et nytt og fast innslag: Ernærings-
fysiologens side. På denne siden vil klinisk 
ernæringsfysiolog, Åshild Lode, skrive om 
ulike temaer som har med ernæring og kost-
hold å gjøre, et område som opptar mange 
av våre medlemmer.

God vår!

Anne Giertsen
Leder for landstyret i FFHB
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Notiser Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Forskning om  
forhøyet lungetrykk
Fredag 8. februar forsvarte kardiolog Henrik 
Brun på Rikshospitalet sin doktorgradsavhandling 
om forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet som 
følge av medfødt hjertefeil. Han har sett på 
både behandling og måleeffekter.  
Vi gratulerer med vel overstått! 

Brun tar for seg en sjelden, 
men fryktet følgetilstand 
ved medfødt hjerte-
feil, høyt blodtrykk i 
lungekretsløpet. Syk-
dommen gir alvorlige 
begrensninger for dem 
som rammes, i form 
av redusert livslengde 
og svekket fysisk yte-
evne. Nye medisiner 
mot sykdommen har 
kommet til de siste 
ti år. Studiene som 
ligger til grunn for 
doktoravhandlingen 
har tatt for seg ulike 
måter å måle end-
ringer i sykdommen 
under behandling 
med disse nye 
medisinene. 

Resultater fra studiene 
viser at selv om oksygeninnholdet i blodet kan gå ned ved behand-
ling med medikamentet Bosentan, så kan pasientene selv oppleve 
en bedring av yteevne og tretthet. Videre tyder blodanalysene på 
at betennelsesmekanismer ikke er sentrale i tidlig sykdomsfase, 
men at disse kan ha betydning senere i sykdomsforløpet, i den 
fasen da man anser tilstanden for irreversibel. Pasienter med 
Downs syndrom samt de minste barna skiller seg ut med økte 
nivåer av betennelsesfaktorer i blodet, uavhengig av hjertefeilens 
alvorlighetsgrad. 

I liggesykkelundersøkelsen var funnet at høyt blodtrykk i lunge-
kretsløpet under anstrengelse hos pasienter født med defekt i 
hjerteskilleveggen, ikke ser ut til å være påvirkelig av medika-
mentet Sildenafil. Videre viser det seg at nedsatt fylningsfunksjon 
i venstre hjertehalvdel kan bidra til det høye trykket i høyre 
hjertehalvdel, noe som peker på at denne tilstanden ikke bare 
er forårsaket av endringer i lungekretsløpet, men kan ha med  
forandringer i hjertet å gjøre, som er knyttet direkte til hjertefeilen 
eller kirurgisk behandling av den. 

Doktoravhandlingen bidrar til å utvikle nye metoder for å  
evaluere den sjeldne, men alvorlige tilstanden: høyt blodtrykk i 
lungekretsløpet ved medfødt hjertefeil. 

noen medfødte hjertefeil er arvelige, men langt fra alle. Forskerne vet litt om genetiske årsakssammenhenger for 
medfødt hjertefeil, men langt fra alt. Foreldre som allerede har et barn med medfødt hjertefeil, er litt mer utsatt 
enn andre for å få flere barn med denne defekten, men langt fra majoriteten opplever dette.

Medfødt hjertefeil rammer ca ett av hundre barn som fødes. Gjentagelsesrisikoen for å få flere barn med dette 
avviket er i det store regnestykket forholdsvis liten. Likevel forekommer det en opphopning i enkelte familier.  

Hjertebarnet har denne gangen snakket med ulike familier hvor flere av barna eller familiemedlemmene er rammet 
av medfødt hjertefeil. De deler sine erfaringer og tanker om hvordan det er å leve med dette. Vi har også snakket 
med en medisinsk ekspert på området, professor arvid Heiberg, som kan si noe om årsaker og sammenhenger. I  
tillegg forteller en etiker og en genetisk veileder om sine refleksjoner rundt det evig vanskelige temaet: er det 
bedre i forkant å vite eller ikke å vite om alvorlig og arvelig sykdom? Flere av fagpersonene vi har snakket med 
denne gangen, er dessuten innom det politisk brennbare temaet, tidlig ultralyd.

God lesning!

Flere hjertebarn
i familien

Støtte til FFHB fra 
Alfred Berg Humanfond
Foreningen for hjertesyke barn er blitt tildelt kr 16 134 fra Alfred Berg Humanfond fra aksjefondet avkastning i 2012.  Totalt har foreningen fått kr 122 681 

av dette fondet.

Hjertesymposium:
- Det går bra med de aller fleste!
Fredag 1. mars arrangerte Folkehelseinstituttet et symposium 
med deltakere fra både i inn- og utland, for å oppsummere 
og evaluere forskningsprosjektene om barn med medfødt 
hjertefeil opp til tre år og deres mødres psykiske helse. 

De siste årene har det vært gjennomført fire studier i regi av 
Folkehelseinstituttet som alle tar for seg den psykiske helsen 
til henholdsvis barn som er født med medfødt hjertefeil og 
deres mødre (”Hjertebarnsprosjektene” og ”Hjertemødre-
prosjektene”). Viktige funn er gjort i disse studiene, som 
har hentet data fra Den norske Mor og barn-undersøkelsen 
(MoBa). Alle de fire prosjektene har vært omtalt i Hjerte-
barnet (nr. 2/2011, nr. 4/2011, nr. 3/2012 og nr. 1/2013). 

En av de viktige konklusjonene fra Folkehelseinstituttets 
studier er at mange av barna ser ut til å klare seg forholdsvis 
bra, og at det er de med alvorlig medfødt hjertefeil som er 
mest sårbare for utfordringer med motorisk, psykologisk 
og sosial utvikling. Tilsvarende viser det seg at mødre med 
svært alvorlig syke barn er mest utsatt for depresjoner. De 
aller fleste mødre opplever likevel god livskvalitet – utfor-
dringene med sykt barn til tross. 

Margarete Vollrath er prosjektleder ved Folkehelseinsti-
tuttet og har vært hovedveiler for de omtalte studiene. 

Hun var svært fornøyd 
med den store og positive 
oppslutningen om sym-
posiet i mars. Vollrath 
kan også fortelle at det 
vil bli søkt om midler til 
å gå videre med studi-
ene av disse barna og 
mødrene, slik at de kan 
følges og studeres også 
når de nærmer seg (og 
kommer i) skolealder. 

FFHB ser fram til å få 
vite mer om dette.
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Julie og Malin Sagøy går sammen i andre 
klasse på Eberg skole i Trondheim. De er 
eneggede tvillinger og ganske like å se til. 
Men ikke helt, hver har sitt særpreg. Som 
regel er også fargene på klærne veldig for-
skjellige. 

Hjertebarnet besøker familien hjemme på 
Valentinlyst. Storesøster Stines nybakte 
boller står framme. Selv har hun skygget 

banen til fordel for venner. En forståelig  
prioritering. Hun ringer likevel for å dobbelt- 
sjekke at det er i orden, og blir beroliget av 
mor. Tvillingene derimot, er spent tilstede- 
værende. Først virker de litt sjenerte for 
den fremmede damen med blokk og penn 
og kamera som er kommet på besøk. Men 
det varer ikke lenge. De tør fort opp, og 
ønsker å si sitt til intervjueren. 

– Vennene våre synes vi er heldige, forteller 
Julie overbevisende. – Vi får nemlig være 
inne på skolen når det er mer enn ti kulde-
grader. 

Begge jentene har Fallots tetrade (se fakta-
boks), en omfattende hjertefeil som inne-
bærer operasjoner og livslang oppfølging. 
Det ser ikke ut til å stoppe dem i hverdagen. 
Aktivitetsnivået er høyt, og jeg får vite om 
både håndball, fotball, skøyter og venner.

– I morgen skal vi være med bestevenninna 
vår hjem etter skolen, jeg gleder meg til det, 
forteller Malin entusiastisk.

Stoler på legene
Etter at det ble slått fast at Nina bar på 
tvillinger og at begge hadde hjertefeil, ble 
oppfølgingen av henne og barna svært tett, 
til å begynne med også ganske hektisk. Nina 
ble dessuten med i et forskningsprosjekt, 
som innebar ytterligere ultralydundersø-
kelser. Svangerskapet var preget av mye 
usikkerhet. Nina minnes med gru alt kaoset 
i starten. 

– Først trodde legene at de fant tvilling-
transfusjon og at barna ikke ville overleve, 
men de var ikke sikre. Hjertelegen mente 
fostrene kunne berges. Eventuelt skulle jeg 
sendes til Hamburg for å få delt morkaka, 
forteller hun. 

Nina Rieck og Tor Arne Sagøy

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

i magen

"Vi har egentlig fått et ganske avslappet forhold til 
operasjonene, de kommer når de kommer. Vi vet at det 
blir flere, men vi føler oss trygge på kardiologene og 
kirurgene og på deres vurderinger."

Medto prinsesser
Nina Rieck og Tor Arne Sagøy hadde knapt kommet over sjokket om at de skulle ha tvillinger, 
da de også fikk vite at begge hadde hjertefeil. Livet ble som ved et trylleslag endret. Åtte 
år senere klarer tvillingene seg bra, og foreldrene er takknemlige for sine tre fantastiske 

jenter, Stine (14 år), Malin og Julie (8 år).

Malin og Julie: To blide tvillinger.

Fallots tetrade
Tilstanden er en kombinasjon av 
fire forskjellige hjertefeil som til 
sammen fører til at mye av blodet 
hindres i å nå lungene. Misdannelsen 
består av en forsnevring i utløpet av 
lungepulsåren, et hull i skilleveggen 
mellom hjertekamrene, en forskyv-
ning av aortas utspring mot høyre, 
slik at den delvis går ut fra høyre, 
delvis fra venstre hjertekammer, og 
en fortykkelse av muskelen i høyre 
hjertekammer.
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Nina tok fostervannsprøve for å utelukke 
Downs syndrom. To til tre ganger i uka var hun 
på ultralydundersøkelse. Svangerskapet virket 
lang, medgir hun. Tre måneder ble tilbrakt 
på Rikshospitalet, hvor tvillingene ble født.

Malin og Julie har samme hjertefeil, men 
med ulik alvorlighetsgrad. Malin er hardest 
rammet med såkalt grad 3. Hun er operert 
fire ganger allerede, først da hun var en 
uke gammel, sist da hun var tre år. Malin 
har blant annet fått lukket et hull mellom 
hjertekamrene, og satt inn en stent og en 
donorklaff i lungepulsåra. Hun må regne 
med flere inngrep. Julie har grad 1 og er 
foreløpig operert kun én gang. Da fikk hun 
lukket hullet mellom hjertekamrene og 
utvidet lungepulsåra. Hun skulle egentlig 
være ferdigoperert til skolestart, forteller 
foreldrene, men planene ble endret.

– Så lenge det går så greit med henne, avventer 
legene med å sette inn en ny klaff i lunge-
pulsåra, forteller pappa, og legger til at det 
er helt i orden for dem. 

– Vi har egentlig fått et ganske avslappet 
forhold til operasjonene, de kommer når de 
kommer. Vi vet at det blir flere, men vi føler 

oss trygge på kardiologene og kirurgene 
og på deres vurderinger. De tar så godt 
vare på oss, både her på St. Olav og på 
Rikshospitalet, og det hjelper oss å vite 
at de virkelig bryr seg, understreker han. 

– Også har vi jo verdens beste fastlege, Finn 
Høivik, du må få med noe om han, legger 
Nina til, og har mange historier hun gjerne 
vil dele. Som da hun, utslitt, engstelig og 
i sjokk over situasjonen og usikkerheten, 
første gang kom inn på Høiviks kontor. Der 
ble hun møtt med et stort smil og følgende 
velkomstreplikk: ”Så hyggelig å møte deg. 
Det er du som er den heldige som har to 
prinsesser i magen.” 

– Ja, sånn kunne man også se på det, sier 
Nina leende, og medgir at dette ble et slags 
vendepunkt for henne, det gjorde noe 
med hele måten de så situasjonen på. All  
usikkerhet til tross - dette skulle gå bra!

Eneste i landet
Julie og Malin er angivelig det eneste tvilling- 
paret i Norge hvor begge har hjertefeil. 
Dette er faglig interessant for mange, og 
det ble helt i starten tatt gentester på Riks-
hospitalet for å finne ut mer. Foreldrene 

har aldri fått vite noe mer om utfallet, og 
de etterspurte heller ikke informasjonen. 
Det viktigste for dem på denne tiden var 
at jentene skulle klare seg. At behandlingen 
var god, at tilfriskningen etter inngrepene 
gikk bra, at familien skulle overleve. 

Malin var de første årene mye ut og inn 
av sykehuset, hun gikk igjennom tøffe 
operasjoner og trengte rekonvalesenstid. 
Belastningen var voldsom, for både store 
og små i familien.

– Etter ett av inngrepene holdt Malin på 
å blø i hjel. Det var en ganske lang stund 
hvor vi nærmest hadde sykehus hjemme, 
med utstyr for oksygen og pulsoksymetri-
måling (O2-metning), og med nattevakt 
når Malin var hjemme på permisjon fra 
sykehuset, minnes Tor Arne. 

– Men Malin har alltid vært en fighter, 
legger Nina til. Hun forteller at også i dag 
er Malin viljesterk og opptatt av å klare det 
samme som alle andre. Foreldrene merker 
lite forskjell på sine egne åtteåringer og 
andre unger. 

– De klarer seg fint på skolen, også i gym-
timene. Malin kan slite litt med konsen-
trasjonen, og Julie ligger som regel et lite 
steg foran i utviklingen. Men det er jo ikke 
sikkert at dét ville vært annerledes uten 
hjertefeilen, legger Nina til og ønsker ikke 
unødig fokus på sykdommen.

Tette søskenbånd
Å være tvilling er noe eget. Mange har 
beskrevet de sterke og helt spesielle båndene 
som oppstår mellom tvillinger. Nina forteller 
at Malin og Julie er veldig tett knyttet 
sammen og svært gode venner. De krangler 
sjelden. Da de var små brukte de et språk 
som bare de to forstod. I barnehagen måtte 
de jobbe litt ekstra med å få jentene til 
å leke med andre. Ikke fordi dette var et 
problem for tvillingene, men fordi tanken 
antageligvis ikke hadde slått dem, de hadde 
bare nok med hverandre.

– Jeg tror de finner mye styrke i hverandre. 
De er bestandig to, og de beskytter hver-
andre. De gjør det aller meste sammen, og 
de har det aldri kjedelig fordi de alltid er 
sammen, forteller Nina. Kanskje har dette 
også hjulpet dem med å komme seg fortere 
etter inngrep og utfordringer, undrer Nina.  

– De vil liksom så mye, disse to jentene. 
De spiser godt, og vokser og utvikler seg 
normalt, sier Nina og er glad for akkurat 
det, uansett hvilken forklaring det kan gis. 

Litt ensomt for storesøster
Å bli storesøster er hyggelig, men kan også 
være krevende. Det innebærer naturlig nok 
at livet endres, og at rollene i familien får ny 
karakter. Når du plutselig får to småsøsken 
samtidig, som begge er syke, er omveltningen 
for en storesøster dramatisk. Stine fikk en 
pangstart på sin nye tilværelse da Malin og 
Julie kom til verden. 

– Hun ble veldig redd, forteller Tor Arne. 
Stine hadde gledet seg til å stelle og leke med 
sine nye søstre. Nå måtte hun i stedet være 
igjen i Trondheim, mens foreldre og søstre 
tilbrakte det meste av tiden på sykehus i 
Oslo. Stine var mye hos besteforeldre og 
tante denne første tiden. De tok seg fantastisk 
godt av henne, men kunne selvsagt aldri 
erstatte foreldrene i en sårbar tid.  

Etter hvert fikk Nina og Tor Arne ordnet 
med regelmessig avlastning for tvillingene, 
slik at de fjerde hver helg kunne være alene 
med Stine. Søsteren til Tor Arne ble ansatt 
som avlaster av kommunen, en ordning 
som var utrolig trygg og fungerte godt for 
alle parter. Frihelgene ble gode pusterom 
for både Stine, Nina og Tor Arne. Og ting 
har etter hvert gått seg til.

– Stine er utrolig flink, hun er så full av 
ansvar og omsorg. Men hun liker fremdeles 
ikke at vi reiser bort, det kan fortsatt gjøre 
henne redd, legger Nina til.

Gode folk rundt seg
Både Nina og Tor Arne er takknemlige for 
all hjelpen de har fått underveis de siste åtte 
årene, av helsepersonell og ikke minst av 
familie og venner. 

– Vi har hatt så mange gode folk rundt oss, 
understreker Nina, og bedyrer at de aldri 
hadde stått på beina i dag om det ikke var 
for blant annet besteforeldrene til barna, 
som har stilt opp så mye. 

– FFHB har også vært god å ha. Gjennom dem 
har vi fått møte andre i samme situasjon, og 
vi har vært med på fine turer og juletrefester. 
Foreningen hjalp oss også slik at Stine fikk 
besøkt oss i Oslo. Dette var i den aller vanske-
lige tiden med mange operasjoner, og vi hadde 
ikke fått utbetaling fra NAV på flere måneder, 
sier Nina. Hun innrømmer avslutningsvis at 
hun egentlig også er litt imponert over seg 
selv i hele denne prosessen. 

– Selvfølgelig har jeg tunge dager hvor jeg 
er sliten og fortvilet og lurer på hvorfor 
akkurat dette skulle skje med meg.  Men 
så drar jeg meg opp igjen, og henter fram 
en styrke som jeg ikke ante at jeg hadde!

"Jeg tror de finner mye styrke i hverandre. De er 
bestandig to, og de beskytter hverandre. De gjør det 
aller meste sammen, og de har det aldri kjedelig 
fordi de alltid er sammen."

Storesøster Stine (Foto: Priv at)

FLere hjertebarN i FaMiLieN
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Årlig fødes mellom 500 og 600 barn 
med hjertefeil i Norge, og de utgjør 
dermed ca. én prosent av alle fødte 

barn. Medfødt hjertefeil kan ha flere og som 
oftest komplekse årsaksforklaringer. Hyppig-
heten av medfødt hjertefeil er ganske lik for 
ulike folkegrupper og for begge kjønn. For-
eldres alder har liten betydning for utvikling 
av medfødt hjertefeil, med unntak av hjertefeil 
hos barn med kromosomavvik (hvor risikoen 
øker med mors alder, delvis også fars). 

Alvorlighetsgraden av hjertefeil varierer, 
og ikke alle barn trenger operasjon eller 
medisinsk behandling. Noen av dem som 
fødes med medfødt hjertefeil har mindre 
defekter som spontanhelbredes. For eksempel 
vil en åpenstående ductus (PDA) kunne 
lukke seg, eller et hull i skilleveggen mellom 
hjertekamrene (VSD) eller atriene (ASD) 
kunne gro igjen. 

Det er naturlig at foreldre som får barn med 
medfødt hjertefeil stiller seg spørsmål om 
hva som er årsaken til at nettopp deres barn 
rammes av dette. Like forståelig er det at 
foreldrene er usikre på hvorvidt det er risiko 
for at de kan få flere barn med samme type 
avvik. Arvid Heiberg er spesialist i medisinsk 
genetikk og jobber til daglig som overlege 
ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han 
forteller at legevitenskapen kan gi noen svar 
på årsakssammenhengene, men langt fra alle. 

Årsakene til medfødte hjertefeil er svært 
ulike. Den ene hjertefeilen kan forekomme 
alene med én årsak, men også sammen med 
helt andre feil og misdannelser, gjerne med 

en helt annen årsak. Et eksempel på det siste 
er når feilen er en del av et syndrom (en 
sammenstilling av flere tegn). Noen ganger 
skyldes hjertefeilen arv (kromosomfeil eller 
enkeltgensykdommer), andre ganger skyldes 
hjertefeilen miljøfaktorer som virusinfeksjon 
(for eksempel røde hunder).  Oftest er det 
et sett av faktorer, både genetiske og/eller 
miljømessige, som hver for seg har mindre 
betydning, men som sammen gir et avvik 
i utviklingen av hjertet. Dette kalles også 
multifaktoriell arv. 

Mor har dårlig samvittighet 
Mange foreldre, særlig mødre, grunner over 
hvorvidt det er deres skyld, om det var noe de 
gjorde under svangerskapet som forårsaket 
hjertefeilen. Disse kan i all hovedsak beroliges 
av ekspertene. Heiberg har gjort en rekke 
studier innen genetikk, og veiledet familier 
med arvelige sykdommer. Han understreker 
at forbigående sykdom (som influensa eller 
forkjølelse) eller moderat bruk av dagliglivets 
medisiner (som for eksempel paracetamol) i 
graviditeten, sjelden gir hjertefeil.  

– Mødre engster seg som regel mer enn det 
er grunn til. Hva mor gjør eller ikke gjør er 
sjelden årsaken til medfødt hjertefeil hos 
fosteret, slår professoren fast.

Kjent sykdom hos mor og  
medikamentbruk
– Kvinner som derimot går fast på medisiner, 
bør snakke med legen sin om dette før de 
planlegger graviditet, er rådet fra eksperten. 
Heiberg forklarer at vi i de fleste tilfeller er 
godt kjent med virkningene og bivirkningene 
av medikamentene, og at skadevirkninger 
kan forebygges. Han eksemplifiserer:

– Dersom mor bruker medikamenter mot 
epilepsi i perioden av svangerskapet hvor 
hjertet utvikles (ca. uke 7 – 11), foreligger 
det en noe økt risiko for misdannelser, 
inkludert hjertefeil hos fosteret. Dette vet 
vi mye om i dag, og for disse kvinnene er 
det viktig at svangerskap planlegges godt. 
Såkalt monoterapi, som er færrest mulig 
medikamenter, er som regel en god og  
tilstrekkelig løsning. Mødre med diabetes 
har også en forhøyet risiko for å få barn med 
avvik, deriblant hjertefeil. Planlagte svanger-
skap med jernhard kontroll av sukkersyken, 
kan hos disse redusere risikoen ned mot 
normalnivået, forklarer Heiberg.

