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Anne Giertsen
Leder, Landsstyret FFHB

adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

e-post på ffhb@ffhb.no.

LEdEr anne giertsen      anne@ffhb.no iNNhoLd
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Erik og Elisabeth 

er enige om at det 

å få et sykt b
arn 

har endret dem
, og 

at det har sty
rket 

dem som par.

Når et barn er sykt, må du som forelder 
finne fram uante krefter. Du kan ikke si at 
du ikke orker mer. Du kan tenke det, men 
å gi opp er ingen mulighet. Du kan ikke 
snu i døren til intensivavdelingen og si at 
«nå vil jeg ikke mer, jeg klarer ikke dette 
lenger». Ukjente krefter, en viljestyrke og 
et evig håp gjør at vi likevel står på begge 
beina gjennom stormer, motløshet og ufat-
telige påkjenninger. Mange rundt kan ikke 
skjønne at vi takler dette, det ville de aldri 
klart selv, sier de. Men det må vi jo! Ingen 
vil gi opp sitt eget barn, du kjemper og 
holder ut så lenge det går, og gjerne lenger 
enn det også. 

Det å være to foreldre i de tøffeste dagene 
kan styrke forholdet, viser nyere forskning. 
Man gjennomgår så mye sammen, og får en 
felles opplevelse hvor man ser hverandres 
styrker og svakheter på sitt tøffeste. Disse 
opplevelsene gjør ofte at forholdet blir 
annerledes og på mange måter styrket. Det 
viser seg også at søsken klarer seg bedre 
enn man før har trodd. Mye skyldes nok 

fokuset og bevisstgjøringen på også å iva-
reta de andre barna i familien. Vi ser dette 
spesielt godt i Foreningen for hjertesyke 
barn, hvor de aller fleste aktivitetene som 
arrangeres rundt i landet, også inkluderer 
søsken. Det er sjelden mulig å se hvem som 
er hjertebarn og hvem som er søsken når 
det bades, klatres eller bowles rundt på de 
flere hundre arrangementene som fylkes-
lagene våre hvert år står bak. Les mer om 
bakgrunnen for forskningsresultatene på 
hjertebarnet, foreldrene og søsken lenger ut 
i Hjertebarnet.

I dette nummeret av Hjertebarnet kan du 
også lese om at en del barn i Norge må 
leve med pacemaker. Hva skyldes dette, 
hva betyr dette i hverdagen, hvordan blir de 
fulgt opp og hva skjer videre? Hjertebarnet 
Mette har hatt pacemaker i flere år, og hun 
har gjort seg mange erfaringer.

Et nytt år har så vidt begynt, med nye 
muligheter og nye utfordringer. En riktig 
god nyttårshilsen til dere alle.

20

40



Hjertebarnet           1 • 2013  1 • 2013          Hjertebarnet4 5

NotisEr Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Sykdom som 
utfordring og ressurs

Å leve med medfødt hjertefeil eller annen 
sykdom kan by på fysiske, mentale og praktiske 

utfordringer. sykdom setter preg på et menneskes 
liv – og på omgivelsene. Foreldre, søsken, 

slektninger, venner, naboer og andre blir 
involvert. alvorlighetsgrad, omfang, genetikk og 
ytre rammevilkår har betydning for hvordan det 

går med dem som berøres. Men er det slik at 
sykdom utelukkende blir vurdert som et onde eller 

en belastning? Nei, sier de fleste vi har spurt.

hjertebarnet har snakket med ulike forskere 
som har satt livskvaliteten og livsutfoldelsen 
til dem som lever med funksjonsnedsettelser 

og kronisk sykdom under lupen. Noen av disse 
har forsket spesifikt på barn med medfødt 

hjertefeil. vi har også snakket med en familie 
på fem i trondheim, hvor minstemann har 

medfødt hjertefeil. de bekrefter forskernes 
funn, nemlig at mytene ofte viser seg verre enn 

virkeligheten. Uten å underslå belastningene 
og det som er og har vært vanskelig, mener 

svært mange at erfaringen med sykdom 
også har gjort dem sterkere, flinkere til å 

prioritere og mer tilstede i eget liv.
 

rundt 130 barn i Norge lever med pacemaker 
og/eller hjertestarter. i dette nummeret av 

hjertebarnet kan du lese litt mer om hvem 
dette er og hvordan prosedyrene gjennomføres. 

du vil også møte Mette på tolv år, som er 
i full fart med sin pacemaker.

Norsk leir arrangeres 8.-14. juli på Fjordglimt leirsted i Bamble Telemark. 
Aktiviteter vil være: Sommarland i Bø, Dyreparken i Kristiansand, shopping, kino, 
klatring og ridning, i tillegg til strand, bading og ballspill.

Nordisk leir arrangeres 21.-28. juli på Strand leirsted i Sandefjord. Hvert av de 
nordiske landene har anledning til å sende 10 ungdommer. Meld deg på hvis du 
har lyst til å være med! Du vil få beskjed i løpet av februar om du har fått plass.

Ved spørsmål: kontakt Åshild M. Lode på ashild@ffhb.no

Barneanestesilege Kari 
Wagner har gjennom 35 år 
tatt vare på hjertebarn under 
operasjon på Rikshospitalet 
i Oslo. Torsdag 6. desember 
ble hennes avgang markert, 
31. desember hadde hun sin 
siste arbeidsdag.

Vil bli savnet!
Mange kolleger ønsket å si noe pent til 
Wagner om samarbeidet med henne om 
de syke barna som skal opereres. Hun 
blir betegnet som en bærebjelke i miljø-
et, en som alltid stiller opp og som har 
solid faglighet og lang erfaring. Hennes 
gode evner i pasientbehandlingen ble 
også trukket fram.
 

Engasjert i hver enkelt pasient
Mange hjertebarnsforeldre har opp 
igjennom årene overlatt sitt barn i Kari 
Wagners varetekt før det skal opereres. 
Her er en kommentar fra en av disse 
foreldrene.

- Jeg glemmer aldri da jeg overrakte den 
lille bylten av et barn til Kari Wagner 
rett før operasjonen. Men hun ga meg 
trygghet og visshet om at hun ville 
passe på jenta mi under operasjoenen, 
forteller mammaen til Kjersti som ble 
operert i 1989.

Barnekardiolog Henrik Holmstrøm 
la vekt på hennes optimiske, fag-
lighet og profesjonalitet, da han                               
takket for samarbeidet på blant annet 
kateteriseringslab'en.

Gaute Døhlen er over-
lege og barnekardiolog på 
Rikshospitalet i Oslo. Fredag 
7. desember disputerte han 
over sin avhandling "Cerebral 
transcriptional factors in 
hypoxia-ischemia and hypero-
xic reoxygenation. A study in 
transgenic reporter mice."

Ekstra oksygentilskudd var en del av inter-
nasjonale gjenopplivningsprotokoller inntil 
for et par år siden. I dag er anbefalingene 
mer forsiktige, men oksygen er fortsatt 
del av prosedyren ved gjenoppliving av 
ekstremt premature. I sin prøveforelesning 
redegjorde Døhlen for medisinens forhold 
til oksygen gjennom historien og effekten 
av oksygen med vekt på oksidativt stress, 
frie radikaler og antioksidantbehandling.

Døhlens forskning anbefaler at de samme   
retningslinjer som brukes for fullbårne barn 
også bør implementeres for de minste premature.

kari Wagner går av med pensjon

sommerleir for ungdom i 
2013

bruk av oksygen 
på nyFødte
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Jeg skal til et boligområde på Tyholt i Trondheim, et beskjedent 
steinkast fra «tårnet» og NRKs lokaler. I sistnevnte har Elisabeth 
og Erik Skarrud sin arbeidsplass, så beliggenheten er praktisk. 
Noen meter i motsatt retning ligger barnehagen hvor yngste 
datter, Rebekka, tilbringer fem dager i uken. Enda mer praktisk. 
Firemannsboligen jeg besøker ligger avskjermet til, i et rolig felt 
med lite biltrafikk. Her er det ikke bare praktisk, men også trygt 
å vokse opp for Amanda, Marie og Rebekka Skarrud.
  
Borettslagets obligatoriske trampoline er i bruk av Amanda på ti, 
som bedriver ubesværet akrobatikk da Hjertebarnet kommer på 
visitt en ettermiddag i oktober. Hun bevilger seg en pause i det 
momentet drosjen runder tunet. Lett nysgjerrig, men aller mest 
imøtekommende, undrer hun på hvem jeg er. Like fort avslører 
hun med glimt i øyet at hun vet det. Familien skal intervjues, 
dette er spennende, og møtet med søskenflokkens eldste har   
allerede slått an en hyggelig tone. Vel inne og plassert i det romslige 
kjøkkenet hvor kokkelering er i gang, tar det ikke lang tid før to 
blide søstre kommer ramlede inn. Marie på åtte har vært hos en 
venninne, Rebekka på fem har vært ute og lekt.

Snart sitter vi alle seks benket rundt kjøkkenbordet for å fortære 
dagens middag, gryterett. Dette er favorittmaten til Marie, får 
jeg vite. De tre jentene spiser og snakker i munnen på hverandre. 
Tanker og opplevelser fra dagen skal deles, og helst samtidig. 
Brått kommer Elisabeth på at Amanda skulle vært på en hånd-
ballkamp som startet for en halv time siden. Greit, det rakk de 
ikke i dag. Den lette og hverdagslige travelheten er upåklagelig 
og gjenkjennelig. Slik skal det være, ifølge Erik og Elisabeth. De 
etterstreber mest mulig normale rammer for barnas oppvekst. 

– Vi bestemte oss tidlig for at vi aldri skulle «pakke» Rebekka inn, 
eller behandle henne som en syk unge, understreker Erik og legger 
til at hun da også er blitt en tøffing, både fysisk og psykisk. 

Etter maten bærer det rett ut igjen for de tre yngste jentene. 
Frisk luft og uteaktivitet er viktig i familien Skarrud. For oss 
som blir igjen inne i varmen med hver vår kaffekopp, tar den 
rolige praten og det egentlige intervjuet over. Kun avbrutt av et 

mindre skrubbsårdrama for minstemann, håndtert med trøst og 
fargerike plastre. Samtalen svinger mellom smått og stort, den 
handler om minner og tanker, om bekymringer og gleder, og om 
aktive beslutninger rundt det å leve i en familie hvor ett av barna 
har alvorlig sykdom.

– De verste ukene i mitt liv
Rebekka er født med flere feil på hjertet, blant annet hull på 
hjertekamrenes skillevegg (VSD), transposisjon av de store 
arteriene (TGA) og tett lungepulsåre. I tillegg er hun såkalt 
«komplett situs inversus», det vil si at hennes indre organer er 
plassert speilvendt. 

Da hun kom til verden, hadde Erik og Elisabeth i fire måneder 
levd med kjennskapen til at noe var galt. De fikk allerede på 
ultralydundersøkelsen i uke 18 beskjed om at barnet hadde 

hjertefeil, en nyhet som for dem kom som lyn fra klar himmel. 
I ettertid tenker paret at de var heldige som allerede befant seg 
på St Olavs Hopsital i Trondheim hvor Nasjonalt senter for  
fostermedisin og spisskompetansen på området er plassert. I til-
legg var det flaks at de tilfeldigvis hadde ultralydtime så tidlig på 
dagen. Begge er journalister og trenet i det å stille spørsmål. Til 
tross for sjokkfølelse og forvirring, fikk de gravd fram en rekke 
svar denne første, lange og uvirkelige dagen. Men langt fra alle. 
Resten av svangerskapet beskrives av Elisabeth og Erik som en 
svært lang og krevende ventetid.

– De var flinke til å informere på St Olav, og til å fortelle oss om   
hva som eventuelt kunne gjøres med operasjon når barnet først 
var født. Men det var så mye som ennå var usikkert på dette 
tidspunktet, forteller Erik.

De påfølgende ukene ble fylt med mange og langstrakte ultra-
lydundersøkelser. Erik og Elisabeth bestemte seg for å ta foster-
vannsprøve. I tre uker ventet de på svaret. Elisabeth forteller at 
dette er de verste dagene hun har opplevd. 

– Ingenting jeg har vært med på etter at Rebekka var født, kan måle seg 
med usikkerheten og frykten i disse ukene, ja, i hele resten av svanger-
skapet, medgir hun. Elisabeth har den dag i dag problemer når Rebekka 
undersøkes med ultralyd. Bildene på skjermen, bevegelsene og lydene, hele 
settingen er for henne et tramuatisert minne fra denne perioden.

 – Men jeg skjønner jo at ikke Erik kan gå på alle disse undersøkelsene 
alene, så jeg blir nå med, … av og til, legger hun fornuftig til.

Rebekka er hjerteoperert tre ganger. Hun har bodd til sammen 
seks måneder av livet sitt på sykehus. Det har resten av familien 
også. Lar det seg gjøre, tar Erik og Elisabeth med seg de to andre 
jentene, både til Rikshospitalet og til St Olav. Foreldrene til Erik 
bor på Fetsund i Akershus. Det gir dem en trygg base i nærheten 
av Rikshospitalet.

– Barna våre tror faktisk at det er helt normalt å spise middag 
på sykehuset, de, sier Elisabeth lett spøkefullt.

Erik og Elisabeth forteller at Rebekkas inntog i slekta har gjort 
noe med kjernefamilien – og med storfamilien. Det er mange som 
blir berørt, og ingen som reagerer likt. Mye av det som har skjedd 
er likevel til det positive. Paradoksalt nok, vil noen kanskje si. 

Det meste blir smått
Elisabeth og Erik legger ikke skjul på at tidsrommene rundt   
operasjoner og sykehusopphold har vært krevende – både for 
dem selv, og for øvrige familiemedlemmer. Med usikkerhet, 
engstelse, opprivende hendelser og en evig følelse av å komme til 
kort, særlig i forhold til søstrene.

 – Vi fikk nesten ikke med oss skolestarten til Amanda, det var midt i en ope-
rasjonsperiode, forteller Erik. Det synes på ham at denne erindringen er sår. 

styrkEt soM Par Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Erik og Elisabeth Skarrud har tre døtre, 
hvorav den yngste er født med hjertefeil. 
Å leve med sykdom har satt sitt preg på 
familien, på godt og på vondt. Men først 
og fremst har erfaringen bundet dem 
tettere sammen.

 
styrket som par

Sykdommen har styrket dem som par: 
– Vi er nok blitt veldig avhengig av hverandre, sier Elisabeth og Erik.

Rebekka fikk næring i 
sonde i tillegg til bryst-

melk da hun var baby 
(foto privat).

En helt vanlig mandag: Rebekka, Marie og Amanda spiser kveldsmat.

Er blitt
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styrkEt soM Par Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen

– Du befinner deg liksom i en boble når du står midt oppi sånne 
situasjoner, også sjalter du ut alle andre ting. Det er nok et forsvar i 
dette, legger han tenksomt til. I ettertid ser han at erfaringene også 
har lært ham noe som er viktig og godt å ta med seg, og som 
handler om vekting og prioritet. 

– Både Elisabeth og jeg er blitt flinkere til å sortere: Hva er viktig her i 
livet og hva er ikke viktig? Dette gjelder både på jobb, med ungene og 
med hverandre. Vi vet at andre har det langt verre enn oss. Samtidig 
er det så mange som klager over trivialiteter og filleting. Vi har 
funnet en mye bedre balanse i eget liv, det meste er jo egentlig 
smått, mener Erik.
 
Mens Elisabeth ærlig føyer til: 

– Jeg ble faktisk litt glad da jeg begynte å irritere meg over 
banale ting igjen. Det ble nesten som et sunnhetstegn for meg. 

Har styrket parforholdet 
Erik og Elisabeth er enige om at det å få et sykt barn har endret 
dem, og at det har styrket dem som par. Teamfølelsen er mer 
uttalt. Båndet i forholdet er sterkere.  

– Vi er nok blitt veldig avhengig av hverandre, innrømmer Elisabeth. 

 – Det blir litt sånn at når den ene er nede, holder den andre 
seg oppe og hjelper til med å «løfte». Jeg tror denne egenskapen 
bor i oss alle, det er en grunnleggende omsorg, og vi skjønner 
det intuitivt når vi er i situasjonen, tror Erik. Elisabeth legger til 
at særlig Erik var flink til å si de riktige tingene, det hun trengte 
å høre, da hun var som mest sliten og lengst nede under svanger-
skapet. Erik fikk en sterkere reaksjon etter fødselen, da hadde 
Elisabeth «gjort unna» sin mest alvorlige nedtur. 

– En sånn opplevelse gjør at du kommer mer i kontakt med 
ditt eget følelsesregister, og kjenner bedre på både oppturer og 
nedturer, sier Erik.
 
– Alternativet er egentlig å legge seg ned og gi opp, eventuelt bli 
lagt inn på psykiatrisk, men det er jo ikke noe alternativ. Det er 
helt utrolig hva man faktisk takler av situasjoner og stress, og 
fremdeles klarer å tenke rasjonelt, legger Elisabeth til og min-
nes flere episoder, blant annet en gang Rebekka fikk hjertesvikt 
med svært lav oksygenmetning hjemme i stua. Elisabeth erfarte 
at hun slett ikke mistet hodet i denne pressede situasjonen, til 
tross for hvor redd hun faktisk var.

Sykdom sårbart for søsken
Søsken reagerer ulikt. Noen kan bli engstelige, avvisende eller 
sinte, de klarer ikke helt å ta innover seg det som er usikkert 
og nytt med sykdom i familien. Andre reagerer mer «naturlig» 
og evner å forholde seg til den som er syk, kanskje også med 
ubesværet omsorg. Foreldre må, i tillegg til sine egne reaksjoner, 
håndtere søskens gjerne sprikende følelser og mulige forandrin-
ger. Denne oppgaven kan være krevende, og er en kilde til evig 
gnagende dårlig samvittighet hos mange foreldre. Rebekkas 
søstre har også reagert – på hver sin måte, og ulikt. 

På tur i Gjevilvassdalen, OppdalFoto: privat - Det som har 

skjedd har også 

lært søstrene å 

sette mer pris på 

ting, og å sette
 pris 

på ting på en 
litt 

annen måte, 
sier Erik.
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– Da jeg fikk høre av naboen at en av dem hadde fortalt at 
Rebekka skulle dø, gikk det virkelig opp for meg at her lå 
det mye frykt og bekymring, sier Elisabeth. Hun legger til at 
utfordringen ofte er at ungene bare får med seg bruddstyk-
ker av det som sies og skjer. Og som kjent kan barns fan-
tasi jobbe «godt» med disse puslespillsbrikkene på egenhånd. 
Separasjonsangst og overdreven bekymring er ikke uvanlig.

– Vi har hatt problemer med for eksempel adskillelse, fortel-
ler Elisabeth, og legger til at de jobber med å komme seg 
innover i lagene. Det går langt bedre nå – tiden kan være en 
venn når det kommer til bearbeidelse. Begge jentene har fått 
sitt eget lille album, med bilder av Rebekka og av dem selv, 
fra sykehus og fra andre hendelser (hyggelige også) tilknyttet 
sykehusoppholdene. Disse albumene har vært med på skolen, 
mange ganger. Det virker som det gjør godt å kunne vise fram 
og fortelle.

– Det som har skjedd har også lært søstrene å sette mer pris 
på ting, og å sette pris på ting på en litt annen måte, sier Erik.

Gjør noe med storfamilien også
Elisabeth forteller at hun selv er vokst opp med en syk 
bror, som var inn og ut av Rikshospitalet for operasjoner. 
Sykdommen var ikke noe stort tema i Elisabeths barndom. 
Onkel David og Rebekka har et veldig spesielt forhold. 

– Det virker nesten som om møtet med Rebekka og hennes syk-
dom, har gjort at han får bearbeidet sin egen historie. Det har vært 
sunt for ham å bli innlemmet i dette. De to har veldig god kontakt. 
Resten av familien er også blitt åpnere, legger Elisabeth til.

Vi har mye å snakke om denne ettermiddagen. Erik og 
Elisabeth har mange interessante tanker de gjerne vil dele. I 
mellomtiden er det blitt helt mørkt ute, og klokka nærmer seg 
avslutning av dagen for familiens yngste medlemmer. Jentene 
kommer inn i tur og orden, med luer og votter på snei og med 
uteroser i kinnene. Jeg får en fornemmelse av at de faktisk 
gleder seg til det som nå skal skje: Fotoshoot. Det gjør en 
amatørfotografs jobb mye lettere, og ikke minst, hyggeligere. 
Litt diskusjon om hvem som skal sitte hvor, følger i kjølvan-
net av beslutningen om at vi tar bilde mens de spiser kveldsmat. 
Men snart er det avklart og jentene tar plass bak hvert sitt mat-
fat. Far gjør ablegøyer bak fotografens rygg og får fram de mest 
frydefulle smil. 

Besøket mitt nærmer seg slutten. Hos en helt normal familie 
med en erfaring litt utenom det vanlige. Kveldsroen senker seg 
over Tyholt. I morgen følger en ny dag – med nye muligheter for 
familien Skarrud, som for alle andre.

Både Elisabeth 

og jeg er blitt f
linkere 

til å sortere: Hv
a er 

viktig her i live
t og hva 

er ikke viktig? D
ette 

gjelder både på 
jobb, 

med ungene og m
ed 

hverandre. 

styrkEt soM Par Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Hele familien samlet i 
sofakroken på Tyholt. F orsker Jan Tøssebro, professor 

ved NTNU i Trondheim, har gått 
mytene og virkeligheten etter i 

sømmene. Hans forskningsresultater 
bekrefter noen og avkrefter mange 
rådende virkelighetsoppfatninger.

Forskjellene ikke så store
Ingen familie er statisk. Nye familiemed-
lemmer kommer til, relasjoner endres, 
hendelser inntrer og roller er i bevegelse. 
Dette gjelder familier hvor barn er friske 
så vel som familier hvor ett eller flere av 

barna er syke eller har spesielle behov. 
Forsker Jan Tøssebro har sammen med 
kolleger sammenliknet disse familiene 
med familier flest og lagt en komparativ 
problemstilling under lupen: Hvordan ser 
familier med barn med spesielle behov 

FaMiLiEr MEd kroNisk sykE 
og FUNksjoNshEMMEdE barN:

– Mytene verre enn virkeligheten
Familier med barn som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom klarer seg 

langt bedre enn mytene tilsier. Å leve i en slik familie byr på utfordringer og 
belastninger. Men forskning viser også at erfaringen gir styrke, fremmer 

mestring og binder familiemedlemmene sammen.

Jan Tøssebro er forsker på NTNU og har studert familier med kronisk syke barn.
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ut sammenliknet med andre familier? 
Tøssebro er sosiolog og tilnærmingen er 
samfunnspolitisk. Hans forskning viser 
tendenser mer enn den sier noe om de 
underliggende psykologiske mekanismene 
for hvorfor ting er som de er. 

Tøssebro har siden 1997 og fram til i dag 
fulgt rundt 600 familier fra hele landet 
hvor ett av barna har lærevansker og/eller 
fysiske funksjonshemninger og er født i 
1993 til 1995. Fem ganger i løpet av disse 
15 årene har han vært i kontakt med 
familiene, med spørreskjemaer for alle og 
med dybdeintervjuer av noen (i underkant 
av ti prosent). Dette har gitt ham et unikt 
innblikk i familienes endring og utvikling, 
og det dokumenterer deres problemstillinger 
over tid. Tøssebro forteller at tidspunktet for 
forskningsprosjektet ble valgt fordi alle store 
integreringsreformer nå var på plass, og den 
lange prosessen med 

å iverksette ny politikk var brakt til ende. 
Han ønsket å se nærmere på hvordan famili-
ene har det i den nye virkeligheten.