Mange kvinner har dårlig samvittighet fordi 
de har inntatt alkohol under svangerskapet. 

Ikke sjelden har de drukket et glass eller to 
før de i det hele tatt var klar over at de var 
med barn. Heiberg understreker at betydelig 
alkoholforbruk er påviselig skadelig. Vi 
snakker da om mengder opp mot en halv 
flaske brennevin per dag, som kan føre til 
både hjerneskade og til misdannelser på 
fosterets hjerte. 

– Det er åpenbart at de aller fleste kvinner 
drikker langt mindre enn dette. Erfaringen er 
også at de aller fleste reduserer sitt alkohol-
forbruk kraftig under graviditeten, og det 
er lite som tyder på at små enkeltdoser er 
en direkte årsak til skader i fosterets hjerte, 
sier Heiberg. Han understreker imidlertid at 
alkoholbruk bør kuttes ut under svanger-
skapet, og at det ikke eksisterer et nedre og 
trygt nivå. Tilsvarende gjelder for sigaretter 
og tobakksrøyk, som ikke er bekreftet som 
direkte årsak til medfødt hjertefeil. Røyking 
gir imidlertid lavere fødselsvekt på barnet 
og dermed mindre motstandskraft, og bør 
unngås mest mulig under graviditeten. 

Mulig arv eller genetisk årsak
Å finne en eventuell genetisk årsakssammen-
heng for medfødt hjertefeil er komplisert. 
Ved såkalt helgenomsekvensering, en metode 
som er på vei inn i både forskning og diagnos-
tikk i Norge, kan man finne rekkefølgen på 
byggesteinene i hele arvestoffet til enkeltper-
soner. På denne måten får man informasjon 
om alle genene til denne personen.

 – Med helgenomsekvensering kan vi lese 
av alle gener som er uttrykt i kroppen, cirka 
23 000. De fleste av disse genene er virk-
somme i kun en kort periode, når organene 
i kroppen er under utvikling, og skrus av 
etterpå. Til daglig bruker vi cirka 5000 av 
våre gener. Det er ennå ingen som har tatt 
for seg den totale mengden arveanlegg i 
en helgenomsekvensering med sikte på å 
kartlegge hvilke gener som kan gi hjertefeil, 
medgir Heiberg. Han legger til at vi frem-
deles vet ganske lite om hvilke gener som 
styrer utviklingen av hjertet og som kan 
føre til denne typen misdannelser.

Arvid Heiberg forteller at i 30 prosent av 
tilfellene hvor barn har medfødt hjertefeil, 
har barnet også andre misdannelser og 
syndromer, for eksempel kromosomfeil som 
Downs syndrom. Disse barna bør kartlegges 
grundig, og eventuelt utredes genetisk, og 
foreldrene bør få tilbud om samtaler og  
veiledning ved nærmeste genetiske poliklinikk. 
Mor og far kan i noen tilfelle også under-

Det primære budskapet til foreldre som får barn med medfødt hjertefeil, er at det svært 
sjelden er noe de selv har gjort som forårsaker feilen. – Hva mor gjør eller ikke gjør er 
sjelden årsaken til medfødt hjertefeil, sier professor i medisinsk genetikk, Arvid Heiberg. 
Gjentakelsesrisikoen er for de aller fleste også forholdsvis lav.

Hva er DNA?
Deoxyribonucleic acid (DNA) er den kjemiske 
betegnelsen på arvestoffmolekylet. DNA 
i cellekjernen inneholder all informasjon 
om en organismes utvikling og utseende, 
og omtales ofte som kjerne-DNA. I tillegg 
inneholder cellene DNA utenfor kjernen; 
mitokondrielt DNA (mtDNA).

DNA-molekylet består av to komple-
mentære tråder som er bygd opp av fire 
ulike nukleotider/basepar som forkortes 
A, T, C og G. Det humane genomet er sam-
mensatt av nukleotider, og med fire mulige 
varianter i hver posisjon, gir dette et nesten 
uendelig antall kombinasjonsmuligheter, 
som igjen gir opphav til det biologiske 
mangfoldet hos menneskene og dyr.

En gjennomsnittlig menneskekropp 
består av celler som alle har identisk 
DNA med den cellen som oppstod da 
eggcellen og sædcellen smeltet sammen. 
Vi har altså to utgaver av vårt DNA, én 
arvet fra mor og én fra far, organisert 
i cellekjernen som 23 kromosompar, 
hvorav ett par kjønnskromosomer. Dette 
er årsaken til at vi ved DNA-analysen 
finner to utgaver av genene (som kalles 
alleler), én fra hver av foreldrene.

Kilde: Regjeringen.no

arveLighet
Medfødt hjertefeil og

The Technology B
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– Mødre engster seg som regel mer enn det er grunn til, sier Arvid Heiberg som er spesialist i 
medisinsk genetikk og jobber til daglig som overlege ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet.

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 
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søkes nærmere for å finne ut om genfeilen 
kan knyttes opp til en mulig arvelig sykdom 
i familien.

– Riktig diagnose er nødvendig for å avdekke 
eventuell arvelighet. For mange er det også 
viktig å få vite noe om gjentagelsesfaren for 
eventuelle søsken, og for neste og senere 
generasjoner. Riktig diagnose er dessuten 
avgjørende for at barnet skal få god opp-
følging og adekvate hjelpetiltak utover 
den medisinske behandlingen, understre-
ker Heiberg, som en lengre periode var 
avdelingsoverlege ved Frambu senter for 
sjeldne funksjonshemninger.

Metoden som nå benyttes for å undersøke 
barnets hjertefeil genetisk, er en såkalt 
microarray. Her brukes et molekylærbio-
logisk verktøy hvor man i en enkelt analyse 
kan undersøke genmaterialet (DNA) for 
titusener av gener i cellekjerner fra en blod-
prøve. Dette er en mer nøyaktig måte å 
undersøke arvestoffet på en enn den tidligere 
kromosomprøven. 

Kromosomfeil
– Fire til fem prosent av alle hjertefeil skyldes 
en synlig kromosomfeil, forteller Heiberg. 
Han forklarer at en kromosomfeil defini-
sjonsmessig betyr at man enten har for få 
eller for mange kromosomer i forhold til 
det normale antallet på 46 (23 par), eller 
at man mangler eller har tillegg til deler 
av disse kromosomene. Downs syndrom 
er den kromosomfeilen som hyppigst gir 
medfødt hjertefeil, rundt en tredel av alle 
med Downs har medfødt hjertefeil. Hjertefeil 
er også vanlig ved andre syndromer som 
skyldes kromosomfeil, for eksempel ved 
Turner syndrom. Disse oppstår som regel 
som følger av fordelingen av kromosomene 
i celledelingene, og gjentakelsesrisikoen for 
søsken er ganske liten. 

– En gruppe tilstander med kromosomfeil, 
som viser seg å være hyppig påvisbare med 
microarray, er der det mangler eller er et økt 
antall større eller mindre biter av kromosomer. 
Kjente tilstander med hjertefeil og slike 
manglende biter, er for eksempel Williams 
syndrom eller 22q11 delesjonssyndrom.  
Opptil en fjerdedel av hjertesyke barn har 
slike påvisbare feil. Disse genfeilene er som 
hovedregel nyoppstått, og gjentakelsesrisi-
koen er også her liten dersom avviket ikke 
finnes hos foreldrene.

Enkeltgensykdommer 
Enkeltgensykdommer er hjertefeil forårsaket 
av et gen som kan forekomme i enkelt dose 
(kun fra en av foreldrene = dominant), eller 
dobbelt dose (fra begge foreldrene = resessiv), 
og som gir et spesielt arvemønster i familien. 
Arven kan også være kjønnsbundet, det vil si 
at bare gutter i familien arver sykdommen. 
Disse genfeilene inngår nesten alltid i syndro-
mer, som kan forstås som en sammensetning 
av flere misdannelser og trekk. 

Et eksempel på en dominant arvelig sykdom, 
er det såkalte hånd-hjerte-syndrom (Holt-
Oram), hvor håndskjelettet er berørt i tillegg 
til hjertet. Ikke alle har sykdommen manifest, 
hvilket vil si at de kan bære genet, men ikke 
nødvendigvis trenger å ha verken hjertefeil eller 
forstyrrelser i skjelettet.   Noonans syndrom 
er et annet eksempel på en dominant genfeil 
hvor misdannelse av hjertet (trangt parti på 
lungeklaffene) kan være en del av tilstanden.

Resessiv arv forutsetter to arveanlegg for 
sykdommen, altså må både mor og far være 
bærere. Heiberg forklarer at vi alle har slike 
arveanlegg i kroppen uten å vite om det. 
Gjentakelsesrisikoen når begge foreldrene 
har arveanlegget er 25 prosent. Inngifte 
dobler risikoen for resessiv arv, men som 
regel er de aktuelle genene spredd i befolk-
ningen og kan ikke knyttes opp til dette. 
Som for eksempel ved Jervel/Lange-Nielsens 
syndrom, en resessiv sykdom hvor barnet 
har nedsatt hørsel i tillegg til en hjerteryt-
meforstyrrelse (lang QT-tid).

Multifaktorell arv
Den hyppigste årsaken til medfødt hjertefeil er 
såkalt multifaktorell arv, som kan forstås som 
et samvirke mellom miljøfaktorer og mange 
ulike gener. Typisk for denne er at genene hver 
for seg kan ha mindre betydning, men at de 
sammenlagt kan forstyrre utviklingen. Slike 
genvarianter kan gå igjen i familier.

– Antageligvis har vi alle noen anlegg for 
medfødt hjertefeil, men først når disse 

kommer sammen med arveanlegg fra den 
andre av foreldrene, og eventuelle miljøfak-
torer, oppstår feilen. Faktorenes betydning 
er også styrt av i hvilken grad vi samtidig 
bærer gener som kan kompensere for og 
beskytte mot dette. Dessuten har rekkefølgen 
på genene betydning, de virker på hverandre 
i en viss orden, forteller Heiberg. Den 
samme genfeilen vil med andre ord komme 
til uttrykk hos noen, men ikke hos andre.

Opphopning i familier
– Det vi vet, er at både søsken, avkom og 
foreldre til personer med medfødt hjertefeil 
har noe høyere risiko for å ha medfødt 
hjertefeil enn normalbefolkningen. Risikoen 
er større jo flere i familien som har hjerte-
feilen, men blir samtidig lavere jo lenger ut 
i familien man kommer, forklarer Heiberg. 

Han forteller at gjentagelsesrisikoen for 
de aller fleste som har fått ett barn med 
medfødt hjertefeil, er et sted mellom to og 
fire prosent. Eller som han sier:  

– Det er over 95 prosent sjanse for at det 
går bra. 

Har man allerede to barn med medfødt 
hjertefeil, er risikoen for at neste barn også 
får det opp mot ti prosent. Tilsvarende for 
dem som selv har medfødt hjertefeil, vil 
risikoen for gjentagelse hos egne barn være 
to til fire prosent.  For eneggede tvillinger 
er risikoen mellom 20 og 40 prosent for 
den andre tvillingen, dersom den ene har 
hjertefeil, for toeggede cirka fem prosent.
 
Samtidig er det slik at gjentagelsesrisikoen 
varierer og er noe ulik avhengig av hva 
slags hjertefeil det er, og hvorvidt den er en 
del av et syndrom.  For noen syndromer er 
gjentagelsesrisikoen 50 prosent (for eksem-
pel Holt-Oram). 

Der hvor hjertefeilen nedarves, er det i halv-
parten av tilfellene snakk om den samme 
hjertefeilen, i den resterende halvparten er 
det en annen hjertefeil.

Risiko for at neste barn skal få hjertefeil                        

ett barn med hjertefeil 2 – 4 %

avkom av barn med hjertefeil 2 – 4 %

allerede 2 syke barn 10 %

3 barn med hjertefeil 25 %

(Disse tallene gjelder for hjertefeil som 
ikke er en del av et syndrom.)

Kilde: Dr. med. Arvid Heiberg

Th
e 

Te
ch

no
lo

gy
 B

eh
in

d 
Le

ar
ni

ng
. 

Eirin hadde femti prosents sjanse for å få et barn med 
hjertefeil. Hun fulgte statistikken til punkt og prikke: 
Ei frisk og ei syk datter.

Hjertebarnet møter to blide jenter – mor 
og datter – til en prat. Eirin Syversen (41) 
er født med ASD, som er hull i forkam-
meret. I tillegg har hun en AV-blokk og 
er avhengig av pacemaker. Datteren Oda 
har samme hjertefeil. Hennes bestemor,  
Ingeborg Syversen (68), har samme hjerte-
feil og det hadde også Odas oldefar, Fritjof 

– samtidig som flere andre slektninger har 
hatt hjertefeil. Familien er den eneste i 
Norge med denne sjeldne kombinasjonen 
som går i arv.

– Ja, det er en opphopning av hjertefeil i vår 
familie og noen av oss har en sjelden variant. 
Sånn er det bare, sier mor Eirin liketil. 

Dette har hun levd med hele livet, og det samme 
har hennes yngste datter Oda Elisabeth Syversen 
Johnstuen, som fyller 17 denne våren. 

– Hjertefeilen vår går i arv. Mamma mistet 
tre søsken på grunn av hjertefeil. Lillesøsteren 
min som var to år yngre enn meg, døde da 
hun var seks år, forteller Eirin.

Ville ha barn
Eirin har vært aktiv i «hjertemiljøet» og 
moren meldte seg inn i FFHB allerede ved 
starten i 1976. Da VMH (Foreningen voksne 
med medfødt hjertefeil) ble stiftet i 2010, 
ble Eirin den første lederen i foreningen.  

- Familien har hatt hjertefeil 
i fire generasjoner. MiNst.

Arvelig hjertefeil:

FLere hjertebarN i FaMiLieN
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oppføre seg annerledes enn før. Da besvimte 
hun flere ganger etter å ha virket frisk og 
fin i mange år. Hun hadde stort behov for 
søvn, følte seg svimmel og sjanglet litt. En 
dag falt hun ned trappa da hun besvimte. 
Dette måtte vi jo finne ut av, slik kunne det 
ikke fortsette, forteller Eirin.

Oda fikk en 24-timers EKG og familien var 
spente på om det ville ta lang tid før de fikk 
vite årsaken til svimmelheten.

– Hun hadde time klokka halv ti på for-
middagen. Kvart på ti fikk vi beskjed om 
at hun måtte rett på Riksen! Dette var like 
før påske, og jeg husker vi tenkte på at 
påskeferien gikk i vasken, sier Eirin med 
en liten latter.

– Det er mye rart man tenker på når man 
er redd...

Hele familien ble redd, særlig 7-åringen 
Oda. Dette var de ikke mentalt forberedt på.

– Nei, vi hadde ikke forutsett dette og vi 
fikk lite informasjon. Alt gikk fort. Da hun 

kom til Riksen, fikk hun operert inn en 
pacemaker.

Pacemaker
– Jeg fikk selv operert inn en pacemaker i 
2007, forteller Eirin. - I forkant av opera-
sjonen, sa Oda til meg at da kom jeg til å 
få det bra – for da besvimer du ikke. Det 
hadde hun faktisk rett i, sier Eirin. Slik ble 
det nemlig for Oda. Det er Odas pacemaker 
de har vært til kontroll av når Hjertebarnet 
møter mor og datter på Gardermoen for 
en prat. De er på vei hjem til Stavanger og 
Hundvåg etter å ha fått bekreftet at alt er 
bra med Oda, og at pacemakeren fungerer 
som den skal.

Aksepterer det
Besta Ingeborg Syversen (68) bor i Ålesund. 
På telefon forteller hun at også hun tidlig 
aksepterte hjertefeilen. Da hun giftet seg, var 
det en selvfølge at de ville prøve å få barn.

– Er man født med hjertefeil, aksepterer man 
det. Jeg husker at jeg noen ganger misunte 
venninnene mine som kunne dra til fjells og ta 
lange sykkelturer, så det var noen bitre stunder 

i ungdomsårene. Men ellers har ikke hjerte-
feilen hindret meg i mye, sier bestemoren.

Ingeborg fikk ICD (hjertestarter i tillegg til 
pacemaker) for åtte år siden. Allerede før ban-
dasjen var fjernet, var hun på reise utenlands.

– Reising er min store lidenskap! Den gangen 
reiste jeg til indre Kina, men de andre var 
nok mer engstelige for meg enn jeg, humrer 
hun som har reist over hele verden.

– Ja, og det uten at det har skjedd noe 
med hjertet!

Hun forteller at det har vært vanskeligere 
for henne at både datteren og barnebarnet 
har den samme hjertefeilen.

– Jeg er jo ikke så engstelig av meg, men 
det gikk mer inn på meg at Oda og Eirin 
ble født med hjertefeil. Da Eirin ble født, 
fikk vi først beskjed om at hun ikke hadde 

Hun var vel forberedt på at hun selv kunne 
få barn med hjertefeil, men verken hun 
eller ektemannen var i tvil om at de ville 
stifte familie.

– Nei, det har ikke vært noe tema å la være 
å få barn! Under det første svangerskapet 
ble jeg fulgt veldig tett opp av Stavanger 
universitetssykehus (SUS) og følte meg trygg. 
Da vår første datter, Maren, ble født, var 
hun helt frisk. Jeg fikk også vite på forhånd 

at hun ikke hadde hjertefeil, og følte meg 
trygg på det mens jeg gikk gravid, sier Eirin.

Var forberedt
Da Oda var på vei, var legene mer usikre 
på om hun hadde hjertefeil eller ikke. 

– Legene kom etter hvert fram til at Oda 
ikke hadde hjertefeil, men de var usikre 
på om hjerteklaffen ville lukke seg da hun 
ble født. Heller ikke ved fødselen ble det 

konstatert feil. Men jeg var litt i tvil fordi 
hun var annerledes enn vår eldste datter. På 
6-ukerskontollen fant legen en bilyd på hjer-
tet og mistanken min ble bekreftet, sier Eirin. 
Når hun tenker tilbake på denne tida, sier 
hun det ikke var noe sjokk å få beskjeden.

– For meg er det å ha hjertefeil det vanligste 
i verden, og jeg var forberedt på at jeg kunne 
få barn som hadde hjertefeil. 

– Dette hadde jeg nesten regnet med at 
skulle skje, og jeg trodde jeg ville takle 
det. Jeg visste jo litt om hva som ventet 
Oda. Det var nok verre for mannen min 
som ikke har levd med hjerteproblemer i 
familien slik jeg har.

– Selv om jeg visste at sjansen for å få et 
barn med hjertefeil var stor, er jo ikke dette 
noe jeg ønsket. For hadde jeg fått friske 
barn, så hadde genet vært utryddet fra vår 
familie. Jeg har opplevd å være uforberedt 
på andre ting i livet. Man blir sterk av mot-
gang. Det er i alle fall sikkert, slår Eirin fast. 

Flere hjertefeil
Oda var mye slapp som liten, ble blå av 
små anstrengelser, spiste lite og sugde ikke 
så godt når hun ble ammet og hun kastet i 
tillegg lett opp. Legene fant ut at hun hadde 
hull i forkammeret. 

Hun ble operert da hun var ett og et halvt 
år, og familien slo seg til ro med at Oda 
hadde ASD, slik legene hadde fastslått. Men 
det viste seg etter hvert at det var mer som 
var feil – både mor og datter hadde en feil 
til som de ennå ikke visste om.

– Ja, hun ble fulgt veldig godt opp av SUS 
og de hjalp oss gjennom hele oppveksten 
hennes. Men da hun var sju år begynte hun å 

I 2007 deltok Oda i kunnskaps-
konkurransen Kvitt eller dobbelt. Tema: 
Dinosaurer. Mamma og besta var med 
i heiagjengen. - Jeg hadde én feil på 
48.000-kronersspørsmålet og vant 
6000 kroner. Men det var gøy å delta!
Foto: Privat 

– "Hjertefeilen vår 
går i arv. Mamma 

mistet tre søsken på grunn 
av hjertefeil. Lillesøsteren 
min som var to år yngre 
enn meg, døde da hun 

var seks år."

NYBAKT HJERTEBARN: Besta Ingeborg 
Syversen med lille Oda på armen. 
Foto: Privat

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: torill Funderud
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hjertefeil – og ikke lenge etterpå kom kon-
trabeskjeden. Det var hardt. Men vi har alle 
akseptert at det er sånn.

Alltid beredt
– Som familie vet vi aldri når det kan skje 
noe igjen. Det kan plutselig skje noe på 
en ellers vanlig hverdag. Vi er åpne for 
at vi raskt må endre planer og at det kan 
bli nødvendig med flere operasjoner etter 
hvert, forteller Eirin.

Oda har lært seg å leve med hjertefeilen 
og tror ikke hun lar den prege hverdagen 
i særlig grad.

– Jeg merker nesten ikke forskjell på meg 
og vennene mine. I gymmen har jeg litt 
problemer med å holde tritt med de andre. 
Men vennene mine oppfører seg normalt 
mot meg og behandler meg ikke på noen 
spesiell måte. Jeg tror ikke de tenker mye 
over at jeg har pacemaker, sier 17-åringen.

Tidligere trente hun håndball flere ganger 
i uka, men måtte slutte da det ble litt for 
tøft. Det syntes hun var trist. Men nå har 
en ny interesse tatt over. Dressurridning.

– Jeg har ikke egen hest, men det er drøm-
men. Jeg er i stallen så ofte jeg kan, flere 

ganger i uka, forteller Oda som nå går 
første året på videregående skole.

Både mor og datter virker avslappet og 
tøffe. Men mener selv de er noen reddharer. 

– Ja, vi er redde for mye! Vi er ganske like 
sånn. Jeg må jo si at det at vi er hjertesyke 
preger hverdagen fordi det er noe vi må 
ha i bakhodet hele tiden, men samtidig 
er det ikke noe vi gjør noe nummer ut av, 
sier Eirin.

Hun er ifølge seg selv redd for alt. For 
eksempel for å slå seg.

– Ja, jeg slo meg skikkelig en gang da jeg 
veltet med sykkel. Har det skjedd noe inni 
kroppen, tenkte jeg da. Jeg er redd for at 
ting skal skje brått og at vi plutselig skal bli 
syke. At medisinene ikke skal virke. Slike 
ting. Men samtidig er det jo bare sånn livet 
vårt er, og jeg ler av meg selv også. Det er 
irrasjonell frykt, men den ligger og lurer, 
sier hun.

Oda kjenner seg igjen i det moren forteller, 
men er ikke for redd til å sette seg høyt til hest. 

– Det er det morsomste jeg vet!

Godtar «annerledeshet»
– Maren og mannen min Trond har lært 
mye av å leve med oss to. De må godta 
«annerledeshet» og leve med at det er lov å 
være syk og ikke klare alt. Som familie vet 
vi aldri når det skje noe og når vi plutselig 
må sette hverdagen på vent fordi noe kan 
inntreffe. Vi prøver å leve et så normalt liv 
som mulig. Men av og til finner de noe på 
hjertet som er feil, da må vi inn til operasjon. 
Det må vi forholde oss til. Til sommeren 
skal jeg oppgradere fra pacemaker til ICD. 
Det vil hjelpe meg om hjertet mitt skulle 
stoppe å slå, forteller Eirin.

– Oda, du har kanskje ikke reflektert noe 
over om du selv vil stifte familie og våge 
å få barn?

– Nei, det er litt tidlig. Men det er ikke sånn 
at jeg tenker at jeg ikke vil ha barn, mener 
Oda.  

Som et råd til andre foreldre til hjertebarn, 
har Erin lyst til å si:

– Følg magefølelsen. Du kjenner ditt barn! 
Legen er spesialist på hjertefeilen, men du 
er ekspert på barnet ditt! 

HESTEN: Oda elsker hester og 
dressurridning. Her med favorit-
ten Asterix fra Stall Friheten. 
(Foto: Ingrid Eide Vik)

Medfødte hjertesykdommer er et vidt spek-
ter av defekter i hjertet og hjerteregionen, 
med stor variasjon i alvorlighetsgrad. De 
kan ha svært ulike bakenforliggende årsaker, 
både arvelige og miljømessige. Ofte er det 
vanskelig å kartlegge den direkte årsaks-
sammenhengen ved medfødt hjertesykdom, 
også der hvor hjertefeil hoper seg opp og 
flere rammes i en familie. For hjertesykdom-
mene lang QT-tid syndrom og hypertrofisk 
kardiomyopati er det imidlertid kjent at de 
er arvelige, og familiemedlemmer som har 
risiko for å få sykdommene, kan gentestes 
for sykdommene.  

Anniken Hamang er genetisk veileder ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim. Hun var en av 
de første som tok utdannelse i genetisk vei-
ledning ved Universitetet i Bergen, et studium 
som startet opp i 2001. Hamang jobber i 
dag som genetisk veileder ved Medisinsk 
genetisk poliklinikk på St. Olavs Hospital. 
Tilsvarende poliklinikker finnes i både 
Tromsø, Bergen og Oslo. I 2012 disputerte 
hun for sin doktorgrad som tar for seg helse- 
status og angstnivå hos pasienter som 
kommer til genetisk utredning og veiledning 
for de to arvelige sykdommene lang QT-tid 
syndrom og hypertrofisk kardiomyopati. 
Hun undersøkte hvordan det å forholde 
seg til potensielt alvorlige hjertesymptomer 
og risiko for egen eller nære slektningers 
plutselige død påvirker pasientene. 

– Kan du fortelle litt om disse  
hjertesykdommene? 
– Hypertrofisk kardiomyopati og lang 
QT-tid syndrom er hjertesykdommer som 
kjennetegnes ved at de kan føre til rytmefor-
styrrelser i hjertet som kan gi hjertestans og 
plutselig død. Gjennom egen forskning har 
jeg sett at sykdommene påvirker både den 
fysiske og psykiske helsen til pasientene. De 
har høyere angstnivå enn befolkningen 
ellers og dårligere generell helse, 
blant annet fordi de unngår en del 
aktiviteter på grunn av frykt for 
hjertesymptomer. Sykdom-
mene følger en såkalt auto-
somal dominant arvegang. 
Dette betyr at jenter og 
gutter har lik risiko for 
å arve den, og at kun 
én av foreldrene tren-
ger å ha genfeilen for 
at sykdommen nedar-
ves, Genets gjennom-
slagskraft vil imidler-
tid variere, og selv om 
man har genfeilen, som 
innebærer en risiko, er 
det ikke sikkert at syk-
dommen slår ut. Slik kan 
sykdommen tilsynelatende 
«hoppe over» en generasjon 
eller to. Alvorlighetsgrad vil også 
variere fra person til person.

– Hva gjør en genetisk veileder? 
– En genetisk veileder informerer om arve-
lige sykdommer, forklarer gjentakelsesrisiko, 
og forsøker å hjelpe familiene til å mestre 
de medisinske, psykologiske og familiære 
konsekvensene knyttet til alvorlig og arve-
lig sykdom. 

veilederen
Å forholde seg til arvelig og potensielt alvorlig sykdom i familien kan være en stor 
belastning. Anniken Hamang på St. Olavs Hospital i Trondheim gir informasjon og 
veiledning til familier i slike situasjoner.

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 
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Jobben går ut på å gi informasjon og støtte, 
og å være en ressurs som kan veilede familiene 
til å ta informerte og, for dem, riktige valg. 

– Hvordan havner man hos en 
genetisk veileder?
– I dag blir de fleste henvist av en lege, 
men det hender også at personer som vet 
om sykdom i familien tar direkte kontakt 
med poliklinikken. Hit kommer folk med 
alle mulige slags sykdommer. Den stør-
ste gruppen er familier som er rammet av 
arvelig kreft, for eksempel arvelig bryst- 
og eggstokkreft. Når det gjelder barn, er 
det arvelige hjertesykdommer som er den 
største gruppen. Men også barn hvor det 
er mistanke om mer sjeldne syndromer, 
henvises til poliklinikken. Jeg har samtaler 
med omkring seks familier i uka, hvorav 
de aller fleste som kommer har hjerte-
sykdommene lang QT-tid syndrom eller 
hypertrofisk kardiomyopati. Noen ganger 
er det kun en person som møter opp, veldig 
ofte kommer hele familien. Behovet for 
genetisk veiledning kan noen ganger også 
være utløst av en dramatisk hendelse, som 
en plutselig hjertestans hos et familiemed-
lem, eller i verste fall et brått dødsfall. Det 
kan også være et ledd i en utredning på 
hjerteavdelingen, hvor de kanskje har påvist 
en genfeil og deretter henviser pasienten 
med familie til oss. 

– Hva skjer når man er til 
genetisk veiledning? 
– I forkant kartlegger vi familie- og sykehis-
torien til den eller de som kommer hit. Til 
det bruker vi såkalte arvelighetsskjemaer, 
som pasienten fyller ut med informasjon 
om seg selv og sine slektninger. Viktig infor-
masjon i denne forbindelse kan være kjent 
hjertesykdom i familien, om det har skjedd 
plutselige, uventete dødsfall, drukninger og 
trafikkulykker som noen ganger kan knyttes 
opp til plutselige hjertestans, og krybbedød. 
I første omgang kartlegger vi som regel tre 
ledd i familien for å vurdere indikasjon for 
gentesting. I selve veiledningen gir vi infor-

Anniken Hamang jobber som genetisk veileder på St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun er imponert 
over hvor tilpasningsdyktige familier som får vite om arvelig sykdom er.

masjon tilpasset den aktuelle sykdommen, 
arvegang, og hva som er pasientens behov. 
En viktig del av dette er å sette pasienten 
selv i stand til å ta avgjørelsen om de ønsker 
gentesting. Avhengig av utfallet, følger vi 
opp med mer konkret veiledning, eventuelt 
anbefaling om videre oppfølging.

– Vil alle i familien vil være med 
på dette? Eller sagt på en annen 
måte: ønsker alle å vite? 
– Nei, ikke alle vil vite om arvelig sykdom, 
og det kan oppstå konflikter. Vi må bruke 
mye tid på disse familiene og ha gjentatte 
samtaler med dem. Erfaringen med hjerte-
rytmeforstyrrelser er imidlertid ganske enty-
dige, de aller fleste ønsker å vite. Uenighet i 
familiene er langt vanligere ved for eksempel 
arvelig kreft. Og det er klart det finnes 
etiske betenkeligheter ved disse testene. Vi 
påfører en kunnskap og en angst som ikke 
alltid vil være et gode. Det er også viktig å 
bearbeide eventuell skyldfølelse som kan 
følge i kjølvannet av arvelig sykdom. Derfor 
forsøker vi å sette det hele inn i et større 
perspektiv, og for eksempel si at vi alle gir 
fra oss både «gode» og «dårlige» gener. 

– Har det noen praktisk  
betydning å få vite om arvelig 
hjerterytmesykdom? 
– Målet er først og fremst å kunne forebygge 
alvorlige symptomer og plutselige dødsfall. 
En rekke faktorer kan påvirke og utløse 
hjerterytmeforstyrrelser hos barn med for 
eksempel lang QT-tid syndrom. Det å få 
vite om en slik sykdom har betydning for 
hva slags aktiviteter barnet kan og ikke 
kan være med på. Kanskje bør de unngå 
ekstremsport og situasjoner med unødig 

store fysiske og emosjonelle belastninger. 
For enkelte kan det være trygt at de alltid 
har med seg noen når de skal ut å svømme. 
De bør kanskje ikke ta de verste karusellene 
på tivoli. Mange bør unngå en lang rekke 
vanlige medisiner, som kan utløse anfall. 
Noen har behov for medisinsk behandling, 
blant annet med betablokker og/eller ved 
å få implantert en hjertestarter. Dessuten 
er det å vite om sykdommen en hjelp når 
de skal planlegge fremtiden, som utdan-
nings- og yrkesvalg. 

– Blir folk redde av det de får 
vite under genetisk veiledning?
– Disse sykdommene skaper, forståelig nok, 
angst hos mange foreldre. Men gjennom 
veiledningen kan vi vise dem hvordan de 
kan leve med den, og hvordan de kan løse 
de ulike situasjonene. Genetisk sykdom kan 
for noen også oppleves litt stigmatiserende. 
Vi oppfordrer imidlertid foreldre til å være 
åpne. Omgivelsene trenger å læres opp til 
hva de skal gjøre. Ett av symptomene ved 
lang QT-tid syndrom, en sykdom som ellers 
i liten grad vises på barnet, er besvimelser. 
Hvordan skal omgivelsene håndtere dette? 
Kan barnet for eksempel overnatte hos 
andre? Spørsmålene er mange, og foreldre 
trenger råd og noen å snakke med. Men 
ingen foreldre er like. Noen kan bli over-
beskyttende, og de trenger kanskje råd 
som lærer dem å «slippe» barnet. Andre 
går motsatt vei, og håndterer situasjonen 
som om hensyn ikke trenger å tas. De bør 
kanskje få råd om en slags «moderasjon».

– Får barn også veiledning?
– Ja, vi gir genetisk veiledning også til barn. 
Gentesting av barn som ikke har utviklet 
sykdom eller symptomer, skal normalt utset-

tes til de er fylt 16 år og selv kan bestemme, 
med mindre testingen gjør at man kan starte 
forebyggende behandling. Denne formen for 
hjertesykdom rammer i første rekke barn 
og kan dessuten forebygges. Ifølge loven 
er det da foreldrene som må samtykke til 
gentesting av barnet og som skal ha genetisk 
veiledning. Erfaringen er imidlertid at barn 
takler å få vite om slik sykdom bedre når de 
får være med i prosessen fra begynnelsen av. 
Barns største bekymring er ofte det å være 
annerledes, å skille seg ut. De kan faktisk 
tenke mer på dét enn på faren for å dø. 
Barn er opptatt av andre problemstillinger 
enn foreldre, og kan ha utbytte av å få være 
med i hele prosessen. 

– Virker genetisk veiledning? 
– Mange er veldig oppskjørtet og redde når 
de kommer hit. Enkelte har allerede vært 
igjennom vonde ting og kan ha opplevd 
brå dødsfall i nær familie. Noen ganger har 
foreldre mistet et barn, og skal få vite om 
de andre barna i familien også har disposi-
sjon for sykdommen. Familier kan også ha 
opplevd ikke å bli trodd av omgivelsene. 
Det å få komme til et sted for å snakke om 
dette, hvor folk har greie på sykdommen 
og vet hva man kan gjøre, er god hjelp 
for mange. De kan også få komme igjen 
flere ganger, i andre og senere faser av 
livet hvor nye problemstillinger dukker 
opp. Jeg tror dette er viktig for å bearbeide 
og håndtere sykdommen. Forskning viser 
også at god genetisk veiledning reduserer 
hjertefokusert angst. 

– Jeg blir noen ganger nesten litt forbauset 
over hvor godt mange av familiene takler 
disse tingene. De tilpasser seg og lærer seg å 
leve med sykdommene, det er imponerende!

"Det å få komme til et sted for å snakke om dette, 
hvor folk har greie på sykdommen og vet hva man kan gjøre, 

er god hjelp for mange."

FLere hjertebarN i FaMiLieN
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Nina Briskemyr og Kjell Åge Rognli 
bor i Tromsø og har to sjarmtroll 
av noen døtre, Linnea på fire år, 

og Ingrid som snart fyller to år. Jentene er 
aktive og driver med både turn, svømming 
og det meste annet som er morsomt. De 
reflekterer neppe så mye over dramatikken 
som har utspilt seg i familien de siste årene 
– hvor de selv har vært hovedpersonene. 
Sånn ser det i hvert fall ikke ut ved første 
øyekast. Begge utvikler seg normalt og 
er så friske som de kan bli. Noen sjokk 
underveis har det imidlertid blitt for mor 
og far. Det er bare litt over to år siden de 
hadde en frisk toåring og en tilsynelatende 
frisk nummer to i mammas mage.

Ingrid ble født på Universitetssykehuset i 
Tromsø (UNN) i mars 2011. Det var ingen 
forvarsler om at noe var galt. På rutine-
kontrollen tre dager etter fødselen ble det 
oppdaget bilyd på hjertet. De fikk beskjed 
om at dette ikke var uvanlig, og at det trolig 
ikke var noe å bekymre seg for. Beroligelsen 
hadde imidlertid liten virkning, Nina og 
Kjell Åge var svært bekymret. Noen timer 
senere ble det gjennomført en ultralyd av 
hjertet, og de fikk beskjeden om at Ingrid 
hadde en alvorlig hjertefeil, Fallots tetrade 
(se faktaboks side 7). Hun har siden den 
gang vært gjennom to vellykkede åpne 
hjerteoperasjoner og en kateterinterven-
sjon på Rikshospitalet, hvor hun i tillegg til 
på UNN følges tett opp. Ingrid klarer seg 
etter forholdene bra, men hun vil trenge ny 
operasjon om ikke lenge. Da skal hun skal 
få satt inn en kunstig lungeklaff. 

– Det å få beskjed om at ditt barn har en 
alvorlig hjertefeil, er uvirkelig. Verden raser 
sammen, hele livet blir snudd på hodet, 
forteller Nina. 

– Vi husker lite fra denne første tiden, på 
mange måter levde vi ikke, vi bare eksisterte, 
fortsetter hun. På dette tidspunktet visste 
Nina og Kjell Åge ennå ikke at noe var galt 
med deres førstefødte, Linnea. Eller rettere 
sagt, de var klar over at noe var galt, men 
på ingen måte hva det var. Det tok nesten 
ett år til før Linnea fikk riktig diagnose og 
hjelp. Nå går det til gjengjeld veldig mye 
bedre, også med henne. 

– Med Ingrid var det et sjokk å få diagnosen, 
med Linnea var det en lettelse å endelig få 
vite årsaken, innrømmer Kjell Åge.

Allerede et par måneder før Ingrid ble født, 
begynte Linnea å få besvimelsesanfall. Første 
gangen var rett etter en sykdomsperiode, 
hun hadde hatt feber og forkjølelse. Linnea 
begynte helt plutselig å besvime, med jevne 
mellomrom, ofte flere ganger etter hver-
andre. Turen gikk til legevakten, hvor hun 
ble kontrollert, men uten at noen årsak 
ble funnet.  

Anfallene ble stadig hyppigere. Linnea ble nå 
undersøkt nærmere på UNN. Særlig var det 
fokus på epilepsi, og det ble tatt MR-bilder 
av hodet hennes, uten at de fant noe galt. 

– Vi følte at vi ikke ble tatt på alvor. Det 
var hele tiden vi som foreldre som presset 
på for å få henne undersøkt grundigere, til 
tross for stadig økende antall og varighet 
på anfallene, sier Nina.  

TO GAnGER
– Da Ingrid ble født, hadde vi to friske barn. Ett år senere, hadde 
vi to hjertesyke barn med hver sin diagnose, forteller pappa 
Kjell Åge Rognli. Ingen genetisk årsakssammenheng er funnet. 

– Det var ingen som på dette tidspunktet 
tenkte på å utrede hjertet, legger Kjell-Åge til. 

Kroppen til Linnea begynte etter hvert å 
venne seg til anfallene, hun lærte dem nær-
mest å kjenne. Dette gjorde at hun slo seg 
litt mindre, for eksempel ved å støtte seg til 
ting, eller å legge seg ned på gulvet. 

Foreldrene fortsatte imidlertid å presse på 
for at Linnea skulle testes for flere ting, og de 
fikk gjennomslag for en grundig registrering 
av hjerterytmen (24-timers EKG-registre-
ring). Denne registreringen avslørte store 
uregelmessigheter. Linnea hadde opptil 50 
pulsfall i løpet av ett døgn. Nå ble det slått 
alarm, og hun ble sendt med ambulansefly til 
Rikshospitalet for videre utredning. Der ble 
det ganske raskt stilt diagnose: Anfallsvis AV-
blokk grad 2-3. En svært sjelden diagnose, 
uten noen andre registrerte tilfeller under 
16 år på verdensbasis. Etter 14 måneder 
med besvimelser var endelig årsaken funnet. 
En måned senere ble pacemakeren satt inn. 

Den fungerer svært bra, og 
anfallene er tilsynelatende helt borte.  

– Selv om Linnea vil være pacemakerav-
hengig resten av livet, har vi fått en ny og 
frisk datter, sier Nina og er svært fornøyd.

Nina og Kjell Åge legger vekt på å leve så 
normalt som mulig, og forteller at de setter 
stor pris på gode hverdager. De siste årenes 
dramatikk har likevel satt spor hos det unge 
paret. Nina og Kjell Åge tenker ofte på at 
ingenting er gitt, men at de likevel har vært 
så heldige med verdens skjønneste døtre. 

De har innimellom stilt seg selv spørsmå-
let om hvorfor akkurat de skulle oppleve 
alvorlig sykdom hos sine to barn. Det kan 
virke så urimelig, og det finnes ikke alltid 
en forklaring. Legene har sagt at verken 
Fallots tetrade eller den typen AV-blokk 
som Linnea har, er genetiske sykdommer. 
De mener det er svært lite sannsynlig at 
de har noe med hverandre å gjøre, eller er 
nedarvet i familien. 

– Lynet har rett og slett slått ned to ganger 
på samme sted, er Kjell Åges forklaring.

Lynet slo ned 

på samme sted

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Ingrid

Linnea

Familien samlet: 
Kjell Åge og 
Nina med sine to 
hjerteknusere, 
Linnea og Ingrid

Blide søstre

"Med Ingrid var det et sjokk å få  
diagnosen, med Linnea var det en  
lettelse å endelig få vite årsaken"
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Nesten alle gravide kvinner i Norge møter opp 
til den «obligatoriske» ultralydundersøkelsen 
i uke 18. Hensikten med denne er å anslå 
termin, antall foster og morkakeplassering. 
Det hender likevel at avvik på fosteret også 
oppdages. I snitt avdekkes cirka halvparten 
av de medfødte hjertefeilene under denne 
rutinekontrollen. Noen ganger identifiseres 
hva slags feil det er snakk om, men like ofte 
er det usikkerhet knyttet til dette, eller det 
er bare en mistanke. Avhengig av hva slags 
informasjon foreldrene får i denne situasjonen, 
åpner det naturlig nok for mye uro.

Fosterdiagnostikk er, i motsetning til rutine-
ultralyden i svangerskapet, lovregulert og 
en undersøkelse som har til hensikt å påvise 
eller utelukke avvik hos fosteret. Tidlig 
ultralyd og blodprøve inngår i denne under-
søkelsen, samt kromosomanalyser og gene-
tiske analyser.  Fosterdiagnostikk tilbys i dag 
til alle kvinner over 38 år, når foreldre har 
kjente risikofaktorer, når foreldrene tidligere 
har fått et barn med alvorlig sykdom eller 
funksjonshemming, eller når det av andre 
grunner mistenkes at noe kan være galt. 

Å vite eller ikke vite
Ved rutineultralydsundersøkelsen i uke 18 
er det rimelig å anta at mange gravide ikke 
er forberedt på, eller engang vet om, at man 
kan gjøre funn om avvik hos fosteret. For 
helsepersonell derimot, er en systematisk 
gjennomgang av fosterets anatomi en opp-
lagt del av undersøkelsen.

– Foreldre kan få dramatisk og alvorlig 
informasjon om barnet sitt i forbindelse 
med disse undersøkelsene, noen ganger 
som en stor overraskelse. Hvor forberedt 
er de på det de kan få greie på? Og vil 
de alltid vite? Er de forpliktet til å vite? 
I forbindelse med genetiske undersøkel-
ser av voksne, snakker vi ofte om en rett 
til ikke å vite. Ved bruk av rutinemessig 
ultralyd i svangerskapet er dette vanskelig 
og sannsynligvis uetisk å praktisere. Man 
kan ikke forlange at helsepersonell skal 
holde skjult det de ser på skjermen foran 
seg, selv om det skulle være den gravide 
kvinnens ønske, mener Solberg, og fortset-
ter argumentasjonen. 