– Først og fremst ser vi at disse familiene lik-
ner andre familier på veldig mange områder. 
Kanskje også fordi de har et ønske om nettopp 
det, sier forskeren. De fleste av oss etterstreber 
«normalitet», og vi mennesker har en unik evne 
til å tilpasse oss nye og vanskelige situasjoner. 

– Disse familiene viser god mestring på 
veldig mange områder, og de klarer «å velge 
sine kamper med omhu», slår Tøssebro fast.

Så er det likevel en uomtvistelig kjens-
gjerning at familier med kronisk syk-
dom og funksjonsnedsettelser har andre 
og større utfordringer enn familier flest. 
De må forholde seg til helsevesen og 
sykdom i langt større grad, problemer 

oppstår hyppigere under 
skolegangen, kontakten 
med hjelpeapparatet er 
kronglete, de må leve 
med større usikkerhet 
om fremtiden osv. Men 
hvilke konsekvenser får 
dette for foreldrene og 
for eksempel på skils-
missefrekvensen? Eller 
for deres yrkesdelta-
kelse? Hvordan klarer 
søsken seg gjennom 
barndommen? Og er 
omkostningene for 
disse familiene kun et 
onde?

Holder mer sammen
 – Vi skal ikke mange 
tiårene tilbake før 
foreldre med kronisk 
syke og funksjons-
hemmede barn fikk 
beskjed om at de 
måtte sende barnet 
fra seg om ekteska-
pet skulle overleve, 
forteller Tøssebro. 
Dette var før de 
store integreringsre-
formene ble satt i 
verk, og mens insti-
tusjonaliserings-
tanken ennå lå til 
grunn for behand-
lingen av barn med         
funksjonshemning.

 – Det vi ser av forskningen vår i dag er at 
foreldre med barn med spesielle behov skiller 
seg sjeldnere enn andre par med barn i 
samme alder, også over tid, sier Tøssebro. 
Forestillingen om at risikoen for samlivs-
brudd er større for disse familiene, står 
med andre ord for fall. En tilsvarende dansk 
undersøkelse viser samme tendens. Tøssebro 
tror mange forklaringer ligger til grunn: En 
felles oppgave og et samarbeid som binder 
sammen, utfordringen fungerer som lim, 
man kommer nærmere hverandre osv. 

– Vi kan imidlertid heller ikke se bort fra 
at noen er redd for å gå fra hverandre. Vil 
de da mestre situasjonen, og hvilke konse-
kvenser kan det få for barnet? Det hører 
også med til historien at blant dem som 
skilles, knytter noen dette opp til de ekstra 
belastningene, mens andre klart avviser 
dette, sier Tøssebro.

Hans tall viser også at det i denne grup-
pen er flere ekteskap enn samboerskap 
holdt opp mot sammenlikningsgruppen. 
Det kan se ut som et ønske om ytterlig-
gere trygghet og forpliktelse trer fram når 
barnet er sykt eller funksjonshemmet.

– Disse parene er også raskere med å gifte 
seg når det viser seg å være noe spesielt 
med barnet, sier Tøssebro. 

En svakhet med undersøkelsen til Tøssebro 
kan sies å være at foreldre med høyere 
utdannelse er noe overrepresentert. Disse 
blir generelt sett sjeldnere skilt enn de med 
lavere utdannelse. Samtidig er familier med 
innvandrerbakgrunn dårlig representert. 
Hovedbeskjeden fra undersøkelsen er like-
vel gyldig: Flere gifter seg og flere holder 
sammen i gruppen av foreldre med kronisk 
syke og funksjonshemmede barn.

Får mer enn ett barn
 – Undersøkelsen viser en svak tendens til 
at noen av parene slutter å få barn når de 
har fått ett som er sykt. De fleste velger 
imidlertid å få flere, og disse barna vokser 
like ofte opp med søsken som andre barn. 
En viktig beveggrunn er at foreldrene ser 
betydningen av alminnelige stimuli, deri-
blant også fra søsken, tror Tøssebro. Å 
konfronteres med jevnaldrende er viktig 
sosialisering for alle barn.

Søsken klarer seg bra
Når det kommer til søsken, er Tøssebros 
resultater hyggelige nyheter, og for noen 

Professor Jan Tøssebro arbeider på NTNU i Trondheim, på Institutt for sosialt 

arbeid og helsevitenskap.

FaMiLiEr MEd kroNisk sykE og FUNksjoNhEMMEdE barN Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

- Først og 

fremst ser vi at 

disse familiene likner 

andre familier på 

veldig mange områder. 

Kanskje også f
ordi de 

har et ønske o
m 

nettopp det, si
er 

forskeren. 

kanskje litt overraskende. Det viser seg 
nemlig at søsken av barn med funksjons-
hemning eller kronisk sykdom klarer seg 
ganske likt som andre søsken. De skiller 
seg lite ut når det kommer til for eksempel 
selvtillit og selvbilde. Det området som 
tydeligst viser forskjell, er hvilke tanker 
disse barnas har om fremtid og yrkes-
valg. En større andel søsken til kronisk 
syke eller funksjonshemmede barn sier de 
ønsker å jobbe med mennesker når de blir 
store, de vil hjelpe andre. 

– Disse barna har en litt annen livserfaring, de 
har fått med seg noen verdier, og de har sett 
en side av verden som andre barn er forskå-
net fra, forklarer Tøssebro.  Han tror denne 
erfaringen i all hovedsak er en styrke for livet.

– En sammenligning med den nasjonale 
Elevundersøkelsen viser da også at disse 
barna gjør det noe bedre på skolen enn 
andre barn. Her kan man bare spekulere 
i årsakssammenhenger. Tidlig modning? 
Høyere grad av refleksjon? 

Den gjengse oppfattelsen om at søsken 
sliter og at mange ikke har det så bra, 
møter med andre ord motbør i denne 
undersøkelsen. Tøssbebro og kolleger har 
både spurt søsken selv om hvordan de 
vurderer situasjonen, og de har spurt for-
eldrene. Ulikhetene i søsken og foreldres 
rapportering er påfallende. 

 – Foreldre forteller om sin dårlige sam-
vittighet, at de har hatt mindre tid til den 
som er frisk, at søsken har fått uforholds-
messig mye ansvar, at de er blitt tvunget 
til bråmodenhet osv. Søsken selv derimot, 
vurderer seg som ganske lik alle andre 
søsken. De underslår ikke at deres opp-
vekst er/har vært annerledes enn andre 
barns, og at den har gitt noen «omkost-
ninger», men for dem er «det bare sånn 
det er», forklarer Tøssebro. Han tror barn 
i mindre grad problemorienterer situasjo-
nen enn det foreldre har lett for å gjøre.

Barnet selv ønsker å være normal
Tøssebro har som en del av undersøkelsen også 
snakket med barna som er kronisk syke eller 
har nedsatt funksjonsevne. Et mindre antall sier 
de ønsker å gå på skole med flere med samme 
type funksjonsnedsettelse som dem selv, men 
det store flertallet vil gå i en vanlig klasse og 
være mest mulig tilstede i klassen. De ønsker å 
være en del av fellesskapet.  

– Jo mer de tas ut av klassen, jo mer 
opplever de å falle ut av det sosiale, sier 
Tøssebro. Han kan fortelle at det går bra 
med de fleste av disse barna i barneha-
gen, men med økende alder øker også 
segregeringen. Dette gjelder særlig barn 
med sammensatte funksjonshemninger og 
psykisk utviklingshemmede. Han legger 
til at kommunestørrelsen ofte forklarer 
mer enn graden av funksjonshemning: 
Jo større kommuner, jo mer segregering. 
Manglende hjelp til tilpasning og tilrette-
legging i skolen, avdekkes i undersøkelsen 
som et område for stor frustrasjon for 
mange foreldre.

Mor jobber mindre
Når det kommer til arbeidsdeltakelse avdekkes 
klare kjønnsforskjeller hos foreldre som får 
barn med nedsatt funksjonsevne eller 
kronisk sykdom. Selv om Norge og de 
øvrige nordiske landene ligger bra an 
sammenliknet med resten av Europa og 
USA, hvor færre mødre kommer tilbake 
til jobb når de får et barn med spesi-
elle behov, er tendensen en klar reduksjon 
i arbeidsdeltakelsen hos norske mødre. 
Mors utdannelsesnivå påvirker denne ten-
densen. Forskjellene med sammenliknings-
gruppen er minimale ved høy utdannelse og 
langt større ved lav utdannelse.

– I snitt går kvinners yrkesdeltakelse ned 
med ti prosent når de får et barn med spesi-
elle behov. Når barna nærmer seg tenårene 
endrer bildet seg noe. Da er like mange i 
arbeid, men opp mot 25 prosent flere mødre 
med syke barn jobber redusert/deltid. 

Påvirker familiesituasjonen og kjønns-
rollemønster
Menns arbeidsdeltakelse er lite påvirket 
av at de får et barn med funksjonshem-
ning eller kronisk sykdom. De jobber 
noe mindre overtid, men det er også den 
eneste endringen.

– Et kronisk sykt eller funksjonshemmet 
barn påvirker kjønnsrollene i familien, 
helt uavhengig av alvorlighetsgraden av 
sykdommen. Arbeidsfordelingen og rollene 
blir mer tradisjonelle, slår Tøssebro fast. 

For familiene totalt sett kan disse utfall-
ene selvfølgelig også ha en økonomisk        
konsekvens. Mange får i sum lavere inntekt, 
i tillegg kan de ha høyere kostnader på 
grunn av barnets situasjon.

Hjelpeapparatet en belastning
Kontakten med hjelpeapparatet, i all 
hovedsak Nav og kommunale tjenester, 
oppleves for disse familiene som svært 
krevende. Mange forteller at dette er det 
aller mest strevsomme med det å ha et barn 
med nedsatt funksjonsevne. Og da handler 
det i liten grad om at selve tjenesten er dår-
lig, men om at tilgangen på tjenesten er så 
innviklet. Det er tungt å få tjenesten i gang, 
å finne ut av systemet, av søknadspapirer, 
saksgang, å måtte håndtere avslag osv. 
Saksbehandlere oppleves som portvakter 
mer enn portåpnere. Alt for mange føler at 
hjelpeinstansene er fragmenterte.

– Mange føler sinne og frustrasjon i møtet 
med dette apparatet. De opplever seg mis-
tenkeliggjort og behandlet som om de var 
trygdemisbrukere, forteller Tøssebro. Tall 
fra hans forskning underbygger dette. Tre 
av fire har vært igjennom en (eller flere) 
klagesak(er) på bakgrunn av et avslag av 
enten trygdeytelse, avlastning eller støt-
tekontakt. Seksti prosent får medhold i 
neste omgang. 

– Dette skaper en skjevfordeling. De som 
tar et nei for et nei, går glipp av støtte 
de kanskje har krav på, sier Tøssebro 
og avslutter med at han mener systemet 
avspeiler et stort paradoks. 

– Hele omleggingen av politikken fra 
1960-tallet og fram til i dag er basert på 
nedlegging av offentlige hjem og institusjoner, 
og at familiene isteden skal få støtte og 
avlastning av det offentlige til selv å ta seg 
av sine kronisk syke og funksjonshemmede 
barn og skape gode rammer for oppvekst 
og familiens hverdagsliv.  
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FFHB

I Stortingssalen: Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (i 
midten) fra KrF sammen med FFHBs generalsekretær Helene Thon (til 
høyre) og fagsjef Marte A. Jystad

Maria Teresa Grønningen Dale er en av fire forskere på 
Folkehelseinstituttet som med utgangspunkt i den norske mor- 
og barn-undersøkelsen (MoBa) har sett på hjertebarns utvikling 
og deres mødres psykiske helse. Dale har undersøkt i hvilken 
grad hjertefeilens alvorlighetsgrad har innvirkning på mors gene-
relle opplevelse av livslykke og livskvalitet. 

I undersøkelsen er mødre med barn som har mild, moderat og 
alvorlig hjertefeil fulgt over tid (fra uke 17 i svangerskapet til tre 
år etter fødsel). Data fra MoBa er koblet opp mot Rikshospitalets 
landsdekkende register for barn med medfødt hjertefeil (Berte). 
Ca. 400 mødre med hjertesyke barn er blitt sammenliknet med 
en stor kontrollgruppe med friske barn (50 000 mødre). I studien 
har Dale sett på mors velbefinnende og «målt»  denne ut fra føl-
gende parametre: mødrenes generelle livstilfredshet, deres følelse 
av glede, sinne og tilfredsheten med parforholdet.

Mødre med alvorlig syke barn mest utsatt
Det fødes 500–600 barn med hjertefeil årlig i Norge. Variasjonen 
i alvorlighetsgrad er stor. De siste tiårs fremskritt innenfor ope-
rasjonsteknikker og tidlig diagnostikk, gjør at stadig flere med 
medfødt hjertefeil vokser opp. Mange av disse barna vil trenge 
omfattende omsorg og oppfølging fra sine foreldre. I en av de 
tidligere studiene basert på data fra MoBa, kom det fram at 
mødre til barn med alvorlig medfødt hjertefeil er mer utsatt for 
vedvarende symptomer på angst og depresjon. 

Dales undersøkelse viser at mødre til barn med alvorlig medfødt hjerte-
feil, også rapporterer en lavere opplevelse av livskvalitet, målt over tid. 

– Dette synliggjør at mødre av barn med alvorlig medfødt 
hjertefeil er mer sårbare. De viser flere symptomer på angst og 
depresjon. Målt ut fra aspekter som lykke, negative følelser og 
livstilfredshet, opplever disse mødrene en generell reduksjon av 
livslykken over tid, forteller Dale.

For disse mødrene dreier det seg om en totalpakke av stressfak-
torer og usikkerhetsmomenter som varer over tid, og som kan 
påvirke deres opplevelse av livskvalitet. Her kan nevnes forhold 
som gjentatte operasjoner, lange sykehusopphold, barnets ernæ-
ringsproblemer, redusert vekst, nevrologiske utfordringer, puste-
problemer m.m., samt en underliggende og generell bekymring 
for barnets fremtid. Mødre med barn med alvorlig medfødt hjerte-
feil kan i perioder også føle høyere grad av både sinne og frustra-
sjon, særlig i den første tiden etter at de på alvor har tatt innover 
seg at barnet deres har en alvorlig hjertefeil (ca. 6 måneder). 

– Sinne er imidlertid en mer kortvarig og umiddelbar følelse, og 
disse mødrene kan samtidig ha det bra og glede seg over ting, sier 
Dale og forklarer at vårt følelsesregister sjeldent er helt svart-hvitt. 

Mindre sosial støtte
– Det kommer i undersøkelsen fram en svak tendens til at mødre 
med barn med alvorlig medfødt hjertefeil har noe mindre sosial 
støtte, forteller Dale. Dette bidrar ytterligere til å gjøre deres situa-
sjon utfordrende, og Dale tror flere årsaker kan ligge til grunn.

– Besteforeldre blir bekymret og trekker seg kanskje litt unna. 
Foreldrene har også generelt sett mindre tid til venner når de 
kommer i denne situasjonen.

Mødre med mildt og moderat syke barn klarer seg bra
– Den gode nyheten er at mødre med barn som har mild eller 
moderat hjertefeil jevnt over skårer likt som mødrene i resten av 
populasjonen, både i forhold til angst, depresjon og i forhold til 
opplevd livskvalitet og lykkefølelse, forteller Dale. Dette viser at til 
tross for at det å få et barn med medfødt hjertefeil er en belastning 
og en alvorlig stressfaktor for alle, påvirker det hos de aller fleste 
i forholdsvis liten grad opplevelsen av livstilfredshet og glede. 
Unntaket er de som har barn med alvorlig medfødt hjertefeil. 

Fornøyde med parforholdet
Alle par, uavhengig av barnets helsetilstand, opplever en reduk-
sjon av tilfredsheten i parforholdet etter de første seks månedene 
av barnets liv. Hvor fornøyde mødrene er med parforholdet 
(uavhengig av denne generelle reduksjonen), viser seg imidlertid 
ganske uberørt av det å få et sykt barn. Mødre i denne undersøk-
elsen skårer likt som og har ikke høyere skilsmissefrekvens enn 
mødrene i kontrollgruppen, det gjelder alle tre kategoriene (mild, 
moderat og alvorlig hjertefeil).

– Det kan være mange grunner til dette, for eksempel en sterkere 
følelse av forpliktelse. Foreldrene ser kanskje også at det er viktig 
å ta vare på forholdet for å kunne ta vare på barnet, tror Dale.

De tre tidligere studiene om hjertebarnmødre og hjertebarna er 
omtalt i Hjertebarnet nr. 2/2011, nr. 3/2011 og nr. 3/2012.

Foreningen for hjertesyke barn møtte 
representant fra Kristelig Folkeparti, Line 
Henriette Hjemdal, på Stortinget i novem-
ber i fjor. Tema var hvorvidt en vordende 
barnefar/partner til en gravid som skal føde 
et hjertesykt barn – ev. den gravide selv er 
hjertesyk – skal få dekket utgifter til reise 
og opphold i tiden fra innleggelse og fram 
til fødsel av barnet. I en del slike tilfeller 
må den gravide legges inn i flere uker, og 
kanskje måneder før fødsel på grunn av den 
særlige risikoen som er forbundet med slike 
fødsler. Dekning av reise- og oppholdsutgif-
ter for foreldre som skal være sammen med 
sitt syke barn i forbindelse med sykehusinn-
leggelse er på mange måter en parallell pro-
blemstilling. Det er ikke opplagt at begge 
foreldre får dekket slike utgifter. 

Varierende og praksis 
FFHB har gjennom lang tid erfart at det er 
ulik praksis ved helse-institusjoner, NAV 
eller HELFO i slike saker. Mange vordende 
fedre har fått beskjed om at dagens lovverk 
ikke åpner for at verken sykehus, NAV 
eller HELFO dekker slike utgifter. Andre 
har vært «heldigere», og har opplevd at 
utgiftene blir dekket. Det er derfor vår 
erfaring at det foreligger ulike tolkninger 
og anvendelser av de aktuelle lover og 
forskrifter, og dette oppleves naturligvis 
dypt urettferdig. 

FFHB får også mange tilbakemeldinger på 
at bare én av foreldrene får dekket reise- 
og oppholdsutgifter når barnet legges inn 
på sykehus, enten det gjelder behandling 

eller nødvendig opplæring. Også dette ble 
tatt opp i møtet med Hjemdal. FFHB kre-
ver at det foretas en gjennomgang av de 
gjeldene lover og forskrifter på området, 
og at disse samordnes på en slik måte at 
familienes behov blir ivaretatt. 

Jonas Gahr Støre må svare
Stortingsrepresentant Line Henriette 
Hjemdal fant saken svært interessant, 
og ville sende et skriftlig spørsmål til 
helseminister Jonas Gahr Støre om saken, 
hvor han blir spurt om hva han mener 
om dagens praksis, og om han eventuelt 
ønsker å foreta nødvendige endringer i de 
gjeldende lover og forskrifter.

Tekst og foto: Marte Jystad

Er morslykken påvirket av barnets hjertefeil?
De fleste mødre som har barn med medfødt hjertefeil, opplever lik tilfredshet med livet 
som resten av befolkningen. Unntaket er mødre som får barn med alvorlig medfødt 
hjertefeil. Her reduseres livskvaliteten noe som følge av barnets sykdom, kommer det 
fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. 

MorsLykkE Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

FFHB var i møte på Stortinget i fjor høst og tok opp dekning av utgifter til reise og 
opphold i de tilfeller en vordende mor får et lengre opphold på sykehus i forbindelse 
med fødsel. Foreningen drøftet også situasjonen for foreldre som følger sitt hjertesyke 
barn til innleggelse i sykehus. 

Av en totalpott på kr 220 millioner kroner 
som ble delt ut til frivilligheten i Norge, fikk 
FFHB midler til fire ulike prosjekter:

•   Helsehelgen 2013 (FFHB Aust-Agder)
•   Sterke hjerter med sunn livsstil 
     (FFHB sentralt)
•   På vei til jobb (VMH)
•   Senmortalitet hos norske hjerte-    
     syke barn (forskningsprosjekt, Henrik  
     Holmstrøm, Rikshospitalet)

–   Alle disse prosjektene er viktige for oss 
og viser FFHBs bredde. I tillegg er FFHB 
også en del av et samarbeidsprosjekt i regi 
av LUB (Landsforeningen uventet barne-
død), «Sorgen i et kulturelt perspektiv», som 
også har fått støtte sier en fornøyd general-
sekretær i FFHB, Helene Thon.

FFhb Fikk støttE tiL FirE 
ProsjEktEr av ExtrasPiLLEt
Foreningen for hjertesyke barn fikk 1,5 millioner kroner til fire ulike 
prosjekter ved utdeling av overskuddet fra Extraspillet i november 2012. 

Maria Teresa 
Grønningen 
Dale under sin 
disputas, 
7. des. 2012

PÅ stortiNgEt 
oM Fars rEttighEtEr

Fagkonsulent i FFHB, Åshild Lode, generalsekretær i 
FFHB, Helene Thon og generalsekretær i Extrastiftelsen, 
Hans Christian Lillehagen.
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MEttE i Farta MEd PacEMakEr Tekst og foto:  torill Funderud

Hele familien er med til kontrollen på 
Rikshospitalet. Mamma, Ragnhild Braastad, 
og pappa, Stig Giske Brandal, har fått rutine 
på dette etter at de ble foreldre til Mette for 
12 år siden. 

– Vi ble forberedt på den alvorlige hjer-
tefeilen hennes et par måneder før føds-
elen. Siden jeg var over 40 år og magen 
vokste lite da jeg gikk gravid, ble jeg fulgt 
ekstra godt opp. Hjertefeilen ble tilfeldigvis      
oppdaget på en av ultralydundersøkelsene.

Mette er født med trikuspidalatresi. Hun har 
bare ett fungerende hjertekammer, men flere 
sammenhengende operasjoner gjør at hjertet  
likevel kan pumpe blod rundt i kroppen. 
Ved den tredje og siste operasjonen, da hun 

var halvannet år gammel, fikk hun AV-blokk 
og det elektriske anlegget i hjertet ble skadet. 
Slik fikk hun behov for pacemaker. Siden 
den gang har hun sjekket pacemakeren flere 
ganger i året på faste kontroller. I dag er 
hun på flere undersøkelser i tur og orden. 
Både belastningstesting på tredemølle samt 
røntgen og ultralyd av hjertet blir gjort i dag, 
samtidig som pacemakeren testes. Og når vi 
møter Mette i korridorene på Riksen, er hun 
snart ferdig. Det er bare pacemakertesten 
som gjenstår for i dag. 

– For oss er det veldig fint at undersø-
kelsene er samlet på én dag, så slipper 
vi å komme mange ganger for én og én 
undersøkelse, og kanskje møte opp på 
ulike sykehus, mener mamma Ragnhild.

Mette selv hopper og spretter mellom 
undersøkelsene og forsøker å rekke å leke 
litt mellom øktene. I dag har hun fri fra 
Disen skole, der hun er elev i 7. klasse. 