– Dette betyr at de vordende foreldrene i 
større grad burde gjøres kjent med eventuelle 
dilemmaer før undersøkelsen gjennomføres. 
Hensikten med det de får vite, er ofte at 
de skal kunne foreta et valg - deres eget. 
Ønsker de å få slike valg i svangerskapet, 
spør Solberg retorisk.  

Når foreldrene så har havnet i en svært 
vanskelig situasjon med påvist avvik på 
fosteret, reises både moralske spørsmål og 
interessespørsmål. Vil barnet mitt komme 
til å lide? Vil det kunne få et godt liv?  
Finnes det medisinsk behandling? Gjør jeg 
noe galt dersom naturen får gå sin gang? 
Hvordan vil familielivet arte seg? Hvordan 
vil hverdagen bli? Og så videre. For å ta 
slike valg, trenger foreldre kunnskap – men 

hvilken? Berge forklarer at ulike fagper-
soner kan informere i disse situasjonene, 
avhengig av hvor foreldrene befinner seg 
når undersøkelsen gjennomføres. Både 
genetikere, barneleger, jordmødre, gyne-
kologer, sosionomer og andre som jobber 
med ultralyd - med stor kompetanse på 
hvert sitt felt - kan være involvert og ha 
samtaler med foreldrene. 

Solberg minner imidlertid om at beslut-
ningen som til syvende og sist skal tas er 
sammensatt og komplisert, og den må være 
foreldrenes: Skal svangerskapet avbrytes 
eller ei. Det er ikke nødvendigvis bare fakta 
som ligger til grunn for en slik beslutning. 

– Utfordringen med veiledningen i foster-
diagnostikk, er om de som er i kontakt med 
den gravide, makter å la henne selv treffe det 
endelige valget og respektere det, eller om 
veilederne mener «svaret gir seg selv» av det 
faktagrunnlaget de presenterer, sier Solberg. 

Han tror det ideelt sett hadde vært fornuftig 
med en tilsvarende oppfølging på dette 
området, som den profesjonelle og upartiske 
genetiske veiledningen som tilbys i forkant 
og etterkant av genetisk testing av voksne. 
Her er spesialutdannede veiledere involvert 
– veiledere som er spesielt drillet på å hjelpe 
hovedpersonen til å ta sitt eget valg. 

– Ingen skal oppleve å ta slike valg på andres 
anbefalinger, understreker etikeren, som 

også er opptatt av at vi i etterkant skal ha 
respekt for de ulike valgene.

Ultralyd i uke 12?
Diskusjonene rundt tidlig ultralyd har gått 
høyt de siste årene. Saken har både politiske, 
medisinske og etiske elementer i seg, og 
meningene er mange. En av problemstil-
lingene som reises, er de falske positive 
svarene som undersøkelsen kan gi. Det vil si 
at man tror man finner en feil, for eksempel 
med hjertet til fosteret, som senere viser seg 
ikke å stemme. 

Siden 2004 har Berge Solberg vært medlem 
av Bioteknologinemnda, et frittstående, 
rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen 
og hjemlet i ulike lover. Bioteknologinemnda 
ga i fjor sin innstilling om tidlig ultralyd. 
Her foreslår de en liberalisering av dagens 
lov. Solberg forklarer at faren for falske 
positive prøvesvar er lavere når ultralyd 
kombineres med blodprøve. Et flertall i 
nemnda mener derfor at ultralydundersø-
kelse, i kombinasjon med blodprøve, bør 
bli tillatt og tilgjengelig for kvinner i alle 
aldre, også for å påvise Downs syndrom og 
andre kromosomavvik. Kostnaden dekkes 
delvis inn ved en egenandel.

– Bioteknologinemnda går imidlertid ikke 
inn for tidlig rutinekontroll etter modell 
av dagens undersøkelse i uke 18.  Nettopp 
den økte risikoen for falske alarmer, den 
økte deteksjonsraten for Downs syndrom, 
og den kunnskapsmessige striden om den 
medisinske nytten av undersøkelsen, gjør at 
denne undersøkelsen bør ha en varseltre-
kant festet ved seg. Gravide bør få lov til 
å velge den, men det må foreligge en aktiv 
etterspørsel, et aktivt valg. Man bør ha veid 
fordeler mot ulemper før man går til tidlig 
ultralyd, presiserer Berge Solberg. 

Gentester til salgs
Genomsekvensering er på vei inn i både 
forskning og diagnostikk, også i Norge. Hel-
genomsekvensering er en metode som gjør 
det mulig å avlese et individs unike genprofil, 
og gir et totalbilde av personens genetiske 
variasjon, slektskap og sykdomsdisposisjo-
ner. Metoden benyttes også til å finne ut 
hvilke medisiner som er mest effektive, blant 
annet innen visse typer kreftbehandling hvor 
svulsten kan genomsekvenseres. 

Med utviklingen, og i takt med folks økende 
forventning til å få svar på de fleste medisinske 

Berge Solberg er filosof og professor i etikk ved NTNU i Trondheim. Det meste i 
medisinfaget har en etisk dimensjon, mener han. Ett av Solbergs interessefelt er 
knyttet til forsterdiagnostikk og etikk. 

egentlig å vite?
Hva trenger vi Berge Solberg er  

opptatt av at vi skal  
ta våre egne valg  
– særlig når det  
kommer til vanske-
lige beslutninger, 
som for eksempel 
om liv og død.

"Ingen skal oppleve å ta slike valg på andres anbefalinger, 
understreker etikeren, som også er opptatt av at vi i  
etterkant skal ha respekt for de ulike valgene."

spørsmål, følger også en kommersialisering 
av markedet for gentesting. I dag kan man 
med noen enkle tastetrykk kjøpe sine egne 
gentester, som deretter analyseres i utlandet. 
Det er mange betenkeligheter ved bruken av 
disse testene, men Solberg avdramatiserer like-
vel konsekvensene noe. Konsumentgentester 
gir foreløpig lavrisikofunn, forklarer han, 
med informasjon som ikke handler om stor 
helsemessig risiko (for eksempel slektskap). 

– Selskapene som tilbyr disse testene ser ut 
til å ha holdt seg unna alvorlige arvelige 
kreftdisposisjoner og liknende, for ikke å 
komme i konflikt med amerikansk lov som 
bare tillater slik testing for «ikke-medisin-
ske» formål. Det er fremdeles de klassiske 
gentestene som må til for å gjøre funn om 
arvelige «høyrisiko»-sykdommer, som for 
eksempel arvelig bryst- og eggstokkreft, 
arvelig tarmkreft, Huntingtons sykdom, 
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lang QT-tid syndrom, med mer. I Norge må 
du innom det offentlige helsevesenet for å 
få tilgang på disse, sier Solberg. 

Han presiserer likevel at selv om konsument-
gentester i hovedsak gir informasjon om 
trivielle risikoer, vil det også her være snakk 
om hvordan den enkelte tar det, og testene 
reiser selvsagt mange etiske spørsmål. For 
hvordan skal man tolke og bruke den likevel 
så komplekse informasjonen man får? Og 
hva med eventuell medisinering? For noen 
vil slike tester åpenbart bidra til unødig uro 
og overfokusering på helse. Solberg spør seg 
også om hvor interessant denne informasjo-
nen egentlig er for den enkelte. 

– Jakten på genetiske årsakssammenhenger 
er per i dag av forskningsmessig interesse. 
I fremtiden vil forståelsen hjelpe forskerne 
til å finne best mulig behandling for den 
enkelte, mener Berge Solberg.  

Gentesting i klinisk virksomhet  
og forskning
Helgenomsekvensering benyttes i dag som 
metode både i klinikknær forskning og i 
behandling, særlig innenfor arvelige og sjeldne 
sykdommer og syndromer. Sekvenseringen 
kartlegger genetikken som er involvert i syk-
dommen, og kan gi bedre diagnostisering. 

– Funn som gjøres i klinikknær forskning 
må behandles på lik linje med funn som 
gjøres i annen klinisk virksomhet. Det vil 
si at pasienten skal informeres om funn, 
såfremt de har en helsemessig betydning for 
pasienten og det finnes forebyggende eller 
behandlingsmessige tiltak å sette inn. Biotek-
nologiloven regulerer pasientens rettigheter, 
hvilket innebærer at man også har krav på 
genetisk veiledning, forklarer Solberg, 

Gentesting som benyttes i større forsknings-
prosjekter og befolkningsstudier er mer 
komplisert, i følge Solberg. Den norske Mor 
og barn undersøkelsen (MoBa) og Helse-
undersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt 1, 

2 og 3), er begge omfattende og langsiktige 
helseundersøkelser av store befolknings-
grupper. Gentesting med samtykke er en 
del av begge disse prosjektene, men ikke 
nødvendigvis genomsekvensering, noe som 
setter hele problemstillingen på spissen 
(fordi prøvene også benyttes til dette). 

– Noe av det som er kontroversielt, er selve 
samtykket, håndteringen av eventuelle util-
siktede funn og den enkelte deltakers tilgang 
på egne data. For hvor mye skal egentlig 
den enkelte få vite om seg selv når han 
eller hun deltar som en av mange tusen i 
et forskningsprosjekt, spør Solberg.

For 40 og 50 år siden kunne pasienter 
være med i forskningsprosjekter uten å 
vite nevneverdig mye om hva forskningen 
gikk ut på, og med svært sparsom infor-
masjonen i etterkant. Dette var slett ikke 
bra, mener Solberg, som fra et etisk ståsted 
synes dagens praksis er riktig, og at det skal 
legges til rette for dialog med deltakere i 
forskningsprosjekter. For den enkelte del-
taker bør det blant annet være lett å trekke 
seg fra prosjektet underveis. I dag kreves 
det også at forskningsprosjekter har gode 
nettsider med svar på spørsmål og oppdatert 
informasjon – vel å merke på gruppenivå. 

Den terapeutiske misforståelsen
Helseforskningsloven sikrer deltakere i 
forskningsprosjekter ganske stor innsynsrett, 
nesten på lik linje med retten til innsyn i 
klinisk informasjon.  

– Alle er enige om at åpenhet, innsyn og infor-
masjon  er viktig, sier Solberg, men spør seg 
om pendelen i dag er i ferd med å svinge 
litt for langt den andre veien. For hvordan 
skal dette egentlig gjennomføres i praksis i 
forskningssammenheng? Hvordan skal den 
enkelte følges opp? Han er svært klar over at 
dette er et felt med mange meninger og følelser. 

– Vi mener jo alle at vi «eier» informasjon 
om vår egen helse. Men tilhører data om 

mer eller mindre «anonyme» enkeltindivider 
i store forskningsstudier egentlig det enkelte 
individ?  Og er det ikke en risiko i det å la 
enkeltindivider få innsyn i forskningsdata 
som aldri var ment å være helseopplysninger, 
som ikke er kvalitetssikret og som kanskje 
kan skade mer enn de gjør godt? Å legge til 
rette for innsyn og kvalitetssikret individuell 
tilbakemelding fra forskning, vil føre til en 
svært ressurskrevende administrasjon og 
oppfølging, mener Berge Solberg. Tanke-
korset er også at det igjen vil føre til at det 
bli mindre ressurser til forskning.

Foreløpig brukes disse opplysningene kun 
i forskningen, men Solberg tror vi absolutt 
er på vei inn i et grenseland hvor kravene 
til individuell informasjon trenger seg på. 

– I Hunt 1, var det en sterk, offisiell oppfor-
dring til å delta i befolkningsstudien. Man 
spilte på folks samvittighet. Nå er oppfordrin-
gen tonet mye mer ned. Samtidig har folks 
holdning til om de vil delta i slike prosjekter 
endret seg - man må tilby dem mer. I Hunt 
3 er det en klar tendens til at oppslutningen 
har falt, og frafallet er aller størst blant de 
yngste deltakerne, forteller Solberg. 

Å bli med på forskningsprosjekter fordi man 
selv tror man blir friskere, kalles den tera-
peutiske misforståelsen. Mye av forskningen 
som gjøres er basal og på et veldig grunn-
leggende nivå. Det tar lang tid å omsette 
resultatene til klinisk praksis. Befolknings-
studiene gir kunnskap til helsevesenet. For 
den enkelte kommer «betalingen» for å 
være med i slike prosjekter indirekte via 
helsetjenestene som leveres, som hele veien 
er avhengig av forskning for å bli bedre. 

– Men vi kan ikke utelukke at befolkningen 
til en viss grad må fristes med å få helseopp-
lysninger tilbake dersom vi skal forvente 
stor oppslutning om befolkningsstudier i 
fremtiden. Dugnadsånden er nok fremdeles 
til stede i det norske samfunnet, men det 
er også individualismen, slår etikeren fast.

Det som ikke knekker deg, gjør deg sterkere, heter det. Dette 
uttrykket kan Mette-Lise Levvel Eriksen (35) skrive under på.

- Har vært ute en

vinterdag før

OPP OG NED: - Vi har kommet oss gjennom  
mange kriser og lever så normalt vi kan. Et  
hjertebarn er ikke en hjertefeil, men har en  
hjertefeil, understreker Mette-Lise, som er  
på en liten topptur i hagen med Anine.

Befolkningsstudier:  
Forskning på personer og befolkningsgrupper utenfor  
en klinisk kontekst (de er som regel ikke pasienter) med 
problemstillinger av grunnforskningskarakter. Forskningen 
produserer viktig kunnskap for samfunnet. Det er liten 
sannsynlighet for at forskningsresultatene kommer  
deltakerne direkte til gode.

Klinisk eller klinikknær forskning: 
Forskning på pasienter og pasientenes familie for å finne 
sykdomsårsak, eksempelvis forskning på en arvelig 
sykdom som går igjen i en familie. Grensen mellom klinisk 
utredning og forskning vil ofte ikke være skarp. Det er 
en viss sannsynlighet for at forskningsresultatene kan 
komme deltakeren direkte til gode.

FLere hjertebarN i FaMiLieN
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Mette-Lise Levvel Eriksen tar varmt imot 
Hjertebarnet hjemme i Østfold. Vinteren er i 
ferd med å slippe taket og sola varmer. Isen 
ligger fortsatt over sundet, men våren er på 
vei. Også for familien på fem i Engelsviken i 
Fredrikstad ser livet lysere ut enn på lenge. 
Men utfordringene har stått i kø og vinter-
dagene har vært mange, forteller Mette-Lise, 
mamma til ett hjertebarn og to søsken.

– Når jeg ser tilbake på alt vi har vært igjen-
nom, vanskelige svangerskap, operasjoner, 
mange sykehusbesøk, engstelse og ekstra 
utfordringer i hverdagen. Ja, så ser jeg jo 
at vi er blitt sterkere av dette! Det har gjort 
oss sammensveiset som familie og jeg tror 
jeg verdsetter små ting mer enn før, sier 
hun og setter to varme, brune øyne i oss.

I den koselige stua pynter bilder av tre gode 
unger opp, eldstemann Lars-Henrik (10), 
Nicolai (7) og lillesøster Anine på nesten 
tre. Svangerskapene har vært utfordrende 
på hver sin måte for Mette-Lise som alltid 
har ønsket seg flere barn. 

Sjokkmelding
Da hjertebarnet Lars-Henrik var på vei, 
visste de ingenting om det som ventet før 
de rutinemessig tok en ultralyd i uke 18. 
Da kom beskjeden om at gutten de ventet 
hadde hypoplastisk venstre hjertesyndrom. 
Det var et sjokk. Men de fikk god støtte 
fra resten av familien og helsevesenet, og 
tid til å forberede seg.

– Vi kom liksom igang med en sorgprosess, 
hvis jeg kan kalle det det. Men uansett vet 
du ikke hva du går til. Dette var jo det første 
barnet vårt også. Jeg var 25 år og Lars Erik 
21 da vi ble foreldre. I dag er jeg nesten glad 
vi ikke hadde noen fra før. Da kunne vi jo 
ikke brukt like mye tid på Lars-Henrik uten 
å  få dårlig samvittighet for søsken. Vi kunne 
heldigvis bruke all tid og oppmerksomhet 
på ham, sier trebarnsmoren.

Lars-Henrik hadde blant annet vanskelig-
heter med å spise de første årene og har 
vært operert utallige ganger for ulike ting, 
i tillegg til de tre hjerteoperasjonene. Da 
Lars-Henrik kom til narkose nummer tjue, 
sluttet mamma å telle. 

Familieforøkelse
Til tross for en tøff start på foreldrelivet var 
det aldri noe alternativ at de ikke skulle ha 
flere barn. Så de gledet seg til at førstemann 
skulle bli storebror som toåring.

– Det var jo et tungt svangerskap med Lars-
Henrik, selvfølgelig, med mye bekymringer. 
Og enda flere bekymringer etter at han ble 
født. Men da jeg ble gravid med Nicolai, 
tenkte vi at vi hadde vært igjennom nok. 
Denne gangen ville det nok gå bra, sier 
Mette-Lise.

Men sånn gikk det ikke. Da hun var 20 
uker på vei, gikk vannet og de var i gang 
med sykehusrunde nummer to.

– Dette blir en senabort, det ser ikke ut til 
at det kan gå bra, var beskjeden vi fikk den 
gangen. Så legen sendte meg hjem og sa jeg 
ikke trengte å ta noen hensyn, men ba meg 
leve som vanlig. Jeg gikk hjemme og ventet 
på riene som aldri kom. Etter fire uker ga 
legene oss kontrabeskjed. Da var jeg kommet 
så langt i svangerskapet at de faktisk kunne 
gjøre noe for babyen som de trodde ville bli 
født for tidlig. Jeg fikk en ny vannavgang 
da og ble sendt rett til Ullevål. Legg deg 
ned, sa de der, sier Mette-Lise lett ironisk 
om den nye beskjeden hun plutselig fikk.

– Da la jeg meg ned, da! Og lå i seks uker 
og venta på rier som ikke kom da heller, 
sier hun med glimt i øyet.

Men om hun kan fortelle om dette med godt 
humør i dag som hun har lagt det bak seg, 
var ikke dagene lette på den tida. Det endte 
med keisersnitt rett før jul, to måneder før 
termin, og ikke vanlig fødsel som første gang. 
Den lille gutten ble lagt rett i kuvøse. Han 
hadde ikke hatt optimale forhold med lite 
fostervann, og lungene var underutviklet.

– For andre gang ble vi spurt om vi ville 
døpe ungen vår på sykehuset. Han ville 
kanskje ikke klare seg. Det var ikke til å 
tro. Nicolai ble derfor døpt dagen etter at 
han ble født, akkurat som storebroren. Det 
er jo ikke sånn du ønsker at en dåpsdag 
skal være, slår Mette-Lise fast.

Selv om Nicolai ikke hadde de samme utfor-
dringene som førstemann, hadde han en tøff 
start. Rundt nyttår snudde det, men de fikk 
ikke ta ham med seg hjem før i februar.

Alle gode ting er tre
– Etter sånne erfaringer, er det ikke bare 
bare å gå løs på et tredje svangerskap. Det 
innrømmer jeg, det var ikke enkelt. Men 
vi tenkte at det kan være fint for barna å 
være flere. Ingen vet hvordan framtida blir 
for noen, sier hun. 

Selv om svangerskapet med Anine forløp 
normalt, var de ni månedene likevel en 
belastning for Mette-Lise.

– Jeg var veldig plaget av tankene om hva 
som kunne skje. Jeg trodde nesten ikke på 
at det kunne gå bra og være et «normalt» 
svangerskap. Men alt gikk fint! Jeg hadde 
ingen spesielle problemer – det var min egen 
bekymring som var verst denne gangen. 
Anine ble forløst ved planlagt keisersnitt 
og endelig var det min tur til å reise hjem 

fra sykehuset etter to dager med en frisk 
unge, sånn som de fleste tar som en selv-
følge, sier hun glad.
  
– Hva er perfekt?
I dag jobber Mette-Lise som førskolelærer 
på hjemstedet i en barnehage like ved skolen 
der gutta går. Lars-Henrik er med i korpset 
og med et litt lavere tempo enn de andre, 
deltar han i leken med kameratene. Nicolai 
fungerer også godt i dag – og Anine er høyt 
og lavt. Mette-Lise erkjenner at det har tatt 
på å håndtere utfordringene de siste ti årene.

– Ja, det er gjerne sånn at mødre og fedre ikke 
får så mye tid til å tenke på seg selv når ungene 
er små – og i hvert fall ikke når det kommer 
på så mye ekstra som hos oss, sier hun.

Mange som må takle utfordringene Mette-Lise 
har hatt som mor, får gjerne hjelp av et ekstra 
sett hender fra ektefellen. Mette-Lise får bare én 
hånd. Ektemannen Lars Erik måtte amputere 
venstre arm etter en ulykke som 19-åring.

– Likevel valgte du ham som kjæreste da du 
bare var 24 år – et ganske tøft valg det også?

– Ja, kanskje det. Men jeg ser ikke sånn på 
det. I dag er alle så opptatt av det perfekte. 
Hva er perfekt? For meg er det viktig at vi 
har en plass alle sammen, som vi er.  Lars 
Erik er utrolig optimistisk og finnes ikke 
negativ. Jeg har lettere for å ta sorgene på 
forskudd, så han får meg opp hvis jeg har 
en down-periode. Jeg tar av meg hatten for 
ham som aldri gir opp. Derfor klarer han 
det meste også. Han bestemte seg tidlig 
for å komme tilbake i jobb, og jobber som 
gravemaskinfører i dag.  Med protese og 
en tilpasset arbeidsplass går det bra det og.

Rikt liv
Mette-Lise mener hun ikke ville taklet alt de 
har opplevd som familie hvis det ikke var for 
støtten fra foreldre, svigerforeldre og søsken.