– Jeg liker meg godt på skolen. Jeg liker 
best matte, gym, musikk, kunst- og hånd-
verksfag og prosjektarbeid som vi setter 
i perm. Jeg vet om andre på skolen med 
hjertefeil også. 

– Har du vanlig gym, da?

– Jada! Det går fint. Og så trener jeg   
taekwondo. Jeg har blått belte! Neste 
gang får jeg rød stripe, etter der er det 
rødt belte før jeg får svart belte! Jeg trener 
uten vest, for da er det lettere for de andre 

Mette i farta med 
pacemaker

Helt siden Mette (12) var halvannet år, har hjertet hennes banket jevnt og trutt ved hjelp 
av pacemaker. Vi ble med henne på kontroll på Rikshospitalet.

HOPP OG HEI! Mette hopper og spretter mellom undersøkelsene på Rikshospitalet.

SVART BELTE I UNDERSØKELSER: Mette vet hva som skal skje og gruer seg ikke til undersøkelsene som må til fordi hun har pacemaker. 
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å huske å være forsiktige. Ingen må slå på 
overkroppen min fordi jeg har pacemaker.

– Ja, hun liker godt taekwondo, men 
så er det akkurat dette med slag mot           
pacemakeren, som ikke er så bra. Ellers 
er det en veldig fin idrett for henne! Hun 
ønsker ikke å slutte. Vi vurderte om hun 
skulle trene med vest for beskyttelse, men 
kom fram til at det er bedre uten. Når man 
trener uten vest, skal ikke slag og spark 
treffe kroppen uansett – og det er jo akkurat 
det vi vil oppnå. En vest gir ikke like god 
beskyttelse som vanlige hensyn og regler i 
kampsporten, mener mamma Ragnhild.

Hun bekymrer seg ikke i det daglige?

– Nei, mange foreldre gjør jo det. Men jeg 
har heldigvis et avslappet forhold til at Mette 
har pacemaker, jeg stoler på at den fungerer.

Pappa Stig skyter inn at han heller ikke 
er bekymret.

– Vi er bare glad vi bor i Norge hvor det 
er mulig å få så godt hjelp! Det eneste vi 
kan merke Mettes hjertefeil på, er at hun 
kan bli litt fortere sliten enn andre på 
samme alder.

Den lille pausen på venteværelset er over, 
og overlege Andreas Früh henter oss 
inn til et ledig undersøkelsesrom. Mette 
klatrer vant opp på benken og drar opp   
genseren slik at Früh kan feste padsene 
som måler EKG og legge på en liten regis-
trator som måler pacemakerens slag. Han 
leser av rytmen og ser at alt fungerer.

– Den tester faktisk seg selv hver natt 
klokka fire. Her ser alt fint ut, sier han som 
kan se målinger for hvordan pacemakeren 
har fungert siden sist.  

Mette er spent på om pacemakeren registrerte 
noe unormalt da hun var på Tusenfryd i høst.

– Jeg kjørte tømmerrenna elleve ganger!

Men nei, Früh ser ingen tegn på at det var belast-
ende for pacemakeren på noen måte. Mette har 
ikke egne hjerteslag og er helt avhengig av at 
pacemakeren jobber jevnt og trutt.

– Det har fungert fint i alle år! Bortsett 
fra én gang. Da hun var sju og et halvt 
år ble det oppdaget en svikt da hun var 
på tredemølletest. Det viste seg at det var 
dårlig kontakt i ledningene, og hun ble 
hasteoperert, forteller Stig.

– Da merket vi også at det var vanskeligere 
med operasjon enn da hun bare var ett år 
gammel. Hun nærmet seg åtte år og var mer 
bevisst på det som skulle skje – men alt gikk 
heldigvis fint da også, sier Ragnhild. 

Mens Mette venter tålmodig på at målingene 
skal registreres ferdig, forklarer overlegen 
foreldrene om detaljer fra utskriften. 
Mette er spent på om hun må bruke 
mobiltelefon på en spesiell måte, men får 
høre at det er helt ok å holde den til øret 
når hun snakker eller i fanget når hun 
tekster og spiller spill. Undersøkelsen er 
over på noen få minutter og snart kan vi 
takke for oss hos Früh. Så fort vi er ute i     
korridoren igjen, er Mette i farta.

– Jeg må bare skli på denne noen ganger, 
vent på meg, roper hun og løper mot en 
blå figur som pynter opp i alt det hvite.

Etter at rastløsheten er kurert for en 
stund, tar vi en matpause i kantina. 
Familien har vært her i flere timer og det 
er godt med en pust i bakken.

– Mette får full sjekk hvert andre år, ultra-
lyd av hjertet må til innimellom, mens 
pacemakeren sjekkes hvert halvår. Så vi er 
godt kjent her, innrømmer Ragnhild.

– Hvordan er det for deg å ha pacemaker, 
da Mette?

– Jeg merker det ikke! Og jeg tenker egentlig 
ikke så mye på det. Det er bare når jeg er 
i sikkerhetskontrollen på flyplasser at jeg 
må ta spesielle hensyn. Men da har jeg jo 
pacemaker-kortet å vise dem!

– Kjenner du noen andre med pacemaker?

– Ja, jeg kjenner ei jente som heter Emilie 
som er litt yngre enn meg. Hun gruet seg 
til å få pacemaker. Da lurte legene på om 
jeg kunne snakke med henne. Det gjorde 
jeg og da gruet hun seg ikke mer. Nå er vi 
veldig gode venninner, men hun går på en 
annen skole.

– Så du har drevet likemannsarbeid, du da? 
Eller kanskje vi skal si «likebarnsarbeid»?

– Ja!
– Det var veldig hyggelig å hjelpe til – og 
koselig at de to jentene ble så gode venner, 
mener mamma, som selv har vært aktiv i 
FFHB både i fylkesstyret og landsstyret i 
tillegg til at hun har sittet i brukerutvalget 
på Oslo universitetssykehus.

På vei mot bilen er Mette igjen høyt og lavt.

– Vi merket forskjell på henne før og 
etter pacemakeren. Hun var veldig aktiv 
som liten. Men rett etter at hun fikk           
pacemakeren, ble farten lavere. Da vi 
var til den første kontrollen lurte legen 
på om hun hadde mye eller lite energi. 
Da vi fortalte om forskjellen før og etter   
operasjonen, utvidet han grensene på 
pacemakeren slik at hun ble mer aktiv og 
dermed mer lik seg selv igjen. Tempoet er 
generelt høyt, bekrefter foreldrene.

– Så det eneste jeg ønsker meg nå, spøker 
pappa Stig, det er en app på telefonen 
der jeg kan justere pacemakeren og «skru 
henne ned» av og til …

YOUTUBE: 
Mette ble fo

r noen 

år siden po
rtrettert 

i kortfilmen 

"Et liv uten 
rytme" 

som ligger ute 
på Youtube

. 

Gå inn på w
ww.youtube.

com og søk på 
tittelen 

på filmen om du 

vil se den. 

ALT I ORDEN: Mamma Ragnhild og pappa Stig konfererer med overlege Andreas Früh.

HJERTEKNUSER: – Jeg tenker ikke på at jeg har pacemaker!
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NÅr hjErtEt trENgEr hjELP tiL Å sLÅ

Verdens første pacemaker ble implantert 
i 1958, på barn først en gang på 1970-tallet. 
I Norge har det vært satt inn pace-
makere på barn i 20 år. Andreas Früh 
er overlege ved Barnehjerteseksjonen på 
Rikshospitalet i Oslo, og undersøker de 
aller fleste av barna som får satt inn pace-
maker eller som er på pacemakerkontroll 
på Rikshospitalet. Han understreker at 
det totale antallet barn med pacemake-
re kan være noe høyere, da enkelte har 
fått pacemakeren satt inn andre steder i 
landet. Majoriteten er imidlertid innom 
Rikshospitalet, og der utfører de ca. 20 
prosedyrer med pacemakere på barn hvert 
år. Dette inkluderer både innsetting av pace-
makere, batteriskifte og annet vedlikehold.

Hvordan fungerer pacemakeren?
En pacemaker er et lite apparat som 
opereres inn under huden. Den drives 
av et innkapslet batteri og fungerer som 
en liten datamaskin. Et pacemakeranlegg 
består av selve pacemakeren og en eller 
flere ledninger (elektroder) som føres til 
og plasseres på utsiden eller innsiden av 
hjertets kamre. Pacemakerens oppgave er 
å overvåke hjerterytmen og gi elektriske 
impulser når hjertets egne uteblir. 

Hos de minste barna som veier mindre 
enn 10 kilo, plasseres pacemakeren under 
huden på magen. Elektroden sys fast på 
utsiden av hjertemuskelen, nærmest spis-
sen av hjertet. Dette for å sikre synkrone 
sammentrekninger av begge hjertekam-
rene. Det brukes en såkalt unipolar elek-
trode på disse barna. Selve pacemakerap-
paratet fungerer som den andre polen.  

Når barna har passert ti kilo er også 
blodkarene større. På disse barna plasse-
res pacemakeren øverst på venstre side av 
brystkassen, og ledningen(e) føres transve-
nøst (gjennom venen) til innsiden av hjer-
tekammeret. Det brukes både unipolare og 
bipolare ledninger. 

Vanligvis benyttes énkammerpacemakere 
på de minste barna. Da stilles det inn en 
minimumsfrekvens som pacemakeren uan-
sett vil opprettholde. Pacemakeren reage-
rer på risting/bevegelse, og under aktivitet 
vil en høyere hjertefrekvens derfor oppnås. 
På større barn og på ungdommer kan det 
være grunn til å bruke tokammerpacema-
kere med elektroder til både forkammer 
og hjertekammer. Da vil forkammeraksjonen 
kunne styre aksjonen i hjertes pumpekammer, 

og det naturlige samspillet mellom for- og 
hjertekammer gjenopprettes.

Medfødt AV-blokk
Det er ulike årsaker til at barns elektriske 
ledningssystem ikke fungerer, og at de 
trenger hjelp for å holde hjertefrekvensen 
oppe. Früh forteller at medfødt AV-blokk 
er den mest vanlige grunnen (ca. halvpar-
ten) til at barn får implantert pacemaker. 
AV-blokk betyr at det er en feil i det 
elektriske ledningssystemet mellom for-
kammer og hjertekammer. Hjertekamrene 
vil da slå langsommere og uavhengig av 
forkammerrytmen.

– Årsaken til AV-blokk hos barn, når dette 
opptrer som en isolert feil, er i ni av ti til-
feller at mor har antistoffer som i løpet av 
svangerskapet påvirker barnets lednings-
system. Skaden inntrer hyppigst rundt uke 
30. De siste ti prosentene i denne gruppen 
har ukjent årsak, forklarer Andreas Früh.

AV-blokk etter kirurgi
AV-blokk kan også utløses av operative 
inngrep ved at kirurgene kommer borti 
ledningssystemet. Noen av disse blokke-
ringene retter seg opp og restitueres 

Pacemaker og hjertestarter på barn:

Når hjertet trenger hjelp til å slå

Hjertet er en muskelpumpe som normalt drives av sine egne elektriske impulser. 
Hos noen barn har dette elektriske ledningssystemet en defekt fra fødselen av, eller 
det skades på et senere tidspunkt. Da kan barnet ha behov for en pacemaker, i noen 
tilfeller også av en hjertestarter. I Norge har ca. 120 pasienter under 18 år 
pacemaker, 15 har hjertestarter.

Kan mye om barn og pacemaker: Overlege Andreas Früh på Rikshospitalet

Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Hjertets elektriske system
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Hjertets elektriske system
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av seg selv etter en viss tid. Det varierer 
hvor stor risikoen for denne komplika-
sjonen som følge av kirurgiske inngrep 
er, enkelte typer hjertefeil er mer utsatt.