– Når vi har vært på sykehus med en av 
gutta, har besteforeldrene stilt opp her 
hjemme. Det hadde ikke gått uten dem. 
Jeg har også et nært forhold til søsteren 
min som selv har tre barn. Jeg føler nesten 
at vi er én familie med seks barn. Søste-
ren min fikk et frisk barn like før jeg fikk 
Nicolai og har på sin side nesten hatt dårlig 

samvittighet for at hun har fått bare friske 
barn. Men sånn kan vi ikke tenke. Jeg har 
ikke hatt noen problemer med å glede meg 
sammen med henne når hun har fått barn, 
sier hun og forteller om venner som har 
hatt vanskeligheter med å fortelle henne 
om sine problemer som de mener ikke kan 
måle seg med hennes.

– Men da sier jeg bare, hvis du er bekymret 
for din unge som har influensa, så er du det. 
Helt ok for meg. Det er sånn deres liv er. Vi 
kan ikke sammenligne bekymringer på den 
måten. Det må vi akseptere, sier Mette-Lise. 
Hun føler at oppholdene på sykehus der 
hun har møtt foreldre og barn som har det 
verre enn dem, har lært henne å glede seg 
over det hun har og sette ting i perspektiv. 

– Ja, det har jo gått bra og Lars-Henrik lever 
faktisk. Vi har ikke mistet noen av barna våre 
og har kommet oss gjennom krisene. Det er 
noe å glede seg over! Selv om vi har noen 
utfordringer med dagligdagse ting, så betyr 
livet og hverdagen mye. Alle har lov til å bikke 
over i motløshet eller pessimisme av og til, men 
så må vi feste blikket og se framover igjen!

GUTTA BOYS: - Søsken er med på å normalisere 
dagliglivet og det er sunt at ikke alt dreier seg om 
hjertebarnet i en familie, sier Mette-Lise. Her har 
brødrene kommet rett fra frisøren. (FOTO: Privat)

KORPSGUTT: - Lars-Henrik er ivrig 
korpsgutt! Det er fint å være med i 
et fellesskap. (Foto: Privat)

SAMMENSVEISET: - Vi har våre  
utfordringer i hverdagen, men har  
blitt sammensveiset som familie, sier 
Mette-Lise. Her sammen resten av  
familien, Anine, Nicolai, Lars-Henrik  
og Lars Erik. (Foto: Privat)

FLere hjertebarN i FaMiLieN Tekst og foto: torill Funderud
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Brukermedvirkning er et strategisk 
satsningsområde for Foreningen for 
hjertesyke barn, og et viktig politisk 

virkemiddel. 25. januar ønsket Helene 
Thon velkommen til et internt seminar 
om brukermedvirkning i foreningens regi, 
og det var starten på et faglig nettverk for 
brukerrepresentanter i FFHB.

– Brukermedvirkning er både en demo-
kratisk rett og et demokratisk virkemid-
del, understreker Thon. Hun er stolt over 
aktiviteten som allerede foregår gjennom 
FFHBs deltakelse i brukerutvalg. FFHB 
er representert på tre nivåer i det regio-
nale helseforetaket Helse Sør-Øst, som 
har halvparten av Norges befolkning som 

pasientgrunnlag. Både i helseforetakets 
overordnede brukerutvalg, i brukerutvalget 
på Oslo Universitetssykehus (OUS) og i 
brukerrådet ved kvinne- og barneklinikken 
på OUS er FFHB representert. Foreningen 
har også medlemmer i brukerutvalg på 
andre sykehus og i andre regioner i tillegg 
til hos Nav i Vestfold.  

MED ViRKninG

– Det er et mål for foreningen å få med 
enda flere representanter som taler våre 
barns sak, sier Thon.

Blir hørt
– Jeg opplever at vi som brukere blir tatt 
med som reelle premissleverandører, sier 
Vegard Bø Bahus, som på vegne av FFHB 
sitter i det overordnede brukerutvalget i 
Helse Sør-Øst. Han forteller at det i stor 
grad er barnas sak han snakker når utvalget 
møtes, noe det viser seg å være behov for. 
Brukere fra organisasjoner som jobber for 
barn er ofte underrepresentert i slike utvalg. 
Desto viktigere er det at FFHB kommer 
enda mer på banen.

Heine Århus er nestleder i brukerutvalget på 
OUS. Han forteller at sykehusets direktør er 
med på en time av møtene i brukerutvalget, 
noe som gir representantene muligheten 
for direkte kommunikasjon og informa-
sjonsutveksling med ledelsen. Sykehusets 
overordnede strategi presiserer at de skal ta 
utgangspunkt i pasientene. Representanter 
fra brukerutvalget har selv vært med på å 
utforme strategien for brukermedvirkning. 
Nestleder og leder for brukerutvalget stiller 
også i sykehusets styremøter, uten stem-
merett, men med talerett. 

– Våre synspunkter blir hørt og tatt på 
alvor, forteller Heine Århus. Også her er 
barneperspektivet viktig i utvalgsarbeidet. 
Habiliteringstilbudet til barn er ett av områ-
dene brukerutvalget har jobbet mye med. 

En viktig demokratisk rett
Brukermedvirkning i helseforetakene i 
Norge har vært lovpålagt siden 2001. 

– Men egentlig har vi drevet med bruker-
medvirkning bestandig, vi har bare kalt 
det noe annet, sier Andreas Habberstad 
fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(FFO). Han satt selv i det første formelle 
brukerutvalget som ble oppnevnt på Riks-
hospitalet. 

– Brukerne sitter på en kompetanse som 
myndigheter og sykehusledelse alltid vil 
mangle, understreker Habberstad. Han 
ser på brukermedvirkning som et vesentlig 
bidrag til å løse viktige samfunnsoppgaver. 
Mellom 1600 og 1700 personer er i dag 
aktive brukermedvirkere gjennom FFO. 

Ansvarliggjøring av pasient
Brukermedvirkning (empowerment) startet 
i USA på 1960-tallet i kjølvannet av beve-
gelsen for borgerrettighetene. Etter hvert 
fant fenomenet veien over kjølen til Europa, 
hvor Verdens helseorganisasjon (WHO) 
adopterte brukermedvirkning som både 
holdning og virkemiddel. I Norge begynte 
det å ta form mot slutten av 1990-tallet 
med NOU-en «Pasienten først». Bruker-
medvirkning er i dag en rettighet på både 
individ- og organisasjonsnivå i Norge, men 
det er forholdsvis vide rammer for hvordan 
det er tilrettelagt.

Marit By Rise er forsker ved institutt for 
samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim, 

og har studert effekten av brukermedvirk-
ning. Hun kan fortelle at helsepersonell 
og brukere har svært ulike perspektiver 
på, og opplevelse og forståelse av, hva 
brukermedvirkning faktisk skal være. 
Dersom en måler den direkte medisinske 
effekten av individuell brukermedvirkning, 
mener Rise at det er vanskelig å slå fast at 
det «virker». Først og fremst fordi det så 
sjelden er undersøkt, men også fordi det 
er vanskelig å måle. Derimot er det lite tvil 
om at det eksisterer mange og tungtvei-
ende argumenter for at brukermedvirkning 
har noe for seg – og er noe vi faktisk må 
drive med. 

– Brukermedvirkning handler om en 
demokratisk rettighet, om å balansere et 
maktforhold, om respekt og gjensidighet, 
om trivsel og trygghet for pasienter, om 
ansvarliggjøring av pasienter, om kunn-
skapsutveksling, om gjensidig dialog og 
informasjonsutveksling, og til syvende og 
sist også om et mer effektivt helsevesen, 
slår Marit By Rise fast.

Lyst til å få vite mer om brukermedvirkning?
• Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre forvaltningen kompetanse som 

brukere har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer tilbudet til brukerne. 
Du som bruker sitter på viktig kunnskap om hvordan tjenestene best mulig 
kan legges til rette for dem de er til for.

• En brukerrepresentant representerer brukerne av tjenestene.

• Brukermedvirkning er nå lovpålagt i flere råd og utvalg og hjemlet i  
lovverket (brukermedvirkning i NAV er hjemlet i lov om arbeids- og velferds-
forvaltningen, brukermedvirkning i helseforetak i helseforetaksloven)

• Brukerrepresentanter oppnevnes av Helseforetakene (HF), hovedsakelig 
basert på forslag fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Også hos 
NAV går det primært via FFO.

• For å bli oppnevnt som brukerrepresentant på vegne av FFO må du være 
medlem i en av FFOs medlemsorganisasjoner (for eksempel FFHB) og være 
foreslått av egen organisasjon Det er ikke et krav at du er tillitsvalgt

• De som er interessert oppfordres til å henvende seg til FFHB lokalt eller sentralt

• Du kan også gå inn på siden www.ffo.no og lese mer om brukermedvirkning der.

– Som brukerrepresentant har du og din organisasjon en gylden anledning til å øve  
innflytelse på beslutninger og prioriteringer på sykehus og i NAV, og til å delta direkte i 
den politiske debatten. Denne muligheten skal vi benytte, understreker generalsekretær 
i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon.

En bruker
Vegard Bahus Marit By Rise Heine Århus

brUkerMedvirkNiNg Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

"Våre 

synspunkter
 

blir hørt og
 tatt 

på alvor."



Hjertebarnet           2 • 2013  2 • 2013          Hjertebarnet30 31

kronikk

Jeg tror ikke noen drømmer om et liv på trygd, men for noen 
er trygd også i unge år en nødvendig trygghet, fordi helsa setter 
strenge begrensinger på hva en kan gjøre. Da trengs trygg inntekt 
varig, eller i en overgang, til helsa bedrer seg eller en får orden på 
problemer som gjør at en ikke mestrer livet.

Jeg må innrømme at jeg blir ganske forbannet på debatten om de 
unge uføre. Både fordi vi ikke klarer å gi flere tilpasset opplæring, 
og god nok helsehjelp til at flere faktisk kan virkeliggjøre drømmene 
sine og oppleve bedring i helsa. Men også over at det er mange 
som tror at kutt i trygden til disse unge er riktig vei å gå for å få 
flere i arbeid. Det eneste som er sikkert, er at kutt i uføretrygden 
gjør folk med store helseproblemer fattige. Når en må snu hver 
krone for å få hverdagen til å gå opp, blir en verken friskere eller 
bedre i stand til å arbeide av å få det verre økonomisk. Erfaring 
viser tvert i mot at folk blir sykere og mer utslått av dårlig råd 
og utrygghet. 

Fremskrittspartiet for eksempel foreslår at ingen under 40 år uføre-
pensjoneres varig, hvis det ikke er helt åpenbart at vedkommende 
aldri kan få muligheter til å gå ut i arbeidslivet. Men hvem vet om 
en blir frisk av psykisk sykdom eller en annen alvorlig diagnose? 
Hvem vet hvem som kommer seg ut av rusavhengighet, eller om 
medisinske framskritt kan gjøre nesten mirakler med helsa? Dette 
er helt umulig, og vil ramme noen av de unge som trenger økono-
misk trygghet mer enn andre. Får Fremskrittspartiet det som de 

vil, må alle de som kan tenkes å komme litt i jobb en eller annen 
gang, leve på midlertidig ytelse i 20 år. Og det vil gjelde nesten 
alle som i dag får uføretrygd som ung. Da står folk uten mulighet 
til å ta lån og skaffe seg bolig og familie, fordi Fremskrittspartiet 
ikke er helt sikker på hvordan det går 10 til 15 år fram i tida. 
Dette er vi i SV imot.

For hvem er disse unge som er på trygd? Diagnosestatistikken for 
2010 viser at nesten halvparten av unge uføre mellom 18 og 29 år 
har utviklingshemning, medfødte misdannelser/kromosomavvik 
eller organisk psykisk lidelse/schizofreni. En fjerdedel har angst, 
depresjon eller atferds- /personlighetsforstyrrelse, og omtrent 12 
prosent har sykdommer i nervesystemet, for eksempel epilepsi 
og cerebral parese. Mulig noen tror dette lar seg kurere med mer 
økonomisk utrygghet, men det tror altså ikke vi i SV. Om noen 
av dem trenger trygd i kortere eller lengre tid, er det faktisk ikke 
et problem. 

Det som er et problem, er at de ikke har rett til videre oppfølging 
fra NAV etter at de har fått trygd, og at arbeidslivet har for lite 
rom for folk med helseproblemer. Og det skapes hindringer ved at 
det spres så mye negativt om folk som trenger trygd, at det skader 
dem både her og nå og deres muligheter til å få arbeid seinere. 

Er økningen veldig stor slik Høyre påstår? Statistikken viser ingen 
dramatisk økning. 

Ung og uføretrygdet
Og tallene kan også inneholde positiv medisinsk utvikling, som 
for eksempel at flere overlever ulykker og flere kan leve lengre 
av tilstander de før døde av. Det er jeg glad for, og jeg nekter å se 
på det som et problem.

Kutt er feil medisin
Høyres kampanje for å skape et inntrykk av trygdeeksplosjon og 
trygdepanikk, føres for å skape en stemning som kan legitimere 
kutt i trygden og mer utrygghet for sjuke folk.

Vi i SV mener vi må gå motsatt vei og gi unge uføre rett til utdan-
ning, arbeidsmarkedstiltak og oppfølging med trygden som trygg 
inntekt i bunnen. I dag har ikke unge som har fått varig uføretrygd 
rett til hjelp for å komme i arbeid. Unge med alvorlig sjukdom, 
kan trenge tid for å bli friske eller ferdige med behandling, eller de 
trenger lang til for å komme igjennom en utdanning. Unge som har 
fått psykiske skader av å vokse opp med rusmisbruk i hjemmet, 
vold og utrygghet, kan trenge tid for å bli så trygge at de tør å stole 
på noen. Unge med funksjonsnedsettelser trenger tilrettelegging 
av utdanning og kvalifisering, men de trenger også økonomisk 
trygghet mens de kvalifiserer seg, fordi vi vet at muligheten til å 
få jobb ikke er enkel.

Hvis det er de unge og deres muligheter til å realisere sine mål og 
ønsker i livet vi vil bedre, kan vi gi dem rett til å kvalifisere seg, 
med utdanning eller arbeidsmarkedstiltak, mens de har uføretrygd 
som varig trygg inntekt. Da må Høyre og andre slutte å spre 
usannheter om tallene og om menneskene som trenger trygd i ung 
alder. De trenger ikke flere krav og utfordringer, det har de nok 
av. De trenger respekt og å få høre at de er likeverdige innbyggere, 
og de trenger rett til oppfølging når helsa og motet bedrer seg.

Derfor er min oppfordring til alle: Ikke skap mer utrygghet for 
unge uføre. Ligg unna inntekten deres.

Ingen får jobb av utrygghet. Ingen blir frisk av det heller. Bruk 
kreftene på å sette mot i dem det gjelder, og på å få arbeidslivet 
til å se talenter og evner som i dag blir oversett.

Karin Andersen er stortingsrepresentant for SV på 
stortinget og representerer Hedmark. Hun er første 
nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen.

Tekst: karin andersen

Fotograf Stig Weston
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Indremedisiner og spesialist i hjertesykdom-
mer, Knut Rasmussen, kom til sykehuset i 
Tromsø i 1974. Mandatet hans var å bygge 
opp det kardiologiske behandlingstilbudet 
på sykehuset i Nordens Paris. Han hadde 
ikke i tankene den gangen at oppdraget 
skulle være på livstid.  I år fyller han 75 og 
har ingen planer om å reise fra den nord-
lige delen av landet. På sykehuset har han 
fortsatt sitt lille kontor, hvor han nå for 
det meste skriver bøker og veileder yngre 
forskere.

– Jeg skulle egentlig bare opp hit for å starte 
litt kardiologi, forteller Rasmussen. Siden 
har han viet store deler av yrkeslivet sitt, 
antagelig også majoriteten av fritiden, på å 
utvikle helsetilbudet for hjertesyke pasienter 
i regionen – barna inkludert. 

– Den gangen var dette kanskje et av Norges 
dårligste sentralsykehus, det måtte nærmest 
bygges opp fra grunnen av, forteller han. En 
utfordring Rasmussen grep med stor iver. 

– Her kunne jeg slåss med flotte faglige 
utfordringer og det var en hel masse ting 
som skulle gjøres, sier nestoren.

Rasmussen var den eneste kardiologen 
på sykehuset fram til 1978, men jobbet 
iherdig for å rekruttere nye. Fra 1977 var 
han professor i kardiologi ved Universitetet 
i Tromsø (indremedisin). Han har deltatt 

aktivt i utviklingen av medisinstudiet i 
Tromsø og i undervisningen av medisin-
studenter.

Stadig flere oppgaver
I 1976 ble lov om regionale helsetjenester 
vedtatt, og sykehuset i Tromsø ble omgjort 
til regionsykehus. Sykehusets definerte 
ansvarsområde ble større og mer omfat-
tende, og behovet for spesialister tiltok. 
Rasmussen forteller at det største problemet 
var å rekruttere leger, og å beholde dem han 
lærte opp. De som var kvalifisert, befant 
seg som regel i området nær hovedstaden.

– «Søringene» ville ikke hit, og i hvert fall 
ikke for mer enn en kort periode. Av de 
første 25 kardiologene jeg lærte opp, dro 
20 av dem tilbake til Oslofjorden, beret-
ter Rasmussen, som skjønte at han måtte 
rekruttere blant leger utdannet i Tromsø. 
Han fikk etter hvert gjennomslag for en 
slik framgangsmåte, hvor han håndplukket  
kandidater fra regionen, utdannet dem, og 
fikk dem til å bli værende med sin kompe-
tanse. Totalt har han bidratt til utdanningen 
av 1700 leger ved Universitetet i Tromsø og 
50 kardiologer til både nord og sør.

– De første årene hadde hjertemedisinsk 
avdeling hånd om oppfølgingen av hjerte-
barna, i dag har barneavdelingen tatt over 
det meste av dette. Men vi følger pasientene 
fra ungdomsårene og oppover, og etter hvert 

som det blir flere voksne med korrigerte feil 
er dette en viktig oppgave for avdelingen. 

Pasienter glipper
Rasmussen mener mye i diskusjonen om 
periferi versus sentrum i norsk helsevesen. 
Kvalitet henger ikke alltid sammen med 
kvantitet, minner han om, og tilkjenne-
gir en skepsis til noen av konsekvensene 
som følger i kjølvannet av sentralisering 
til høyspesialiserte klinikker.  

– Argumentet om sammenhengen mellom 
kvalitet og kvantitet ble brukt da de la ned 
tilbudet om hjertekirurgi på medfødte feil 
ved Haukeland universitetssykehus. Da 
er det ulogisk at ikke det samme argu-
mentet gjelder Rikshospitalet og de meget 
sjeldne defektene. Det logiske hadde vært å 
sende disse operasjonene til London, mener  
Rasmussen, som prinsipielt sett ikke er 
uenig i sentralisering.

– Medfødt hjertefeil er komplekst, det 
finnes hundrevis av ulike defekter og du 
må kunne faget godt for å drive med det. 
Sentraliseringen til Rikshospitalet for ope-
rasjoner av pasienter på dette området var 
sannsynligvis riktig og nødvendig, under-
streker Rasmussen. Han var selv leder for 
det statlige utvalget for høyspesialiserte 
somatiske helsetjenester som i sin tid kom 
med anbefalinger i sakens anledning. Men 
han ønsker seg mer hensiktsmessige nasjo-

Må satse på

nale kontrollsystemer for barn med med-
født hjertefeil, med klarere avtaler og bedre 
samarbeid mellom sykehusene. Slik han 
ser det burde ansvarsfordelingen mellom 
Rikshospitalet og sykehusene i utkanten 
vært bedre.

– Rikshospitalet stoler ikke helt på andres 
evne til å kontrollere og følge opp hjertebarn. 
Dette fører til at pasienter kan  «glippe», 
og det ender med at noen av dem verken 
kommer til kontroll her eller der. Særlig 
ungdom er sårbare, mange av dem prøver jo 
i tillegg «å slippe unna» ved å fortrenge at 
de har hjertefeil. Kunsten med sentralisering 
og spesialisering, er at vi samtidig må sikre 
at det bygges opp gode nok systemer rundt 
omkring i landet til å fange opp hjertefeilene 
som dukker opp, og til å følge dem opp 
senere. Kompetansen i periferien må også 
opprettholdes.

God, gammeldags doktorkunnskap
Vi nærmer oss en av Rasmussens hjertesaker. 
Han er bekymret for at forståelsen for den 
kliniske diagnostikken er på vei ut av dagens 
legeutdannelse og praksis. Han viser fram 

Må lytte på og til 
pasientene: Knut 

Rasmussen har i mer 
enn 50 år jobbet  

med pasienter med 
hjertefeil. Han  

slåss for at gammel  
doktorkunnskap  

ikke skal gå i  
glemmeboken  

– nemlig å lytte på 
og til pasientene.

– Vi skal ikke spare penger på syke barn sier Knut Rasmussen, som har 50 års erfaring. 
Derimot mener han at kostnaden med dagens generelle overdiagnostisering i helsevesenet 
er unødvendig høy. Rasmussen har viet sitt liv til faget og til pasientene, og i 2005 ble 
han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.

hjertebarna

Tekst: hanni Winsvold Petersen  Foto: anne-grethe sætherMå satse På hjertebarNa
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Psykologisk førstehjelp for barn, av Solfrid Raknes
en del barn og unge opplever at følelser kan bli vanskelige å takle. derfor er det viktig å finne verktøy som kan hjelpe dem med å 
håndtere utfordrende situasjoner og vanskelige følelser. Flere barn og unge opplever angst og utrygghet i forskjellige situasjoner, både 
i hverdagssammenhenger eller ved sykehusinnleggelse. Foreldre er flinke til å hjelpe et barn som har slått seg og fått et sår, men de 
sliter mer når barnet deres har vonde tanker. For en ungdom kan det være mer utfordrende å snakke om vanskelige følelser, enn det 
er å slå seg. 

I Psykologisk førstehjelp er det mulig å få tips til hvordan man kan hjelpe barnet sitt. Det finnes i dag to bøker i serien. Psykologisk 
førstehjelp: barn, som er myntet på de mellom åtte og tolv år, mens boken Psykologisk førstehjelp: ungdom er for 13 - 18 åringer. Det 

kom også en bok for primærhelsetjenesten i mars 2013.