– Det er større risiko for AV-blokk når 
barnet opereres for AVSD (atrioventriku-
lær septumdefekt), fordi ledningssystemet 
hos disse pasientene ofte ligger på abnor-
me steder. Kirurgene vet rett og slett ikke 
hvor ledningene løper. Tilsvarende er det 
for diagnosen kongenitt korrigert trans-
posisjon. Ved store VSD-er (ventrikkel 
septum defekt) gjenstår det kanskje bare 
en liten kant mellom hullet og der hvor 
ledningssystemet løper. Da er risikoen for 
blokkering som følge av inngrep større, 
forklarer Andreas Früh. 

Mange barn som gjennomfører operasjon 
får også innoperert midlertidige pacema-
kertråder som støtte etter det kirurgiske 
inngrepet dersom hjerterytmen er for lav.  

– Er det en langvarig blokkering, settes det 
inn en permanent pacemaker, sier Früh.

Feil på eller manglende sinusknute
Sinusknuten består av spesialiserte hjerte-
celler (naturlige pacemakerceller) og er 
lokalisert i den øvre delen av veggen i høyre 
forkammer. Det er sinusknuten som setter i 
gang og styrer sammentrekningene i hjertets 
forkamre. Den sørger også for stabil hjerte-
rytme. Det er sjelden at barn er født med 
defekt på sinusknuten. Früh forklarer: 

– Hos dem som mangler sinusknuten 
helt, er det ofte andre sentre i forkam-
meret som overtar styringen, men det 
finnes tilfeller hvor en pacemaker kan 
være nødvendig. Fontan-opererte barn 
kan være utsatt for en såkalt sinusknute-
dysfunksjon. Problemene og symptomene 
oppstår gjerne i ungdomsårene, og de 
kan da ha behov for medikamenter som 
demper hjertefrekvensen. Samtidig kan de 
ha behov for en pacemaker som sikrer en 
adekvat grunnfrekvens og frekvensstig-
ning ved aktivitet. Barn med LQTS som 
ikke tåler betablokker på grunn av lav fre-
kvens, vil også kunne trenge pacemaker.

Komplikasjoner med pacemaker?
Andreas Früh understreker at det gene-
relt sett er få komplikasjoner forbundet 
med pacemakere på barn og unge, og at 
det veldig sjelden går galt. Barn har som 
regel godt utbytte av pacemakeren, og 
merker kort tid etter at den er satt inn at 
de får bedre fysisk yteevne. De kan delta 
i vanlig lek og aktivitet uten restriksjo-
ner. Majoriteten beholder pacemakeren 

resten av livet. Batteriet byttes ca. hvert 
tiende år. Noe «vedlikehold» må imidlertid 
påregnes, særlig mens barnet er i vekst. 
Ledningene kan bli for korte og komme 
i strekk, da vil man prøve å skyve dem 
inn. (Ledningene som brukes er i utgangs-
punktet for lange for barn. Resten av 
ledningen legges i en krøll ved siden av 
pacemakerboksen, og denne kan brukes 
for å mate ledningen inn.) Ledningene 
kan også gro fast og venene tettes. Da må 
elektroden frigjøres og eventuelt dras ut. 

Infeksjon av pacemakeranlegget er ifølge 
Früh den mest alvorlige komplikasjonen. 
Alt gjøres for å holde denne risikoen så 
lav som mulig. Når det oppstår infeksjo-
ner i området rundt selve pacemakeren 
eller langs ledningene, må i verste fall hele 
anlegget tas ut, og pasienten behandles for 
infeksjonen på sykehuset. Den første tiden 
etter at pacemakeren er satt inn, er det der-
for viktig å være nøye med å holde området 
ved snittet rent og å unngå sårinfeksjon. 

– Når vi opererer i arrvev er faren for 
infeksjon noe større, og risikoen øker med 
antall inngrep.  Når operasjonssåret først 
er grodd, er faren over, sier Früh. Han gjen-
tar at de har hatt få infeksjoner hos barn 
med pacemaker, og de infeksjonene som 
har vært, er blitt brakt under kontroll. 

Må ikke alltid ha pacemaker
Ikke alle med AV-blokk eller dysfunksjonell 
sinusknute trenger pacemaker med én gang. 
Ofte kan andre pacemakerceller i hjertet 
lage en erstatningsrytme. Er frekvensen på 
denne rytmen høy nok, kan barnet klare seg 
uten pacemaker, ofte helt opp til skole- eller 
ungdomsalder. Früh forteller at de venter 
med å sette inn pacemaker på disse barna. 
På den måten unngår de hyppig pacemaker-
bytte og sparer venene, som i mellomtiden 
får vokst seg større.

Hjerte som løper løpsk
En ICD (Implantable Cardioverter 
Defibrilator), også kalt hjertestarter, kan 
opereres inn ved høy risiko for livstruende 
hjerterytmeforstyrrelse. Hjertestartere fun-
gerer til en viss grad som pacemaker, og 
vil stimulere hjertekamrene med paci-
ng hvis hjerterytmen blir for langsom. 
Dersom hjertet slår for raskt (løper løpsk) 
eller uregelmessig, kan ICD-en eventuelt 
gi raske impulser som bryter den raske       
rytmen. Dersom dette ikke hjelper, vil den 
gi et kraftig elektrisk støt slik at hjertet 
«restartes» og deretter begynner å slå igjen. 

Ved enkelte typer genfeil som kan gi ven-
trikkelflimmer, ved arytmogen kardiomy-

opati og hos noen pasienter med Fallots 
tetrade eller Transposisjon med alvorlig 
ventrikkelarytmi, kan det være behov for 
ICD. Apparatet er i utgangspunktet laget 
for voksne, og ledningene er tykkere og 
lengden kan ikke tilpasses på samme måte 
som hos en hos en pacemaker. Den yngste 
som har fått dette operert inn, var syv år 
gammel. I Norge er det ca. 15 pasienter 
under 18 år som har ICD. 

Aleksander får satt inn pacemaker
Aleksander Jelsa er syv år og har nylig fått 
påvist AV-blokk. På 6-års rutinekontroll 
på helsestasjonen hørte legen en bilyd og 
registrerte at gutten hadde unormalt lav 
hjertefrekvens. Aleksander ble sendt til 
Stavanger Universitetssykehus for utred-
ning. Nå er det dagen før dagen da pace-
makeren skal settes inn, og Aleksander 
blir grundig undersøkt av Früh på 
Rikshospitalet, som skal klargjøre hva 
slags pacemaker Aleksander bør ha og 
hvordan den skal plasseres og stilles inn. 

Früh måler den elektriske aktiviteten i 
Aleksanders hjerte med EKG. Han studerer 
også selve hjertet med ultralyd, og regis-
trerer at det går tre ganger så sakte som 
normalt. Dette har ført til at Aleksanders 
hjerte er blitt unormalt stort. Früh forkla-
rer for mamma Lene Jelsa at pacemaker-
tråden de skal legge inn, vil gå gjennom 
høyre forkammer. Der legges den i en sløyfe, 
så har han litt «å vokse på», og derifra føres 
den videre gjennom trikuspidalklaffen til 
spissen av høyre hjertekammer, hvor den 
skrus inn i hjertemuskelen. 

Pacemakeren «lagrer» informasjon om 
pacemakerfunksjon og aktivitet i hjertet, 
og kan avleses på Rikshospitalet ved kon-
troll. Etter en lengre vurdering sammen 
med Früh, bestemmer Lene seg for å gå for 
et pacemakeranlegg som kan avleses hjem-
mefra hver tredje måned via en analog 
telefonlinje. Det innebærer i praksis noen 
færre turer til Rikshospitalet for kontroll. 

Aleksander er spent på morgendagen, 
men tar det hele med stor fatning. Etter 
mange og lange undersøkelser denne 
dagen, er han akkurat nå mest opptatt av 
å kunne gjøre noe annet og kanskje få seg 
noe å spise. Vi ønsker ham lykke til!

NÅr hjErtEt trENgEr hjELP tiL Å sLÅ Tekst og foto: hanni Winsvold Petersen 

Barn har som regel godt utbytte av pacemakeren, og merker 
kort tid etter at den er 
satt inn at de får bedre 
fysisk yteevne. De kan delta i vanlig lek og aktivitet uten restriksjoner.

Avlesning hjemmefra, Früh demonstrerer hvordan det skal gjøres Sjekker hjertet: Früh undersøker Aleksanders hjerte og bestemmer 
hva slags pacemaker han skal ha
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Å LEvE MEd hjErtEFEiL

I oktober 2012 disputerte Malin 
Berghammer over sin doktorgradsavhand-
ling på universitetet i Gøteborg, hvor hun 
belyser hvordan ungdom og unge voksne 
med medfødt hjertefeil som gruppe vur-
derer sine liv. Hun har sett på hvilken 
betydning selve hjertefeilen har på deres 
opplevelse av egen helse, av å mestre 
livssituasjonen sin og om hjertefeilen har 
innvirkning på livskvaliteten deres. Hun 
har i tillegg undersøkt pasienter med uni-
ventrikulær hjertefeil som er blitt kirur-
gisk behandlet for dette (dvs. Fontan-
opererte). Berghammers doktorgradsstudie 
er basert på både breddeundersøkelser 
med deltakere hentet ut fra svenske registre 
over voksne med medfødt hjertefeil, og et          
mindre utvalg som er dybdeintervjuet. 

– Jeg ønsket aller først å se på det brede 
bildet over hvordan de unge med medfødt 
hjertefeil har det. Hvordan ser denne pasi-
entgruppen på sine liv og hvordan vurde-
rer de sin helse, var spørsmålene som inter-
esserte Malin Berghammer. Berghammer 
har bakgrunn som barnesykepleier og har 
jobbet med barn på sykehus, både for tid-
lig fødte barn, barn med hjertefeil, og de 

siste årene med barn og ungdommer med 
ulike medisinske diagnoser. I de to første 
studiene intervjuet Berghammer seks unge 
voksne med ulike medfødte hjertefeil, og 
sendte i tillegg et helsevurderingsskjema til 
1435 kandidater fra det nasjonale registeret 
over voksne med medfødt hjertefeil, som har 
legekontakt ved GUCH-senteret i Gøteborg. 

Opplever seg selv som friske
En av hovedkonklusjonene fra disse to 
undersøkelsene er at ungdom og unge 
voksne med medfødt hjertefeil som grup-
pe, i de aller fleste tilfeller opplever sin egen 
helse som god, og som helt på linje med 
friske personer. Både smerte, ubehag, angst 
og depresjon forekommer i denne gruppen, 
men forekomsten er ikke noe særlig høyere 
enn i populasjonen for øvrig. Berghammer 
registrerer imidlertid et ikke så overras-
kende mønster: Jo mer alvorlig hjertefeil, 
jo mer rapportering av smerte, ubehag, 
angst og depresjon. Samtidig er det slik at 
utvalget med medfødt hjertefeil som helhet 
rapporterer mindre smerter og ubehag enn 
befolkningen ellers. Medfødt hjertefeil kre-
ver tilpasning gjennom oppveksten, men 
Berghammers funn tyder på at den over 

tid blir en integrert og normal del av livet. 

– Disse menneskene har vokst opp med 
sykdommen. Jeg tror de har lært seg å leve 
med de begrensningene og smertene den gir, 
at dette er en naturlig del av livet for dem. 