Begge bøkene kommer i en eske som inneholder en 
bok, to figurer og arbeidsark. Boken er flott skrevet 
og godt illustrert, og det er lett for både unge og gamle 
å finne fram og forstå oppgavene som er gitt. Oppga-
vene er knyttet opp mot hverdagslige problemer, og 
arbeidsarkene er gode og kan være til hjelp.

Forfatteren Solveig Raknes hadde en drøm om å bli lege, 
men etter en reise i Asia var det psykologstudiet hun 
satset på. Hun har et brennende ønske om å hjelpe barn 
og ungdom og om å finne løsning på ting. Raknes er av 
den oppfatning at fagfolk skal hjelpe folk til å hjelpe 
seg selv. Hun mener det er viktig å gi folk redskaper 
til å klare dette. Dermed var tanken bak psykologisk 
førstehjelp tent, med hjelp til selvhjelp. 

sitt gullstetoskop, som han har fått av Norsk 
Cardiologisk Selskap. Klenodiet understre-
ker hans poeng. 

– For å opprettholde kunnskapen om god 
klinisk diagnostikk, må du utnytte de enkle 
hjelpemidlene du har. God, gammel doktor-
kunnskap, altså. Vi stoler alt for mye på de 
tekniske hjelpemidlene når vi undersøker 
pasientene, sier Rasmussen. En av hans store 
bekymringer er at kunnskapen om det å 
oppdage hjertefeil ved blant annet auskul-
tasjon, å lytte på pasienten med stetoskop, 
står for fall i dagens medisin.

Må satse på hjertebarna!
Knut Rasmussen har skrevet bøker. Akkurat 
nå skriver han historien til det medisinske 
fakultet i Tromsø. Temaet etikk engasje-
rer ham også, og Rasmussen var i mange 
år leder for Den norske legeforeningens 
Råd for legeetikk. I boka «Helsemoral og 
umoral» tar han for seg mange av helse-
vesenets etiske dilemmaer. 

Prioriteringsutvalget ble oppnevnt i 1985, 
og her var Rasmussen medlem. Utvalget 
skulle belyse hvilke vurderingene som burde 

ligge til grunn for helsevesenets prioriterin-
ger. Året etter kom hovedkonklusjonen: 
Både sykdommens alvorlighetsgrad og 
kostnad-nytte-forhold er viktige normer 
som skal ligge til grunn for beslutninger i 
norsk helsevesen. Rasmussen har liten tvil 
om hva som bør være rekkefølgen på disse 
prioriteringene. 

– Sykdommens alvorlighetsgrad har første 
prioritet, så kommer de mer usikre  vurde-
ringene om kostnad versus nytte, slår han 
fast. Vi spisser problemstillingen til barn 
med medfødt hjertefeil, og Rasmussen er 
enda mindre i tvil. 

– Vi må satse på barn med medfødt hjer-
tefeil. Her kan vi ikke tenke pris, men vi 
må se på resultatene! Av alle ting som 
har skjedd i mine 50 år som lege, er gjen-
nombruddet for barn med medfødt hjer-
tefeil det aller største. Det gjelder både 
diagnostisk, behandlingsmessig og delvis 
også sosialmedisinsk, sier veteranen. 

For å komme dit vi er i dag, har det vært 
nødvendig med pionerer som våger å ta 
i bruk nye metoder, understreker han.  

– Vi må alltid vurdere, og prøve ut ny tek-
nologi innen medisinen. Nye metoder er ofte 
dyre og kan medføre risiko, sier Rasmussen. 
Det er en utgift han synes vi må ta, også 
fordi både kostnader og risiko som oftest 
går ned etter hvert. Han mener det lett 
blir halsbrekkende øvelser når politikere 
skal lage regnestykker med pris per leveår 
for pasienter, og når dette skal fungere 
som vurderingsgrunnlag for helsevesenets 
behandling av den enkelte. 

Overdiagnostisering
Prioriteringene må heller gjøres nedenifra, 
ved å ta bort unødvendige helsetjenester, 
forfekter han. Rasmussen mener at det er 
på helt andre områder enn syke barn vi 
kan og bør foreta innsparinger i norsk hel-
sevesen. Hans kjepphest på dette området 
har overordnet karakter. 

– Det utføres alt for mange unødvendige 
undersøkelser av i utgangspunktet friske 
mennesker. Angiografier, ekkoundersøkel-
ser, MR-bilder, blodprøver og så videre. 
Dette koster! Her kunne jeg spart norsk 
helsevesen for masse penger, om jeg fikk 
lov, sier han. 

Doktoren medgir at det også er mulig å 
overse sykdommer, men spør samtidig om 
verdien av alt det vi faktisk finner. Han 
viser til en tverrsnittstudie i Tromsø fra 
1994, hvor 3300 personer fra den voksne 
normalbefolkningen ble undersøkt ekko-
kardiografisk. Ingen uoppdagete medfødte 
hjertefeil ble avdekket, noe som kan tyde 
på at diagnostikken innen dette feltet har 
vært tilfredsstillende.

– Hvor mye finner vi egentlig ved å screene, 
og får vi det strengt tatt bedre av alle disse 
undersøkelsene? Blir vi friskere, undrer 
Rasmussen.

– Man skal tenke seg godt om før man gjen-
nomfører screeninger. De skaper både falsk 
trygghet og utrygghet, på grunn av falske 
positive og negative svar. Mammografi for 
å forebygge brystkreft er et godt eksempel 
på dette, mener Rasmussen.

Når det gjelder diskusjonen om tidlig ultra-
lyd (i uke 12) for alle gravide, er han av 
samme prinsipielle oppfatning. 

– Den medisinske gevinsten av dette er så 
vidt jeg forstår minimal, men kostnaden 
for samfunnet er stor. Prioriteringsmessig 
er dette et galt tiltak, sier Knut Rasmussen.

 I 1965 hjertekateteriserte 
Rasmussen for første gang  
et barn. I 1976 tok han sin  
doktorgrad om EKG-forandringer 
ved ulike typer medfødte 
 hjertefeil.

Det er lov å være annerledes, av Susan Heyboer O´Keefe
mange barn kan føle seg annerledes, på mange måter. de er ulike vennene sine, de ser kanskje annerledes ut, og de må gjøre andre ting 
enn vennene sine av forskjellige grunner. dette kan få et barn til å føle seg nedstemt. i normalmiljøet er det vanlig å være opptatt av 
ytre ting som utseende eller synlige talenter, som det å være god i idrett. men man kan ha mange gode egenskaper som ikke kommer 
fram gjennom utseendet eller på idrettsbanen. 

Denne flotte, lille bildeboka er en bok i en serie som heter «Hjelp til selvhjelp». Disse bøkene er beregnet for å gi oppmuntring til 
temaer som kan være vanskelige å snakke om. Denne boka får deg til å se på deg selv som noe utenom det vanlige. Den er nydelig 
illustrert med bilder og små tekster som 
utgangspunkt for å snakke om det at man er 
annerledes, men at denne annerledesheten 
kan være god. Boka kan hjelpe barn til å se 
at selv om de ikke er den peneste i verden 
eller den flinkeste på idrettsarenaen, så er 
det viktig å verdsette seg selv nettopp fordi 
man er så forskjellige og har så mange 
ulike kvaliteter. 

Etter å ha lest denne boka, vil du garantert 
sitte igjen med et smil om munnen. Den 
får fram godfølelsen ved det å være et 
spesielt menneske. Den er uansett verdt 
å lese alene, sammen med en voksen eller 
et barn. 
 

- Det finnes bare  
én av deg, og du er 
flott akkurat slik du er. Hvordan du ser ut, hvordan du beveger deg, 
hvordan du tenker  

- alt er helt riktig. 

Må satse På hjertebarNa bokaNMeLdeLser        Tekst: eirin syversen
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rettighets
skolen

I formålet til helseforskningsloven står det:

«loven gjelder for medisinsk og helsefaglig 
forskning på mennesker, humant biologisk 
materiale eller helseopplysninger.»

Det er heldigvis ikke slik at det er fritt frem for denne type fors-
kning. Et grunnleggende krav er at det foreligger rettslig hjemmel, 
som normalt betyr lov eller informert samtykke.

Samtykke
Når det gjelder samtykke er loven formulert slik:

«Samtykket skal være informert, frivillig, uttrykkelig og doku-
menterbart. Samtykket skal bygge på spesifikk informasjon om 
et konkret forskningsprosjekt med mindre det er adgang til å avgi 
et bredt samtykke». 

Bredt samtykke betyr for eksempel at det gis samtykke til fors-
kning på hjertesyke barn uten at de enkelte detaljer som ønskes 
forsket på er spesifisert. Det kan ikke gis samtykke til medisinsk 
og helsefaglig forskning generelt.

Gjøres det vesentlige endringer i forskningsprosjektet, skal det 
innhentes nytt samtykke dersom endringene er av en slik art at 
de antas å ha betydning for det samtykket deltagerne tidligere har 
avgitt. Er det vanskelig å innhente nytt samtykke og forskningen 
er av vesentlig interesse for samfunnet og deltagernes velferd og 
integritet er ivaretatt, kan den regionale komiteen for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk godkjenne ny eller endret bruk av 
humant biologisk materiale eller helseopplysninger. 

Et samtykke til å delta i et forskningsprosjekt kan når som helst 
trekkes tilbake. Den som trekker sitt samtykke kan kreve at bio-

logisk materiale destrueres og at helseopplysningene slettes eller 
utleveres innen 30 dager.

For barn under 16 år må foreldrene gi samtykke.

innsyn
Når det gjelder rett til innsyn for forskningsdeltagerne (pasient/
bruker) omfatter innsynsretten personidentifiserbare og pseu-
donyme helseopplysninger om seg selv og sikkerhetstiltakene 
ved behandlingen av helseopplysningene. Når det gis innsyn i 
opplysningene skal det gjøres på en måte som er tilpasset den 
enkeltes evner og behov.

Bioteknologiloven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi 
og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg 
og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte,  
og genterapi.

Biotekno-
logiloven 
har tilsvar- 
ende bestem-
m e l s e r  o m 
samtykke. For 
eksempel at det 
v ed  gene t i ske 
undersøkelser skal 
innhentes skriftlig 
samtykke. For barn 
under 16 år er det også 
her foreldre som samtyk-
ker. Bioteknologiloven har 
ikke egne regler om innsyns-
rett for pasient/bruker. 

innsyn, informasjon 
og veiledning?

Tekst: atle Larsen erNÆriNg           Tekst: åshild Lode

Hva sier helseforskningsloven 
og bioteknologiloven om rett til

Energidrikker er en gruppe drikker som 
ofte inneholder koffein, vanligvis i kombi-
nasjon med sukker, og som har til hensikt 
å gi «ekstra energi» eller redusere tretthet. 
Koffein er klassifisert som legemiddel i 
Norge. Det finnes naturlig i blant annet 
kaffebønner, guarana og teplanter, og i kof-
feinholdige drikker som kaffe og te, samt 
tilsatt i cola-produkter og energidrikker. 

Koffein har effekt på mange funksjoner 
i kroppen, blant annet på sentralnerve-
systemet (hindrer at signaler om tretthet 
sendes til hjernen), hjertet (økt frekvens), 
nyrefunksjon (økt urinproduksjon), og 
påvirker også blodsirkulasjonen og mage-, 
tarm- og lungefunksjonen. 

Fordi koffein regnes som et legemiddel 
er det i utgangspunktet ikke tillatt å til-
sette i matvarer, men det er gjort et unntak 
for energidrikker. I Norge er grensen for 
mengde tilsatt koffein satt til 15 milligram 
per desiliter, mens det i resten av Europa er 
tillatt med nesten det dobbelte (32 milligram 
per desiliter). Energidrikker og Coca Cola 
inneholder begge omtrent 15 milligram 
koffein per desiliter. Vanlig koke-/filterkaffe 
inneholder 50-60 mg koffein per desiliter. 

Dødelig dose er 8-10 gram koffein, noe som 
tilsvarer nærmere 100 kopper vanlig kaffe 
per dag, men allerede ved inntak av 5-6 
kopper kaffe vil man kunne oppleve tidlige 
symptomer på akutt forgiftning (kvalme, 
hodepine, magekramper, ujevn hjerterytme 
etcetera). Det er store variasjoner i følsom-
heten for koffein, og mange vil også oppleve 
disse symptomene ved mindre mengder. 

Enkelte energidrikker inneholder også taurin. 
Det er foreløpig ikke klart hvilke effekter taurin 
har når den er tilsatt i denne typen drikker. 
Mulige virkninger kan være på nervesystemet 

ved at den reduserer skjelvinger som følge av 
høyt koffeininntak, og forhindrer tretthet/øker 
arbeidskapasiteten til muskler. Foreløpig er det 
ikke påvist at taurin er skadelig. 

Det er ofte også andre tilsetninger i energi-
drikkene, som er antatt å øke yteevne eller 
redusere tretthet. Hvorvidt de tilsatte stoffene 
har den antatte virkningen på kroppen er 
uklart. Samtidig vet vi lite om eventuelle 
langtidseffekter av et slikt inntak.

Hva er så problemet med  
energidrikkene?
Problemene med energidrikker knytter seg 
hovedsakelig til de to hovedingrediensene 
sukker og koffein.

Ernæringsmessig er det største problemet 
relatert til sukkerinntaket. Energidrikker 
inneholder mye sukker, på nivå med brus. 
Høyt inntak av slike drikker bidrar dermed 
til å øke inntaket av energi uten at de gir 
andre næringsstoffer. Selv om inntaket ikke 
overstiger anbefalte mengder koffein vil 
energidrikker øke inntaket av sukker, og 
dermed også energi. Dersom inntak av 
energi fra energidrikk kommer på toppen 
av vanlig energiinntak, slik at energiinntaket 
blir høyere enn forbruket, vil risikoen for 
utvikling av overvekt øke. Dersom inntak 
av energidrikk skjer i stedet for annen mat/
drikke vil den fortrenge mer næringsrik 
mat, og konsekvensen er at kostholdet ikke 
inneholder tilstrekkelig med næringsstoffer.

Voksne nordmenn drikker cirka 4,5 dl kaffe 
hver dag, noe som tilsvarer et inntak av kof-
fein på rundt 250 milligram daglig. Kaffe 
inneholder mer koffein per desiliter enn 
energidrikker, men voksne har ofte oppar-
beidet seg en toleranse for dette, samt at de 
har større evne til å tilpasse seg eventuelle 
komplikasjoner/bivirkninger. 

For barn er inntak av koffein antatt å være 
vanskeligere å regulere enn hos voksne, 
muligens fordi inntak av koffein ofte skjer 
i form av energidrikk eller brus som er søt 
og har en smak de liker og dermed drikker 
de mye. Retningslinjene for å tilsette kof-
fein er så strenge nettopp fordi Mattilsynet 
ønsker å beskytte barn mot de uheldige 
effektene av koffein.

Barnekardiolog Magne Berget skriver på  
www.ffhb.no (under «spør barnekardiologen») 
at barn og ungdom med hjertelidelser (spesielt 
de som har fortykket hjertemuskulatur, hjer-
terytmeforstyrrelser eller bruker faste hjerte-
medisiner) er en risikogruppe for de skadelige 
virkningene av koffein.  For stort inntak kan 
føre til opphopning av stimulerende stoffer og 
gi potensielt skadelig virkning. Spesielt farlig vil 
det være hvis det blir kombinert med inntak av 
medisiner eller alkohol. Inntak av energidrik-
ker parallelt med alkohol vil i tillegg kunne 
kamuflere rusen fra alkohol, og dermed øke 
risikoen for skader relatert til dette.

Det er også viktig å være klar over forskjel-
len mellom sportsdrikk og energidrikk. 
Enkelte sportsdrikker/geleer kan inneholde 
koffein, men dette gjelder et fåtall. Sports-
drikke har til hensikt å bidra til at væske 
raskt tas opp i kroppen, og tilføre energi 
under langvarig hard trening. 

Inntak av energidrikk i forbindelse med 
trening bør unngås, fordi både trening og 
koffein øker puls og blodtrykk. Dette kan 
være ubehagelig. I tillegg er det en unød-
vendig og stor belastning på kropp og hjerte 
som kan være farlig for personer med en 
hjertelidelse.

Kilde: Folkehelseinstituttet

energidrikker
Koffeinholdige

Ernæringsfysiologens spalte,  
Åshild Lode, klinisk ernæringsfysiolog.
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ungdoms
sidene

Tekst og foto:  emilie Mikalsen

Å velge en utdanning kan være veldig  
vanskelig og tidkrevende. Den mest skrem-
mende tanken er at valget du tar kommer 
til å påvirke deg resten av livet. Jeg har 
inntrykk av at barn og unge med hjertefeil 
ofte har veldig store drømmer og forvent-
ninger til fremtiden, men de tør ikke helt å 
realisere dem i frykt for hvordan tilstanden 
kan forandre seg, at sykdommen og helsen 
kan forverre seg og hvordan en eventuelt 
enda lengre skolegang vil kunne påvirke 
dem. Men det som er viktig å tenke på, er 
at sykdommen er en del av deg, men du er 
ikke en del av den. 

Det siste året på ungdomsskolen brukes mye 
tid på å spre mest mulig kunnskap om ulike 
retninger som kan velges på videregående. 
Det er så utrolig mange valg, og så store for-
ventninger til å komme inn. Det vanskeligste 
er å ta en beslutning. Men kanskje du er en 
person som ikke har peiling på hva du vil 
gjøre resten av livet? Kunne du tenke deg å 
jobbe innen helse, natur, barn, eller service? 
Eller kanskje du vil bli frisør, fotograf eller 
politi? Eller er kanskje lønningen det viktigste 
for deg, eller trivselen i jobben? 

Det er mye som må tenkes godt igjennom, 
men det viktigste er at du velger kun for 
deg selv. Ikke vær den personen som følger 
strømmen. Kanskje linjen du vil gå på er på 
en annen skole, hvor du ikke kjenner noen? 
Hva så, tenker jeg da. Du får deg nye venner, 
det er det minste problemet. Hva er det du 
vil? Følg drømmene dine. Gå dine egne veier 
og stå for det du selv vil. Det gjelder også 
unge med hjertefeil. Selv om mange barn 
og unge med hjertefeil kanskje tenker mest 
på hva de kommer til å orke og hva som er 
lettest og mest praktisk å velge. Men selv 
om du har problemer med hjertet, trenger 
ikke drømmen din å gå i tusen knas. Det 
kan hende at du er som meg, som hele livet 
har hatt et mål og en drøm som du håper 
skal gå i oppfyllelse. Jeg vet selv at å gå på 
skolen fem dager i uken er ekstremt tungt, 
men så lenge man er innstilt på å nå et mål, 
så lover jeg at du kan klare det. 

Da jeg begynte på videregående valgte jeg 
å gå på vanlig studiespesialisering, som 
i stor grad er ungdomsskolen om igjen, 
bare i vanskeligere grad. Denne linjen er 
så sentral, den gir deg så mange fordeler 
ved at du får generell studiekompetanse, 
som de aller fleste universiteter og høysko-
ler krever. Du kan også velge å gå elektro 
eller en annen linje som innebærer to år i 
praksis. Kanskje finner du underveis ut at 
det ikke var noe for deg, og at du ikke har 
lyst til å gå ut i lære. Da kan du gå det som 
kalles påbygg med studiespesialisering, og 
få studiekompetanse slik at du kan studere 
videre på høyskoler eller et universitet.  
 
Når du begynner på ditt andre år på videre-
gående må du også velge fire valgfag, som 
enten går innenfor realfag eller samfunnsfag 
og språk. Hvis du ennå ikke vet hva du 
vil, så anbefaler jeg at du velger fag som 

du synes høres interessante ut, for skolen 
skal også være et morsomt sted å være, 
det skal ikke bare være et sted hvor du 
jobber deg ihjel. 

Jeg har alltid hatt en stor drøm om å bli 
lege og studere medisin. Den drømmen 
har jeg hatt så lenge jeg kan huske. Jeg vil 
så gjerne hjelpe mennesker til å bli friske. 
Den tanken har inspirert meg hele livet 
med tanke på at jeg har tilbrakt mange år 
som pasient på sykehuset. Jeg har sett med 
egne øyne hvordan leger og sykepleiere 
jobber, og det har gitt meg inspirasjon og 
motivasjon til å hjelpe. Derfor valgte jeg 
realfag da jeg begynte på mitt andre år på 
videregående, og jeg lover dere, det er det 
absolutt verste året jeg har hatt på skolen. 
Jeg har i ettertid funnet ut at realfag ikke er 
noe for meg, jeg interesserer meg overhodet 
ikke for det, og jeg forstår det heller ikke. 
All respekt for dem som liker det og får 
det til, men for min del gjorde det at jeg 
til slutt måtte endre på drømmen min, noe 
som var utrolig leit og som fremdeles gjør 
fryktelig vondt. Jeg orket ikke å slite meg 
ut, og jeg ville ikke lenger grue meg til hver 
eneste time eller grue meg til å sette meg 
ned for å lese til en prøve. De fagene gjorde 
meg så sliten, jeg var helt tappet for energi 
og hadde null motivasjon for skolearbeid. 
Det gikk dessverre også utover det sosiale.  

Jeg går nå mitt siste år på videregående og 
har bestemt meg for at jeg heller skal satse 
på å bli sykepleier. Ikke oppfatt dette feil, 
men for meg var det et veldig stort fall. Jeg 
brukte lang tid på å bestemme meg og det 
var flere kvelder jeg ikke fikk sove fordi jeg 
tenkte så mye på det.  Å se at drømmen du 
har hatt hele livet plutselig forsvinner, er en 
fryktelig vanskelig prosess å komme igjennom. 
Jeg følte at jeg skuffet både familie, venner 

og lærere når jeg valgte å endre retning. For 
de hadde så store forventinger til meg, og 
sa alltid: «Emilie, dette klarer du, du som 
er så flink». Jeg er kanskje flink, og jeg gjør 
alltid mitt beste, men jeg er også dårlig i noe. 
I ettertid er jeg veldig glad for at jeg endret 
kurs, og jeg takker herifra til evigheten for all 
støtten jeg har fått. Nå har alt plutselig blitt 
så mye bedre, og jeg føler meg ti kilo lettere. 