Ambivalens til sykdommen
Berghammers dybdeintervjuer av ungdom 
og unge voksne med medfødt hjertefeil, 
med ulike diagnoser, viser samtidig at de 
opplever en ambivalens til egen diagnose. 
Noen av dem føler at det er som å balansere 
på en smal line når de avveier aspektene 
mellom helse og sykdom som eksisterer 
side om side i deres identitet.  Ambivalensen 
knytter seg til hvorvidt de vurderer seg selv 
som friske eller ikke, og til avveiningen om 
de skal «oute» hjertefeilen. På den ene siden 
ønsker de at andre skal vite, og eventuelt 
også ta hensyn. På den annen side kjemper 
de for å være som alle andre og ikke føle 
seg annerledes. At hjertefeilen er usynlig 
kompliserer dette dilemmaet. For noen ser 
løsningen ut til å være at de lever over evne 
og gjør store anstrengelser for å være like 
«gode» som alle andre. Pasienter med med-
født hjertefeil forteller heller ikke alltid om 

sine plager når de er på kontroll og oppføl-
ging i helsevesenet. Dette fordi symptomene er 
en naturlig del av deres kroppsopplevelse og 
derfor ikke vektlegges. Berghammer funderer 
også på om det kan skyldes at de frykter 
konsekvensene ved en eventuell forverring 
av helsen sin/tilstanden. 

Eksepsjonelle og friske
I de to siste undersøkelsene til Berghammer 
fordypet hun seg i pasienter med univen-
trikulære hjerter. 

– Jeg ønsket å se nærmere på disse pasien-
tene fordi jeg i de første studiene så klart 
at de som gruppe skiller seg ut med tanke 
på å rapportere mer problemer i form av 
begrensninger av ulike slag, men også mer 
angst og depresjon, forteller Berghammer.

Ungdom og unge voksne med univen-
trikulært hjerte (dvs. at kun ett hjerte-
kammer gjør jobben, mot normalt to) 
vil kunne støte på ulike hindringer i sin 
hverdag. De opplever dårligere fysisk 
utholdenhet, de kan møte på restriksjo-
ner når det gjelder utdannelsesmuligheter, 
fritidsaktiviteter, jobbvalg, familiesitua-

sjon med mer.  Univentrikulær hjertefeil 
kategoriseres som alvorlige, og innebærer 
at pasientene har bak seg flere opera-
sjoner og lange sykehusopphold. Disse 
pasientene krever livslang oppfølging av 
spesialisert helsepersonell. 

Dette til tross, i Berghammers fjerde studie 
rapporterer denne gruppen god helse (80 
prosent), og at de er svært fornøyde med 
sine liv (90 prosent). I dybdeintervjuene 
fremkommer det også at de har en uttalt 
oppfatning av seg selv som eksepsjonelle, 
sterke og friske. 

– Denne gruppen pasienter gir uttrykk for en 
eksistensiell modenhet, og forteller at de tidlig 
i livet har blitt konfrontert med livets alvor og 
usikkerhet. De uttrykker en klar glede over 
å være seg selv og over å ha overlevd «mot 
alle odds», forteller Berghammer. Sistnevnte 
tas til inntekt for at de nettopp er sterke. 
Deres bevissthet om å gjøre det beste ut av 
tilværelsen er høy, og de har i stor grad tilpas-
set seg sine eventuelle begrensninger. Ifølge 
Berghammer viser dette at det ikke nødven-
digvis er noen assosiasjon mellom hjerte-
feilens alvorlighetsgrad, hvor mye smerte,     

ubehag eller begrensninger den medfører, og 
den samtidige opplevelsen av livskvalitet. 

– At disse pasientene forteller såpass like 
historier kan også ha noe å gjøre med 
at samtlige har vært til behandling på 
samme sykehus, der de har høy bevissthet 
om helhetlig behandling av pasientene. 

At resultatene i avhandlingens intervjustu-
dier skiller seg såpass fra hverandre, tror 
Berghammer også kan forklares med alders-
forskjellen mellom utvalgene i studiene. De 
fleste i breddeundersøkelsen var barn på 70- 
og 80-tallet, og da hadde man mindre kunn-
skap. Fagfolk vet mer i dag, og gir derfor 
mest sannsynlig en litt annen informasjon, 
som i større grad trygger familiene.  

– Jo mer man vet, jo tryggere blir man i 
situasjonen, mener Berghammer.

Må se helheten i oppfølgingen
Oppfølging av barn, ungdom og voksne med 
medfødt hjertefeil må ha størst fokus på mulig-
hetene og alt de kan, og kanskje noe mindre 
på hindringene de møter, mener Berghammer. 

 – erfaringer fra ungdom og voksne

Ungdom og voksne med medfødt hjertefeil er en forholdsvis ny og lite 
utforsket pasientgruppe. Vi skal få tiår tilbake før de færreste

 med alvorlig hjertefeil vokste opp. Utvikling og utbedring av både behandling, 
kirurgi og diagnostikk gjør at de fleste overlever og når voksen alder. 

Hvordan ser disse unge menneskene på seg selv, og på egen sin helse?

Tekst: hanni Winsvold Petersen 

å leve med 
medfødt hjertefeil

Mange års arbeid er tilbakelagt: Avhandlingen til Malin Berghammer ser 
på hvordan unge og voksne med medfødt hjertefeil vurderer livet sitt. 
(Foto: privat)

GUCH er en forkortelse for voksne 
med medfødt hjertefeil (grown up 
with congenital heart disease)
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Ragnhild Bang Nes er psykolog og har 
forsket på begrepet «livslykke» i befolk-
ningen som helhet. Hun har gjennom 
sine forskningsfunn vist at vårt tilfreds-
hetsnivå, eller vår grunnstemning, er gan-
ske stabil. Den synes i stor grad å være 
«forhåndsprogrammert» av gener (80 
prosent). Samtidig er vi ikke prisgitt våre 
gener. De er i et kontinuerlig vekselspill 
med miljøet og ytre faktorer, og her ligger 
vårt endringspotensial. Omgivelsene og 
hva vi gjør har stor betydning for lykke-
følelsen, men gjerne en mer kortvarig 
effekt. Intet er med andre ord statisk, og 
vi har selv muligheten til å påvirke. 

– Livsbetingelser og personlighet, gener 

og miljø, er i et stadig og pågående       
vekselspill, sier Ragnhild Bang Nes.

Vår generelle tilfredshet er stabil
De færreste går gjennom livet uten mot-
bakker eller utfordringer. Likevel er det 
slik at noen «rammes» mer. Kriser fordeles  
sjelden rettferdig, og noen er dårligere rustet 
når de oppstår. Dette kan ha sammenheng 
med både gener og miljøfaktorer.

– Når vi måler folks generelle livstilfredshet, 
om de er fornøyde med livet sitt som    
helhet, viser denne vurderingen seg å være 
ganske stabil over tid. Dette er forholdsvis 
uavhengig av hva man ytre sett opplever, 
og betyr at mennesker som har lett for å være 

glade på ett sted i livet, har lett for å være glade 
også på et annet sted, forteller Bang Nes. 

Livstilfredsheten er selvfølgelig påvirket av 
hendelser i livet og av rammebetingelsene, 
slik som økonomi, jobb, samlivssituasjon og 
sykdom. Kriser skaper følelsesreaksjoner, og 
vil åpenbart også kunne påvirke kom-
ponenter av livskvaliteten over tid, så 
som nivået av angst, depresjon, stress og 
bekymring. Men langt fra alt blir påvirket.

– Å få et barn som er sykt, gjør mange redde og 
bekymret. Alle reagerer, men noen er mer sårbare 
for slike kriser, og opplevelsen virker sterkere inn 
på dem. Hvor kraftig man reagerer på å få et 
sykt barn, og hvilken betydning det får for det 

Tegningen er laget av Brita Englund, og ble brukt i
 Malins avhandling. Refleksjoner om framtiden er temaet.

Vår tilfredshet med livet er mer påvirket av gener enn vi tidligere har trodd. 
Noen ser nesten ut til å være født lykkelige, andre med større hang til tungsinn. 
Samtidig virker omgivelsene og våre egne handlinger inn på denne tilfredsheten. 
Livslykke kan både påvirkes og læres. 

Å LEvE MEd hjErtEFEiL Tekst: hanni Winsvold Petersen 

fornøyd med livet
Folk flest er

– Det er viktig å ta i betraktning at majoriteten 
i denne gruppen ser på seg selv som friske, 
ikke syke, understreker hun.

Hun argumenterer for at de skal lære seg 
å leve med kroppen sin, ikke med begrens-
ningene, sistnevnte må de finne måter å 
mestre og håndtere på. Ingen hjertefeil er 
lik, verken anatomisk eller med tanke på 
de psykologiske implikasjonene, og hvert 
individ må vurderes for seg. Berghammer 
mener at oppfølgingen av disse pasientene 
bør være personorientert og i stor grad 
bestå av å lytte til deres historier og opp-
levelse av sitt liv. Det er samtidig viktig 
å fokusere på friskhetsfaktorene. Hva i 
personen kan hentes fram for at de skal 
klare å beholde sin helse? 

– Følelsen av sammenheng, mening og hånd-
terbarhet er viktig, forklarer Berghammer, og 
legger til et sitat som illustrerer hvor viktig 
pasientens egen opplevelse av kontroll fak-
tisk er. Dette er en uttalelse fra en ung kvinne 
med univentrikulært hjerte fra undersøkel-
sen: «Jeg har bestemt meg for at jeg er frisk».

Foreningen voksne med medfødt 
hjerte-feil (VMH) ble opprettet i april 
2010. Initiativet kom fra Foreningen 
for hjerte-syke barn (FFHB), som 
siden 1976 har jobbet for hjertebarn 
og deres familier. Foreningen har 
nærmere 400 medlemmer.
 
For en generasjon siden var det 
ikke vanlig at barn med medfødt 
hjertefeil levde lenge nok til å nå 
voksen alder. I dag når ca 85 pro-
sent av alle som fødes med medfødt 
hjertefeil voksen alder. Det er rundt 
9000 hjertebarn og unge under 18 
år i Norge, og trolig rundt dobbelt 

så mange over 18 år. Antallet øker 
stadig, og dette er en av de hurtigst 
voksende pasientgruppene i verden.
 
Det å ha en medfødt hjertefeil følger 
deg hele livet. Også i voksen alder kan 
det føre til mange sykehusopphold 
med mye usikkerhet om fremtiden. 
Voksne med medfødt hjertefeil er en 
ny pasientgruppe som man relativt 
sett har liten kunnskap om. Dessverre 
er det også slik at voksne med med-
født hjertefeil ofte vet lite om sin egen 
diagnose. Det er stort behov for infor-
masjon, nettverk og fellesskap for 
voksne med medfødt hjertefeil.

Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil i Norge

(Kilde: www.vmh.no)

Psykolog Ragnhild Bang Nes (Foto: privat)
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Gravplassen
Vi hadde vært på Haukeland sykehus hele sommeren 1978 (nesten 3 måneder).

Dagene gikk over til måneder.
Timen – minuttene ble utvisket.

Det var snakk om å overleve.
At min sønn skulle få leve.

Vekk fra sonder og kuvøse og intravenøst.
Om å få gå ut i solen og varmen.

Det var legen som kom fra 4 ukers ferie som vekket meg.
Er du her enda?

Ja, sier jeg.
Ja men, du må hjem.

- Du må skrives ut, du og sønnen din.
Hjem!

Kjente irritasjonen stige!
Jeg har spurt i dag om å få gå en tur med barnet mitt, men fikk ikke lov av legen.

Min sønn var for syk.
Legen så på meg. Du skal få låne en barnevogn å få gå på tur, sa ferie-tilbake legen.

Jeg pakket et sovende  hjertebarn ned i en høyt dandert pute som et hjertebrett.
Kom oss i heisen og ut.

Hvor går jeg nå?
Ser en park lenger borte

Der ser det fint ut.
Føler meg tryggere nå – barnet puster bra og smiler i søvne.

Jeg ser med et at parken er en gravplass.
Uff!

Men det ser jo vakkert ut her med trær og blomster overalt.
Noen gamle som steller gravene sine.

Her går jeg og triller gutten min som lever mot alle ods, tenkte jeg.
Det ble et mektig møte mellom døde og levende

Jeg ble plutselig så glad – midt i alt.
Alle gravstøttene!