Valget jeg tok om å bli sykepleier handler 
rett og slett om at jeg vil gi noe tilbake. 
Det er en ekstremt stor takk til alle som 
har hjulpet meg gjennom hele livet. Nå er 
det min tur til å hjelpe, og den følelsen er 
veldig deilig å kjenne på.  

Enhver jobb er viktig, og man trenger men-
nesker i alle verdens jobber. Jeg synes det er 
viktig å ha en drøm og et håp om å klare å 
oppfylle den. Hvis du merker underveis at 
du ikke kommer til å klare det ene, så ikke 
bli lei deg eller skuffet. Da bare endrer du 
litt på retningen du går i, og kanskje ender 
du opp med noe enda bedre. 

Jeg vet at å fullføre 13 års skolegang er 
ekstremt tungt og tøft for mange med hjerte-

feil. Men det som er så bra, er at vi ofte har 
et annet syn på livet. Vi vil så gjerne nyte det 
og vise hva vi kan få til. Vi er sterke, og kan 
klare alt så lenge vi bare har riktig innstilling.  

Ta deg innimellom en pause i studiene, 
finn på noe morsomt med venner eller 
familie, og gå tilbake til studiene med ny 
motivasjon og mer energi. Det er lov til 
å stoppe opp, sette seg ned og slappe av. 
Det har alle forståelser for. Er du fryktelig 
sliten eller skolelei, er det helt greit, da 
velger du bare en lettere linje på videre-
gående. Så lenge du klarer å fullføre, har 
du allerede nådd et stort mål i livet. For 
du kommer ingen vei med å sitte hjemme 
på sofaen og klage over hjertefeilen din. 
Selvfølgelig er det mange som er fryktelig 
dårlige, men jeg vet selv fra da jeg var 
syk, at det er den absolutt beste tiden til 
å drømme seg litt bort i fremtiden, og 
dermed kjemper du deg videre oppover. 
Det er viktig å beholde selvtilliten og 
humøret. Ikke tenk på hjertefeilen din 
som et hinder og noe som stadig trekker 
deg ned. Prøv å se på det positive, tenk 
på alt du kan klare og hvor herlig den 
følelsen kommer til å være. 

Jeg har nå søkt på tre skoler i Skottland innen 
sykepleie, og for meg er det et ekstremt stort 
skritt å ta. Jeg tar endelig et steg ut i den store 
verden på egenhånd. Jeg gjør noe for meg 
selv, og jeg krysser absolutt alt jeg har for at 
jeg får et «ja» fra skolene. Men det har ikke 
bare vært lett for meg å komme dit jeg er i 
dag. Det har krevd mye tålmodighet, press, 
stress og glede i hverdagen. Det var dager 
hvor jeg bare ville gi opp og slutte fordi jeg 
ikke maktet å fortsette, jeg var alt for sliten. 
Men så tenkte jeg på de friske vennene mine 
og så at de var omtrent like slitne som meg. 
Vi hjalp hverandre opp, og jeg jobber like 
hardt som alltid. Det er veldig gøy å se at det 
gir resultater. Plutselig var jeg også et skritt 
nærmere målet mitt. 

Jeg har alltid sett veldig positivt på min hjer-
tefeil, fordi den alltid vil være en del av meg, 
men jeg lar ikke sykdommen få lov til å ta 
overhånd. Å se positivt på hele hjertefeilen 
jeg en gang hadde, og hindrene jeg fremdeles 
møter i dag, er den eneste måten jeg kan 
komme meg igjennom det på. «Always look 
on the bright side of life» er et motto jeg liker. 

gå din egen veiegen

"Ikke t
enk på

 

hjertef
eilen d

in som
 

et hind
er og n

oe som
 

stadig 
trekker

 deg n
ed. 

Prøv å
 se på

 det p
ositive,

 

tenk p
å alt 

du kan
 klare

 

og hvor
 herlig

 den 

følelse
n komm

er 

til å v
ære." 

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

Emilie kan kontaktes på:  emiliemikalsen@hotmail.no.

Emilie Mikalsen



Hjertebarnet           2 • 2013  2 • 2013          Hjertebarnet40 41

familie-langhelg til Skallerup Klit i Danmark i mai, hvor 
ti familier blir med. Der er det masse aktiviteter, badeland 
og mange muligheter til å være aktive og bli bedre kjent, 
forteller Mona.

Hun regner den aller første familiesamlingen som 
familien var med på, da hjertebarnet Mia var rundt 
ett år, som det beste minnet fra foreningen.

– Det var en familiesamling for region 1 på Hurdal. 
Det var så godt å se at mange hadde flere enn ett 
barn og det var ingen som hadde fått «skrekken» 
og ikke turte å få flere barn. Det var betryggende å 
se at de som hadde større hjertebarn var «normale» 
familier og fremtiden vår så brått mye lysere ut. Vi 
har jo selv fått to barn etter hjertebarnet og synes 
det er godt å være en stor familie, forteller Mona

AnTALL MEDLEMMER: 81 medlemsfamilier.

GEOGRAFi: Med Østfolds beliggenhet like 
sør for Oslo og med grensa mot Sverige i øst 
og kysten i vest, er det mange turister som 
enten tiltrekkes av bade- og båtliv eller er på gjen-
nomreise til nabolandet og Europa. Østfold fylke 
har seks byer, Askim, Mysen, Fredrikstad, Halden, 
Moss og Sarpsborg. Til sammen har fylket nærmere 
300 000 innbyggere.

LaNdet rUNdt Fylkeslaget Østfold Tekst:  torill Funderud

Mona Hysestad er leder i fylkeslaget og ble 
nettopp gjenvalgt. 

– Ja, jeg har vært med i styret i tre år, og 
går nå inn i to nye år som leder, forteller 
42-åringen som har vært med i FFHB i 
snart 13 år. Hun meldte seg inn like etter at 
hjertebarnet hennes Mia ble født. I tillegg 
har hun to andre jenter, Kristine på fem 
og Kine på ti. 

Mona synes at det viktigste fylkeslaget gjør, 
er å bygge relasjoner mellom hjertebarnas 
familier.

– Når de deltar i aktivitetstilbud blir hjer-
tebarn, søsken og foreldre bedre kjent og 
opplever samtidig noe spennende sammen. 
Det kan være fint å få et avbrekk i hverdagen 
med likesinnede, tror Mona. 

– Jeg får mye positiv energi av å arbeide som 
fylkesleder! Jeg syns det er godt å samar-
beide og dele erfaringer med andre som har 
vært gjennom tilsvarende prosess og har de 
samme erfaringene. – For framtida ønsker 
jeg meg at flere blir med på de arrangemen-
tene vi har, slik at enda flere kan bli kjent 
og dele erfaringer. 

SAMARBEiD MED SYKEHUS: Hjertebarna i 
Østfold går til kontroll på Sykehuset Østfold 
i Fredrikstad. Det er ingen kontaktsykepleier 
i fylket. Harald Hurum er hjertespesialisten 
til hjertebarna.

– Vi gir årlig en gave til barneavdelingen. I 
fjor fikk de spill til barna og en pengegave 
til avdelingen. Vi pleier å gi hjertebamser til 
nyfødt-avdelingen, slik at de kan gi dem videre 
til alle nyfødte hjertebarn i Østfold fra FFHB. 
I tillegg har vi gitt informasjonsmateriell til 
barnehjertelegen som vi regner med blir gitt 
videre til de som trenger det, sier Mona.

ØKOnOMi: Foreningen får rundt 20 000 
kroner i grasrotandel i året og har fått god 
økonomi etter at de kom med som mottaker 

av bingo-penger. Dette er en ordning lag og 
foreninger som blant annet jobber for barn 
og unge, kan søke midler fra overskuddet. 

– Ja, Østfold fylkeslag har god erfaring med 
å søke om bingo-midler. For å få løyve må 
organisasjonen være godkjent som lotteri-
verdig av Lotteritilsynet. Gå inn på nettsiden 
www.lottstift.no og søk opp bingo-sidene. 
Der ligger mer informasjon og de ulike 
søknadsskjemaene man må fylle ut, opp-
fordrer Mona.  

Laget sender årlig inn en rapport om for-
eningen og hva pengene brukes til. 

– Vi fyller ut skjemaene og følger opp med 
årlig rapportering. Det er ikke noe annen 
jobb som må gjøres av foreningen, så det er 
lettjente og gode penger for oss. For 2011 
fikk vi rundt hundre tusen, omtrent ti tusen 
mindre i 2010? og nå er vi spente på hva 
2013 gir. Det kan jo se ut som om trenden 
er litt synkende, men det er likevel gode 
penger å ha med. Dette er en ordning jeg 
oppfordrer flere til å søke midler fra, sier 
Mona Hysestad.

ARRAnGEMEnTER i ØSTFOLD: – Vi for-
søker å ha ulike aktiviteter for forskjellige 
aldersgrupper og interesser. Vi har vært på 
Inspiria science center som ligger i Sarpsborg, 
det innendørs lekelandet Eventyrfabrikken, 
Østfoldbadet i Askim, Momarkedet i Mysen, 
Leos Lekeland, kino og bowling i tillegg til 
familiehelger. Vi samarbeider noe med Oslo/
Akershus, Hedmark og Oppland i forbind- 
else med sommerleir for barn i alderen 
10-18 år. Vi er også åpne for at medlem-
mene kommer med forslag til nye aktiviteter 
og ønsker oss innspill!

– I fjor hadde vi årsmøtet vårt på Quality 
Hotel i Sarpsborg der det både er leke-
land og badeland, og vi hadde samtidig 
rockeverksted for barna. De var i studio 
og spilte inn sin egen CD, som var veldig 
stas! I år blir nok hovedarrangementet en 

FYLKESLAGET øSTFOLd

"Det kan være fint å få et 
avbrekk i hverdagen med likesinnede!"

e-post: ostfold@ffhb.no, 

STYRETS MEDLEMMER: 

MOnA HYSESTAD
Fylkesleder
e-post: mhyse@broadpark.no
mobil: 480 44 528

AnnE-MARTE HEiER
nestleder og kasserer

AnnETTE KViTnES KjØLERBAKKEn
sekretær og webansvarlig

HEGE LUnD KRiSTiAnSEn
styremedlem

Ann-HELEn HALVORSEn
styremedlem

LinDA DUFFY 
varamedlem

REiDUn SOLViK
varamedlem

Bildetekst Mona:
FYLKESLEDER: - Vi meldte oss inn i FFHB gan-
ske kort tid etter at Mia ble født. Det er jeg 
glad for og det var godt å bli kjent med andre i 
samme situasjon, sier Mona Hysestad.

SØTE DYR: To 
jenter koser seg 
på treff med 
andre hjertebarn. 
(FOTO: Privat)

MOMARKEDET: I Østfold er det 
mange muligheter til å more seg. I 
fjor gikk en av turene til foreningen 
til Momarkedet. (FOTO: Privat)

INSPIRERENDE: - Jeg får mye positiv 
energi av å arbeide som fylkesleder, 
sier Mona Hysestad som tok 
gjenvalg i mars. (FOTO: Privat)

ROCKERE: Seks familier 
deltok på årsmøtet til 
Østfold fylkeslag i fjor, 
der barna kunne bade og 
være med på rockeverk-
sted. Alle fikk hver sin CD 
med sangene de sammen 
hadde sunget inn i studio. 
(FOTO: Privat)



2 • 2013          Hjertebarnet42 43

kryssord hveM er hveM

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

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet:
Anne Alvestad Berglund, kontaktsykepl.Thoraxkirurg.avd.,  
Tlf. 23 07 00 87, e-mail: anne.berglund@oslo-universitetssykehus.no

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

Anne Skeide, kontaktsykepl. GUCH, hjertemed.avd.  
Tlf. 23 07 38 67, e-mail: anne.skeide@oslo-universitetssykehus.no

koNtaktsykePLeiere

FyLkesLedere

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

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

HEDMARK:
Ingrid Solem Østberg
Momyrvegen 116
2334 Romedal
Telefon: 952 16 365
E-post: hedmark@ffhb.no

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

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

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

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

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

VEST-AGDER:
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr Terr. 38 B
4628 Kristiansand
Tlf. 472 65 592
E-post: vest-agder@ffhb.no

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

BERGEn/HORDALAnD:
Karina Høvik Indrearne
Stud.byen Nattland 121
5082 Bergen
Tlf. 411 23 720
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGn OG FjORDAnE:
Bjørn Roger Hennøen
Skavøypoll
6718 Deknepollen
Telefon: 941 40 190
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

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

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

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

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

TROMS:
Sylvi Andresen
Berglundveien 14C
9403 Harstad
Telefon: 77 01 74 60
E-post: troms@ffhb.no

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

Vinnere av kryssord nr. 1-2013:

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

Iben Sofie Askildsen, Hosle
Sunniva Skålnes Bryhni, Nesoddtangen
Tobias Skjøng Lianes, Ørsta

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 1 – 2013»
(ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. juni.

X-ord nr. 2-2013

LaNdsstyret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARA REGiOn 5:
Silje Kristin Grytøyr
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post: vara.region5@ffhb.no

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

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

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

Dameskjorte, kortermet
kr 199.00

Håndkle

Håndvarmer

Multiheadwear

Boka «Med hjerte for trening»

Body

kr  219.00

kr  35.00

kr  89.00

kr  249.00

kr  149.00

Bamsen Knut

NYHETER I HJERTEBUTIKKEN

Termos
kr  189.00

kr  99.00

Hjerterom
Nr. 2 • 2013

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

Besøksadresse: 
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse: 
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: 23 05 80 00

E-post: post@vmh.no

Organisasjonsnummer: 995 613 689

Kontonummer: 3000 24 64000

Leder av Landsstyret: 
Marit Haugdahl
marit@vmh.no, telefon 952 98 687 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no

I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og 
Anne-Line Bjella-Fosshaug

Redaksjonen ble avsluttet 
11. mars 2013. Bli med Marianne, Vegard og Katie på rehabilitering

Nylig var jeg en svipptur på rehabiliterings-
avdelingen til Feiringklinikken. Det ga 
mersmak! Dette er et fantastisk tilbud 
til alle hjertepasienter, også voksne med 
medfødt hjertefeil. Og utrolig nok er det 
aldeles gratis. Mange tror kanskje man må 
være nyoperert eller akkurat ha vært gjennom 
noe spesielt for å kunne delta, men slik er 
det ikke. Alle som på en eller annen måte 
møter utfordringer i hverdagen på grunn 
av hjertefeilen, kan søke seg dit. Et par 
ganger i året har de også egne grupper for 
GUCHere, eller folk med medfødt hjertefeil.

Jeg mener at langt flere voksne med med-
født hjertefeil bør gripe sjansen som et 
slikt opphold gir. Det er utrolig mye god 
samfunnsøkonomi i å habilitere kronisk 
syke. Da står de sterkere rustet til å klare 
både jobb og hverdagen bedre. Jeg tror til-
budet har vært alt for lite kjent blant vår 

pasientgruppe. VMH ønsker å bidra til at 
flere får vite om hva hjerterehabilitering 
er og at nesten alle voksne med medfødt 
hjertefeil kan ha stor nytte av det. Derfor 
har vi blant annet laget en reportasje om 
en gruppe med medfødt hjertefeil som 
nylig var på et fire ukers opphold på reha-
biliteringsavdelingen. Bla om og les mer! 
Jeg har snakket med de ansatte på avde-
lingen om forskjellen på oss som er født 
sånn og de som har fått hjertesykdommer 
i godt voksen alder. Vi skal dessuten fort-
sette dialogen med rehabiliteringsavdelingen 
på Feiring fremover. 

«Alle bør ha litt rehab innimellom», sa 
en av deltakerne til meg. Jeg kunne ikke 
vært mer enig! For når får du ellers en slik 
mulighet til en ny start? Til å bruke fire uker 
av livet på din egen helse, teste hvor mye 
du tåler i kontrollerte omgivelser, bygge 

grunnlaget for noen nye og 
litt bedre vaner, komme i 
bedre form, få orden på 
eventuelle utfordring 
rundt NAV eller arbeids-
situasjonen, rydde opp 
i alle tankene rundt 
det å skulle leve med 
din medfødte hjerte-
feil med mer.

Hvis ikke nå, så når? 
Tenke det, mene det 
… men gjøre det? 
Kanskje ses vi på 
Feiring i september! 
 
Klem fra Marit

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil

s. 2-3

«They Tried To make me go To rehab, i said, “yeah, yeah yeah”»
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Mange voksne med medfødt hjertefeil 
har aldri testet ut hva de tåler av fysisk 
aktivitet, eller trent over tid med helseper-
sonell til stede. Et rehabiliteringsopphold 
på Feiringklinikken byr på begge deler. 
De fleste deltakerne har erhvervet hjerte-
sykdom, og tilbys et opphold for å kunne 
lære seg å leve bedre med denne. Men 
på Feiring tar de også imot voksne med 
medfødt hjertefeil, og de siste årene har de 

hatt egne grupper med GUCHere et par 
ganger per år. Det er det eneste rehabili-
teringstilbudet vi vet om som henvender 
seg spesielt til voksne med medfødt hjerte-
feil. Hjerterom tok turen for å snakke med 
noen av GUCHerne som var «på rehab» 
fra 11. februar til 8. mars i år.

- har kommet et stykke på vei
Fontan-opererte Vegard Løvå (34) fra 

Oslo er kjent som trenings-Vegard i med-
født hjertefeil-miljøet. I flere år testet han 
ulike treningsformer i Hjertebarnet, han 
har skrevet boken Med hjerte for trening 
og lansert en egen nettside med samme 
tema.  Likevel reiste han på en måneds 
rehabiliteringsopphold med to daglige 
treningsøkter og sunnhet og helse i alle 
måltider. – Jeg har slitt med psykiske 
plager i forbindelse med hjertefeilen. De 

En ny start på rehab

Ballen er kastet. Nå er det opp til Marianne (t.v.), Vegard, Katie 

og de andre om de klarer å følge opp de gode forsettene etter 

å ha lagt et godt grunnlag under rehabiliteringsoppholdet ved 

Feiringklinikken.
Helhetlig trening med ball gir god trening for hele kroppen. Her er det ryggmuskulaturen som styrkes.

Rehab – jeg? Ja, hvorfor ikke? Vi ble med fem voksne med medfødt hjertefeil på trening 
på Feiringklinikken. - Alle bør ha litt rehab innimellom, sier en av deltakerne, Vegard Løvå.

På treningskjøkkenet praktiserer deltakerne det de 
lærer om et sunnere kosthold. Her dekker Siv Anita 
bordet mens resten av gjengen lager vegetarlunsj. På pårørendedagen hadde Hans Petter 

besøk av sin Catrine. De pårørende fikk 
også testet ut treningsfasilitetene. Her 
i dobbeldans på tredemølla.

En av de tøffeste øktene er intervalltrening i oppoverbakke. 

Gå (eller løp) så langt du kommer på fire minutter – fire gan-

ger. Alle går i sitt eget tempo. 
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sa på Rikshospitalet at dette opplegget 
var bra, og de hadde rett! Jeg har ikke 
løst alle problemer disse ukene, men jeg 
har kommet et stykke på vei, sier Vegard 
åpenhjertig. Oppholdet har vært intenst 
og slitsomt også utenfor treningsrommet. 
– Jeg har hatt fokus på endringer og å 
identifisere problemer og legge en plan 
for veien videre. På et sånt opphold får 
du tid til å se ordentlig på problemene, og 
du får hjelp og svar. Det blir klarere hva 
du selv må gjøre når du kommer hjem. 
Alle bør ha litt rehab innimellom, sier 
Vegard. Med det mener han at alle med 
medfødt hjertefeil bør ta inn over seg at 
de faktisk er hjertesyke. – Jeg mener ikke 
at de skal få flere problemer, men bli klar 
over hvilke utfordringer de kan møte på, 
og lære hvordan de kan gjøre det beste ut 
av det. Det handler ikke om at hjertefeilen 
skal styre livet ditt, men om at den ikke 
skal gjøre det. Jeg vil ha et så normalt og 
avslappet forhold til det som mulig, sier 
Vegard. Han er svært fornøyd med opp-

holdet og all den positive energien han 
har fått fra de ansatte.

- alle er forskjellige
Katie Greet Toivonen (35) fra Drammen 
har hatt ni operasjoner på grunn av sin 
medfødte Fallot Tetrade, og er en av de 
mest opererte «hjertebarna». Hun har nå 
gjennomført sitt andre rehabiliteringsopp-
hold på Feiringklinikken. – Første gang 
tok jeg det mer som en ferie, men nå er 
jeg mer seriøs. Jeg har vært gjennom mye 
siden jeg var her sist, jeg har opplevd hvor 
tøft det kan være, og sett hvor mye det har 
slitt på den psykiske helsa. For et år siden 
ble jeg igjen veldig, veldig syk da jeg fikk 
en ny hjerteklaff via lysken. Jeg hadde så 
mange problemer gjennom hele fjoråret, 
og da jeg endelig var i stand til det, turte 
jeg ikke å komme meg ut på tur. Her visste 
jeg at jeg ville kunne trene og dra på tur 
i kontrollerte omgivelser. Jeg er så glad 
for at jeg fikk muligheten til å komme hit 
igjen, sier Katie som skamroser de ansatte 

ved Feiringklinikken. – De er så dyktige 
og passer så godt på deg. Og så lar de deg 
trene i ditt tempo og med dine forutset-
ninger. Alle med medfødt hjertefeil er jo 
forskjellige, sier Katie.

- Ville trene meg opp
34 år gamle Marianne Petersen fra 
Åheim i Vanylven på Sunnmøre har 
Ebsteins anomali og ble operert for første 
gang i desember i fjor. – Jeg søkte meg 
hit fordi jeg ville trene meg opp og se 
hva jeg tålte. Det har jeg virkelig fått 
svar på, sier Marianne. Hun synes det 
var veldig betryggende med den grundige 
formtesten som ble gjort i starten av 
oppholdet, og gledet seg til å få resul-
tatene fra testen som skulle gjøres ved 
oppholdets slutt. – Jeg trodde kanskje 
at jeg ville kunne være med på alt, men 
har fått beskjed om at det ikke er til-
felle. Men jeg merker formstigningen, 
og vil absolutt anbefale rehabilitering til 
andre, sier Marianne.

- Vi har en forkjærlighet for de med medfødt hjertefeil, sier 
ansvarlig sykepleier Nina Midthun (bildet) ved Feiringklinik-
ken. – De har andre utfordringer enn våre vanlige rehabilite-
ringspasienter, men er mer spennende å jobbe med, legger hun til. 
Derfor håper hun flest mulig av de 10 GUCH-plassene fylles opp 
før søknadsfristen går ut. Etter 1. juni må Feiringklinikken avse 
eventuelt ledige plasser til de «vanlige» rehabiliteringspasientene. 
Kunne du tenke deg å prøve tilbudet? Det er ingen krav til at 
du er nylig operert eller har vært gjennom behandling den siste 
tiden. At du er ung eller voksen og har en medfødt hjertefeil 
som påvirker deg på en eller annen måte, er i utgangspunktet 
det eneste kriteriet du trenger å oppfylle. Du vil bli sykemeldt 
under oppholdet, så det har ingen økonomiske konsekvenser for 
din arbeidsgiver. Søknad finner du på feiringklinikken.no, eller du 
kan kontakte Nina Midthun på nina.midthun@feiringklinikken.no 
eller på telefonnummer 63 92 41 86. Søknad fylles ut av fast-
lege eller sykehuslege og sendes så til Feiringklinikken.

Målet for de fire ukene er blant annet å finne riktig treningsbe-
lastning (mengde og intensitet) for den enkelte. Alle deltakere 
vil bli testet på tredemølle med EKG og direktemålt oksygen-
opptak. I tillegg blir hjerterytmen registrert i 24 timer. Det blir 
mye variert trening samt forelesninger og diskusjoner omkring 
livsstil. Klinikken har en egen attføringskonsulent som har 
samtaler med hver enkelt vedrørende jobbsituasjon og hvor-
dan nettopp du fungerer i arbeidslivet, eller gir råd vedrørende 
studier og offentlige støtteordninger. «Å leve med hjertesyk-
dom» er et sentralt tema under oppholdet. Her blir det egne 
samtalegrupper for GUCH-pasientene.

Feiringklinikken har hatt tilbud om hjerterehabilitering i over 
20 år, og mer enn 3000 pasienter har deltatt. Siden i 2009 har 
Feiringklinikken tilbudt rehabilitering for voksne med medfødt 
hjertefeil i samarbeid med Rikshospitalet. Oppholdet varer 
i fire uker. Blant fasilitetene er svømmebasseng, gymsal, 
treningsrom og treningskjøkken der deltakerne kan få prakti-
sere den kostholdsinformasjonen de får under oppholdet. Det 
tverrfaglige teamet består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, 
idrettspedagoger, attføringskonsulent, kostholdsveileder og 
ernæringsfysiolog. Tilbakemeldinger fra deltakere viser at man 
gjennom rehabiliteringstilbudet blir i bedre stand til å takle 
hverdag og arbeidsliv og at utrygghet og angst reduseres. I det 
fysiske aktivitetsopplegget får deltakerne prøvd ut egne grenser 
og blir som regel overrasket over hvor mye de faktisk kan tåle. 
Og det beste av alt: Rehabiliteringstilbudet dekkes i sin helhet 
av det offentlig – det er ingen egenandel.

Ønsker flere GUCH-pasienter
2. september er det igjen rehabilitering spesielt rettet mot voksne med medfødt 
hjertefeil på Feiringklinikken. Søknadsfrist er 1. juni!

Nina Midthun ønsker 
flere GUCH-pasienter.

Feiringklinikken eies av LHL og er både sykehus 
og rehabiliteringssenter.
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MedLeMSprofilen: Line Skåtøy

Alder: 25 år 
Bosted: Haugesund 
Sivil status: Kjæreste 
Jobber: Deltidsstudent
diagnose: Transposisjon og VSD, med rytmeforstyrrelse etter 
operasjon. Kort forklart: Transposisjon betyr at hovedpulsåren 
og hjertepulsåren har byttet plass og VSD er hull i hjertet.
Verv i foreningen: Sitter som økonomiansvarlig i region vest og 
har vært med i styret siden oppstart av foreningen. 
Er også vara for regionsrepresentanten i landsstyret.

hvorfor meldte du deg inn i Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil?
Har alltid vært aktivt medlem i Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB), og tenkte at 
det hadde vært kjekt å være med når VMH 
startet opp for de over 18.

hva ønsker du å få ut av ditt medlem-
skap i Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil? 
Jeg ønsker å lære mye nytt og holde meg 
oppdatert om hvilke tilbud som finnes for 
personer med medfødt hjertefeil innen orga-
nisasjonen, sykehus, behandling og NAV. 
Samtidig ønsker jeg å være til hjelp for 
andre og dele erfaringer og komme med 
råd og tips om hva som kan være lurt. 

hvilke saker som berører de voksne 
hjertebarna opptar deg mest?
Hvor vanskelig det kan være for personer 
med medfødt hjertefeil å bli trodd hos 

instanser som ikke forstår problemene 
som kan ramme personer med hjertefeil.
Selv om det som regel ikke går an å se at vi 
har hjertefeil, vil det ikke si at vi ikke har 
eventuelt redusert kapasitet, problemer og 
plager som er relatert til hjertefeilen. Man-
ge av oss må igjennom flere operasjoner i 
løpet av våre liv. Og det å ikke orke eller 
klare forskjellige ting er ikke alltid like 
lett å forstå siden vi ser så oppegående ut.  
Jeg synes også det er viktig at VMH sam-
arbeider med FFHB.

hvorfor vil du anbefale andre å bli 
medlem?
Det er veldig kjekt sosialt og her kan 
du dele og få råd og hjelp basert på 
andres erfaring. Om ikke dette kan gi 
deg svar på det du lurer på så er det 
garantert noen som vet hvor du skal 
kunne henvende deg for å få svar på det 
du lurer på.

beskriv deg selv med maks tre 
setninger.
Jeg er utadvendt og liker å være sosial med 
venner. 
Sier aldri nei til å finne på noe kjekt. 
Jeg er en lojal person.
  
hva gjør du når du har fri? 
Er sosial med venner. Alltids kjekt med 
kafebesøk, vennekvelder og lignende.

hva drømmer du om?  
3 års drøm: Drømmer om å bli ferdig med 
HMS-ingeniørstudiet om ikke så altfor 
lenge. Få meg en god jobb, kjøpe hus og 
ut og reise.

Foto: Dag Olav Nymoen

Engasjertstudent
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Cape Town: Over 3500 deltakere fra store 
deler av verden var samlet til den sjette 
verdenskongressen for barnekardiologi og 
barnehjertekirurgi i februar. Her ble det siste 
innen forskning på hjertefeil presentert.

17.–22. februar møttes 3500 kardiologer, 
kirurger, sykepleiere, pasientorganisasjoner 
og andre i Cape Town, Sør-Afrika. De 
skulle lære mer om blant annet kirurgi og 
kateterbehandling, omsorg og tverrfaglig 
oppfølging, livsstil og voksne med medfødte 
hjertefeil. Konferansen bar preg av at den 
ble avholdt i et land i den tredje verden, 
med mye fokus på revmatisk hjertesyk-
dom og prioriteringer innen helsevesenet. 
Fra Norge deltok det sykepleiere og kar-
diologer fra flere av de største sykehusene 
i Norge. Foreningen for hjertesyke barn var 
også representert, samt meg, legestudent 
Kjersti, som er med i VMH.

Helt siden jeg var liten har jeg hatt en stor 
interesse for medfødte hjertefeil.  Jeg er 
selv født med hjertefeil, har vært aktiv i 
Foreningen for hjertesyke barn og Foren-
ingen voksne med medfødte hjertefeil lenge 
og studerer nå til å bli lege. Å få mulighet 
til å reise på en verdenskonferanse om med-
fødte hjertefeil var derfor midt i blinken for 
meg! Det faglige utbyttet var stort, og jeg 
lærte mye jeg kan ta med meg inn i mitt 
framtidige yrke som lege og  også som 
pasient. Jeg fikk i tillegg muligheten til å 
oppleve et veldig spennende land og bli 
kjent med en ny kultur. 

Til enhver tid var det opptil åtte paral-
lellforelesninger å velge mellom, og det 
var en daglig utfordring å velge foreles-
ninger innenfor temaer man fant mest 
aktuelt. Selv om jeg ikke fikk muligheten 
til å delta på alt som foregikk på konfe-
ransen, var læringsutbyttet stort. En så 
stor konferanse som denne er også godt 
egnet for å knytte kontakter med fagpersoner 
fra andre land. Selv fikk jeg mulighet til 

å hilse på Dr. Jane Somerville for andre 
gang. Hun har viet sin karriere til voksne 
med medfødt hjertefeil, og er en pioner 
innen temaet. Jane var FFHBs gjest på 
et GUCH-seminar for noen år siden, og 
gjorde et uutslettelig inntrykk på alle som 
møtte henne. Det er alltid gøy å få hilse på 
slike forbilder, og spesielt gøy var det at 
hun kjente meg igjen fra forrige gang jeg 
møtte henne. 

Jane Somerville er en engelsk kardiolog 
og professor som har fått æren for å ha 
«oppfunnet» feltet voksne med medfødt 
hjertefeil. I en tid hvor fokuset var på 
behandling av barn med medfødte hjerte-
feil, forsto Somerville som en av de første 
at disse barna også i voksen alder ville ha 
behov for ekstra og spesialisert oppfølging. 
Hun kalles derfor ofte «the mother of 
GUCH», og selv om hun i dag er pensjonert 
er engasjementet for barn og voksne med 
medfødte hjertefeil fremdeles stort. Hun 
var i sin tid en av grunnleggerne bak kon-
feransen «World Congress of Pediatric 
Cardiology», og er fremdeles en ivrig del-
tager på disse konferansene. 

Cape Town er en av verdens viktigste 
konferansebyer, men byen har så utrolig 
mye mer å by på. Robben Island, øya 
hvor Nelson Mandela satt fanget på i 
18 av de 27 årene i fengsel under Apar-
theidstyret, ligger bare en liten båttur 
utenfor byen. Cape Point med Kapp det 
gode håp ligger bare noen timers biltur 
unna. Table Mountain er et kjent lande-
merke i Cape Town, og et besøk hit er 
nesten obligatorisk når man er i byen. 
Utsikten fra toppen av dette flate fjellet 
er helt fantastisk, og det er også mulig-
heter for å se mange spesielle dyr og 
planter her.

Sentrum av Cape Town kan minne om en 
hvilken som helst europeisk storby, med 
høyhus, moderne biler og godt utbygd 

infrastruktur. Det er vanskelig å forestille 
seg at man er i Afrika når man besøker 
denne storbyen. Man skal derimot ikke 
langt ut fra sentrum før man får et annet 
inntrykk av dette landet. I townshipene 
utenfor byen bor det hundretusener av 
mennesker under svært kummerlige forhold. 
Som nordmann er det vanskelig å fore-
stille seg hvordan det går an å leve under 
slike forhold, og enda mer uforståelig blir 
det når man ser alle smilene og den posi-
tiviteten som preger mange av de som bor 
her. Glade barn leker og smiler, og kvin-
ner er opptatt med daglige gjøremål som 
klesvask og matlaging. Guiden vår kunne 
imidlertid fortelle oss at under overflaten 
var rus, vold, HIV/aids og mange andre 
utfordringer et stort problem. Et besøk i 
en av Cape Towns towshiper er et «must» 
for å få et mer nyansert bilde av dagens 
Sør-Afrika. 

Turen til Sør-Afrika var helt fantastisk. 
Den spesielle historien til landet og de 
store forskjellene som preger landet i dag 
gjør dette til et svært spennende land å 
reise til. Jeg håper jeg får mulighet til å 
reise på en liknende konferanser senere! 

Av: Kjersti J. Postmyr

PS: Kjersti kommer tilbake med flere artikler 
fra selve konferansen i neste utgave av 
Hjertebarnet.

om medfødt hjertefeilVerdenskonferansen
VMH på
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VMH på to hjul: Nå kan du bestille 
sykkeldrakt og sykkelutstyr med VMH-
logo. Men fort deg med bestillingen: 
Muligheten er bare åpen til 7. april! 
 
Et av medlemmene i Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil, sykkelentusiast Rune Larsen, 
har tatt initiativ til dette tilbudet. Utgangs-

punktet var at han selv ønsket sykkelklær med 
VMH på ryggen. Så synes han at flere skulle 
få muligheten til å promotere foreningen og 
vise hvem de er når de er ute og sykler. 

om leverandøren
Kalas er profesjonell leverandør til en 
rekke sykkelklubber som driver på et høyt 

nivå. De leverer svært slitesterke produkter 
av meget høy kvalitet. Prisene er derfor 
ikke av de rimeligste. Man kan kjøpe hele 
eller deler av kolleksjonen. Det er klær og 
utstyr både til kvinner og menn, og det 
finnes et utall ulike modeller og kvaliteter 
å velge mellom. På nettsidene (se under) 
finner du også en størrelsesguide.

Bestill sykkelklær i VMH-design!

Slik ser sykkelklærne med 
VMH-design ut. Klikk deg inn 
på vmh.no og følg linken i saken 
om sykkelklær for å se flere 
varianter og mer utstyr. Du kan 
også gå direkte til bestilling på 
følgende nettadresse:

- Sykling gjør meg sterkere
La deg inspirere til å ta i bruk sykkelen som 
fremkomstmiddel og treningskamerat. Her 
forteller initiativtaker Rune Larsen (bildet) 
om hvorfor sykling er blitt så viktig for ham.  

«Jeg heter Rune, er 42 år og har en alvorlig 
medfødt hjertefeil. Jeg har alltid vært glad i 
å bevege meg, men har hatt en del begrens-
ninger. Utfordringen har derfor vært å finne 
en aktivitet som passer meg og min hjertefeil.

Etter å ha prøvd meg på flere ulike akti-
viteter, begynte jeg å sykle. Jeg fant fort 
ut at dette var tingen for meg! Jeg fikk 
til å trene både lengre per økt og oftere 
enn tidligere. For meg har det vært den 
mest effektive treningsformen, og i til-
legg minst belastende. Ikke minst er det 

deilig med påfyll av energi og frisk luft i 
en og samme økt.

I 2011 var jeg igjennom en stor hjerte-
operasjon. Årene med sykkeltrening gjor-
de meg helt klart mye bedre rustet både 
under og etter operasjonen – og både 
fysisk og psykisk. Dette var noe også legene 
på Rikshospitalet bekreftet.

Ettersom jeg alltid har vært glad i å sykle, 
synes jeg det nå er ekstra morsomt å kunne 
tilby alle i VMH et helt nytt, designet sykkel-
antrekk. Våren er like rundt hjørnet, og 
det er på tide å få ut sykkelen! Benytt derfor 
muligheten til å få dere et nytt sykkel-
antrekk, samtidig som vi kan reklamere 
for VMH.»

Priseksempler (eks. moms)
Kortermet sykkeltrøye, hel glidelås dame/herre 479 kr
Kortermet sykkeltrøye, 25 cm glidelås dame/herre 439 kr
Sykkeljakke Fra 879 til 1 319 kr
Vest 599 kr
Shorts 559 kr
Sykkelshorts med seler 719 kr
Langbukser 519 kr
Sykkelbukse uten seler, Active dame 479 kr
Sykkelbukse med seler, Elite Herre 799 kr
Hansker 159 kr
Skotrekk 399 kr
Hjelmlue 159 kr

bestill i dag!
Sykkelutstyr med VMH-design kan kun 
bestilles i perioden 19. mars – 7. april, og 
ved å gå inn på hjemmesiden for bestilling. 
Den finner du på vmh.no under saken om 
sykkelklær. Du kan også gå direkte til 
bestilling på følgende nettadresse: 

Alle prisene finnes via vmh.no eller 
bestillingssiden

http://www.originalshop.no/1/1.0.1.0/59/1/

Brukernavn (prosjektnavn): ffvmhf
Passord (prosjektpassord): ffvmhf2013

http://www.originalshop.no/
1/1.0.1.0/59/1/

Brukernavn (prosjektnavn): 
ffvmhf
Passord (prosjektpassord): 
ffvmhf2013
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Klart for Svartisen
foreningSnytt

Dette året skal VMH og Podium samarbeide 
om et yrkesveiledningskurs, fem steder 
i Norges land, ett kurs i hver region. 
Podium er et ledende firma innen kar-
riereveiledning; les mer på www.podium.
no. På kurset blir det fokus på hver enkelt 
deltakers muligheter og ferdigheter og det 
blir bevisstgjøring rundt valg av utdan-
ning og yrke i forhold til de utfordringer 
man kan ha som hjertesyk. Det første 
kurset går av stabelen 8.–9. juni i Oslo. 
Invitasjon til alle medlemmer i region øst 
sendes ut i disse dager. Har du ikke mot-
tatt noe, så kontakt oss!

Vi arrangerte en «prøverunde» med dette 
kurset i 2012, og det er der bildet er hentet 
fra. Tilbakemeldingene var udelt posi-
tive, så her er det bare å glede seg. En av 
deltakerne, Susanne K. Gulliksen, uttalte 
følgende etterpå: – Jeg hadde aldri forestilt 
meg at kurset skulle være så bra og så 
detaljert. Kurset traff meg veldig direkte 
og godt. Jeg blei veldig positiv overrasket, 
og det var en utrolig flink kursholder. Jeg lærte 
masse om meg selv. Man kan komme langt 
uten lange utdannelser, det handler ikke bare 
om skole her i livet. Og så erfarte jeg hvor 
viktig det er å ha mål, jeg lærte hvordan 

man kan nå dem, og fikk en fin veiledning 
på veien. Det kommer jeg absolutt til å 
bruke videre fremover! Kursene arrangeres 
med støtte fra Extrastiftelsen.

Husk at du kan kjøpe vaskeekte VMH-produkter fra vår egen «butikk». Her selges t-skjorter, 
gensere, mobildeksler med mer. Overskuddet av salget går til Foreningen voksne med med-
født hjertefeil. Varene blir sendt fra Tyskland, så det tilkommer toll på kjøp over kroner 
200 + frakt, derfor lønner det seg å gjøre flere bestillinger når du bestiller flere produkter!  
Adressen er: http://726130.spreadshirt.no/

Vi anbeFaler: Vmh-buTikken

Nye i styrene

Da Hjerterom gikk i trykken hadde fire 
av fem regioner avholdt sine årsmøter. 
Her er en oversikt over styresammen-
setningen i alle regionene med unntak 
av region midt:

region Øst: 
Leder: Morten Hansen 

Nestleder: Siri Kristiansen 
Kasserer: Torunn Brandvold 
Sekretær: Anne-Line Bjella-Fosshaug 
Styremedlemmer: Marthe-Lene Sandsæter, 
Ann-Tove Amundsen, Kristian Holmstad, 
Benedicte Isabell Meidell 
Vara: Rune Larsen

region Vest:
Leder: Eirin Syversen 

Nestleder: Hilde Klubben Svensson 
Kasserer: Line Skåtøy 
Sekretær: Ingvill Aurora Halsnes Århus

region nord:
Leder: Nina Lauveng 

Nestleder: William H. Steindal 
Kasserer: Audun Sivertsen

region sør:
Leder: Maja Bruu Tanum 

Nestleder: Susanne K. Gulliksen 
Kasserer: Erik Frøysaa Hals 
Sekretær: Katie Greet Toivonen

På menyknappen "Regionlagene" på vmh.no 
skal du finne oppdatert informasjon om 
styrene i de ulike regionene.

Første helgen i august planlegger vi som kjent årets hårete mål for alle VMHere
– tur til Svartisen. I begynnelsen av mars fikk vi et hyggelig brev fra Helse-
direktoratet om at vi har fått økonomisk støtte til arrangementet! Dermed kan 
vi tilby en langhelg i Meløy i Nordland til en pris som er så lav at de fleste for-
håpentligvis har mulighet til å delta. Turen til Svartisen er lagt opp slik at man 
kan velge selv om man vil gå lang eller kort tur – eller bare 
beundre isen fra sidelinjen. I tillegg til 
brevandring med erfarne breførere, 
der vi deles inn etter funksjonsnivå, 
blir det havrafting og masse sosialt sam-
vær i en av Norges vakreste kommuner!!! 
Turen var opprinnelig planlagt 1.–4. 
august, men i skrivende stund er det 
uklart om lokalene der vi skal bo er ledi-
ge den helgen. Vi sender ut invitasjon med 
all informasjon dere trenger så snart alt 
er klart!

Få hjelp til å velge riktig

http://www.originalshop.no/
1/1.0.1.0/59/1/

Brukernavn (prosjektnavn): 
ffvmhf
Passord (prosjektpassord): 
ffvmhf2013



B-blad

Returadresse:
FFHB
Postboks 222
Sentrum, 0103 Oslo

Med hjerte for trening er en bok for deg som har medfødt hjertefeil 
og vil være i aktivitet, men kanskje ikke helt vet hvordan. Eller for deg 

som bare vil lære eller prøve noe nytt.

Hjertesyke Vegard har møtt noen av Norges beste idrettsutøvere. 
Sammen med dem har han testet kjente og ukjente idretter. Visste du for eksempel 

at både frisbeegolf og WII er anbefalt av eksperter?

Kjøp Med hjerte for trening - du vil bli inspirert!

Med hjerte for trening koster kr 249,-og kan bestilles på www.ffhb.no.

I SALG NA!
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