Hadde lyst til å rope høyt.
Her kommer vi!

Hadde lyst til å rope høyt og fortelle gleden min til noen.
Skulle jeg snakke med den gamle damen som vannet blomstene ved graven der?

Nei, hun tror jeg er gal.
Snakke med fremmede om at vi hadde vært innesperret på barnesykehuset i måneder.

Dette var den første turen vår i lånt sykehus barnevogn.
Nei, gledesrusen måtte vente.

- Men gud hvor glad jeg var inne i meg.
- Jeg var klar for livet.

- Jammen skal jeg hjem!
hErE WE coME!

Elisabeth Lund

FOLK FLest er FOrnøyd Med LIvet

videre livet, vil variere fra menneske til menneske. 
Konsekvensene av en livshendelse er derfor 
helt avhengig av hvem som utsettes for den, 
og her vil biologisk utrustning ha mye å si. 
Noen bærer for eksempel gener som gjør 
dem mer utsatte for psykologiske påkjenninger 
etter kriser, eller de har få å støtte seg til. 
Andre håndterer vanskelige situasjoner 
bedre og merkes i langt mindre grad av 
dette. Bang Nes forklarer at det likevel 
er slik at de aller fleste, etter en viss       
(bearbeidelses)tid, blir like tilfredse med 
livet som det de var før krisen inntraff.

Folk flest er fornøyd med livet
Det avdekkes en del geografiske forskjeller 
når en måler livslykke og livstilfredshet. De 
skandinaviske landene kommer alltid best ut. 

– Dette har nok sammenheng med levevil-
kårene i de nordiske landene. Vi har god 
økonomi, rettssikkerhet, lavere arbeids-
ledighet og større grad av trygghet enn 
i mange andre land. Vi har gode ramme-
betingelser for tilfredshet og mindre 
grunn til bekymring her i Nord-Europa. 
Internasjonalt blir dette kalt «The Danish 
effect». Danskene skårer nær sagt alltid 
best i slike internasjonale sammenligninger, 
skjønt med de andre nordiske landene 
hakk i hæl, forteller Bang Nes. 

– Det er likevel interessant å merke seg 
at når forskere spør folk om å vurdere       
livskvaliteten på en skala fra en til ti, så 
legger de fleste seg på sju nesten uavhengig 
av hvor de bor i verden, forteller Bang 
Nes. Og dette ganske frigjort fra ramme-
betingelsene. Til tross for motgang og 
store utfordringer, ser det ut til at de fleste 
har et positivt, optimistisk utgangspunkt. 

– Folk flest er ganske fornøyde det meste 
av tiden, sier psykologen, og kanskje har 

dette delvis sammenheng med at vi nettopp 
utsettes for så mange store utfordringer. 
Utviklingshistorien vår kan ha bidratt til at 
vi er utstyrt med en viss grad av optimisme, 
og til at vi relativt raskt venner oss til 
forandringer i livssituasjonen vår – også 
til det verre.

Psykologisk vekst
I motgang ligger muligheten til utvikling – 
for alle. Frasen om at det er i motbakke det 
går oppover, har gyldighet. Kriser og alvor-
lige hendelser er vanskelige og krever ofte 
mye av oss, medgir psykologen. Samtidig 
understreker Bang Nes at det her også 
ligger en unik kilde til vekst. Det er ikke 
tilfeldig, mener hun, at mange nettopp 
forteller om positive endringer i kjølvan-
net av en krise. 

– Studier viser at de fleste faktisk klarer 
seg bra etter en krise, og at majoriteten 
etter hvert også ser fordeler i den nye 
situasjonen. Dette kan handle om at for-
ventningene og fokuset endrer seg, og 
ikke minst at vi legger merke til andre 
ting og verdsetter dem på en ny måte. 
Dette kalles gjerne psykologisk vekst, eller 
«benefit finding».

Å endre negativitet
– Vi skal reagere når noe skjer oss. Følelsene 
våre er viktige signalmekanismer som har 
en funksjon. Både negative følelser som 
frykt og sinne, og positive som glede og til-
fredshet, er del av vårt overlevelsesapparat 
og gjør viktig nytte, forklarer Bang Nes. 
Over tid virker det imidlertid som om de 
fleste har en tendens til å venne seg til nye 
situasjoner og livsbetingelser. Vi returnerer 
til vår grunnstemning. 

Bang Nes mener at vi mennesker har 
evnen og muligheten til å endre og påvirke 

både livet og lykken, men dette krever en 
bevisst prosess og egeninnsats. Vi kan lære 
oss teknikker for å bedre vår livskvalitet 
og oppleve mer positivitet, og dette kan gi 
mange heldige ringvirkninger. 

– Forskning viser at positive følelser gir en 
rekke helsegevinster, for eksempel bedre 
immunfunksjon. Positive følelser gjør 
også at vi åpner oss for nye måter å løse 
problemer på og at vi blir mer kreative 
i vår problemløsning. Vi knytter oss til 
andre på en friere måte, som igjen gjør at 
vi bygger og styrker våre sosiale nettverk. 
Vi søker andre erfaringer når vi er positive, 
tar utfordringer og blir mer proaktive, 
ramser hun opp.

– Er du en aktiv og positiv agent i eget liv, 
vil du ta flere positive valg, fortolke livs-
betingelsene dine på en mer positiv måte 
og vekke langt mer positive reaksjoner i 
omgivelsene, slår psykologen fast. 

Fem om dagen
I 2008 ble det utviklet en forebyggende psy-
kisk helsekampanje for de britiske myndig-
hetene av tenketanken New Economics 
Foundation. Den dreide seg om hverda-
gens livskvalitet, og lot seg «koke ned» til 
fem enkle handlinger som kan bidra til å 
gjøre folk glade. Rådet for psykisk helse 
har arbeidet med det samme prosjektet 
her i Norge. 

Anbefalingene er tenkt som hverdags-
lykkens «fem om dagen», og er ment 
som ideer eller invitasjoner til å prøve 
ut aktiviteter som forskning viser har 
sammenheng med økt glede og livskva-
litet. Rådene er gjennomførbare for alle, 
og basert på funn på tvers av en rekke 
livskvalitetsstudier om hva som gjør oss 
tilfredse med våre liv. 

1) Knytt bånd og ta vare på sosiale relasjoner.   
    Gjør hyggelige ting sammen med andre. 

2) Vær aktiv, involver kroppen og gjør ting  
      som oppleves som meningsfulle.

3) Vær oppmerksom og tilstede i livet ditt.  
       Registrer hva som skjer rundt deg og  
       reflekter over det som skjer inni deg.

4)   Lær nye ting og bruk dine styrker og talenter.

5) Gi! Bidra med tiden og iveren din for andre.

Gode råd for livskvaliteten:

Tekst: hanni Winsvold Petersen en FOrteLLInG
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For de fleste vordende foreldre er svangerskapet en tid med mye 
glede og forventning, men også en tid der man er spent og usik-
ker. Selv i en situasjon der ultralydundersøkelsen i svangerskapet 
har vist at alt er normalt, er det godt å være to. Enda viktigere er 
det å være to når mor selv er hjertesyk eller at man har fått vite 
at det barnet man går gravid med, er hjertesykt. I noen tilfeller 
kan det dreie seg om forskjellen på om man skal bære frem bar-
net eller ikke. De beslutningene som tas er viktige, og må være 
noe man kan leve med resten av livet. Alle som har et hjertebarn 
selv eller kjenner noen som har det, vet at det er mer krevende å 
ha et hjertesykt barn enn et som er friskt.
 
For oss i KrF er far viktig. Vi vil gi mannen mulighet til å få være 
partner og far. Derfor er ikke vi enig i et regelverk som ikke gjør 
det mulig for en mann å være sammen med sin gravide partner 
når hun blir lagt inn rutinemessig minst 3 uker før termin når 
de to venter et hjertebarn ved OUS. Det samme gjelder gravide 
kvinner som selv er hjertesyke. Slik regelverket er i dag, blir 
ikke den vordende far regnet for å være far før barnet er født. I 
praksis betyr det at far må dekke utgiftene til reise, kost og losji 
i tiden før barnet blir født. Han får heller ikke dekket tapt lønn. 
KrF vil nå sette fokus på denne saken og stille skriftlig spørsmål 
til Helse- og omsorgsministeren.
 
Hjertebarn trenger ofte flere operasjoner i løpet av oppveksten 
sin. Heldigvis går det bra med de fleste, og over 90 prosent av 
hjertefeilene kan behandles. Likevel kan det flere ganger være 
kritiske situasjoner i forbindelse med sykdom og operasjoner. 
Naturlig nok er det ønskelig både fra barnets side, men også fra 
foreldrenes, at begge to er til stede på sykehuset når dette skjer. 
Av ulike praktiske årsaker kan ikke alltid begge foreldre reise 
sammen med barnet når det blir innlagt. Årsakene kan være at 
foreldrene har flere barn som trenger omsorg og som man ikke 
har fått ordnet med barnepass til i en akutt situasjon, eller at 
foreldrene bor på hver sin kant. Pasientrettighetslovens § 6–2 er 
krystallklar. Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene 
under hele oppholdet i helseinstitusjon. Den såkalte barneforsk-
riften regulerer samværsrett med foreldrene ytterligere. I tillegg 
til barnets og foreldrenes rettigheter til samvær når barnet er 
alvorlig sykt, vil sykehuset se det som viktig at begge foreldre 
møter og får samme informasjon om barnets helsetilstand. For 
ansatte ved Barneklinikken på Rikshospitalet oppleves det som 
om ulike ordninger for dekning av reiseutgifter fører til mye 

ekstraarbeid, og det oppleves som unødvendig byråkratisk. For 
foreldrene fremstår det som forvirrende at krav om refusjon av 
reiseutgifter behandles ulikt, og usikkerheten om hvorvidt reiseutgiftene 
i det hele tatt blir dekket, vil være en ekstrabelastning i en ellers 
vanskelig situasjon.
 
KrF mener at to foreldre til stede gir ekstra trygghet til barnet og 
hverandre, og at de vil fungere som en enhet.  Helsedirektoratet 
er kjent med regelverket på dette feltet. De har kommet med 
forslag om at bestemmelsene bør endres slik at foreldre får dek-
ket reiseutgifter eller syketransporten 
uavhengig av om de ledsager barnet 
eller ikke. Dette gjelder ikke bare 
når foreldrene bør være til stede 
av rent medisinske årsaker, 
men også i forbindelse med 
kurs og opplæring. Forslaget 
innebærer ikke en utvidet 
rett for foreldrene til å være 
sammen med barnet. Fortsatt 
skal det være sykehuset som 
vurderer om det er behov for at 
begge foreldre er til stede, og 
som i tilfelle innkaller dem. 
Vanlige sykebesøk til bar-
net vil derfor ikke dekkes. 
KrF synes det er på tide å 
rydde opp i dette mylderet 
av regelverk og dermed 
styrke barns rettigheter i 
praksis.
 
Etter behandling, vil de 
fleste hjertebarn kunne 
få gode og meningsfulle 
liv. For oss i KrF er det 
viktig at familiene vil få 
den støtten de trenger til å 
komme seg gjennom behand-
ling og operasjoner slik at 
hjertebarna kan få vanlige 
liv med venner, utdannelse 
og familieliv på lik linje som 

Mange hevder at denne pasientgruppen 
vil bli en av de store utfordringene innen 
feltet voksne med medfødt hjertefeil i 
årene som kommer. 

Samtidig ser man i mange land en dramatisk 
nedgang i antall fødte barn med univentri-
kulære hjerter. Dette faller sammen med at 
langt de fleste fostre med denne diagnosen 
diagnostiseres ved ultralyd i svangerskapet, 
og mange velger da abort. I Norge kan man 
etter nemdbehandling få innvilget abort 
fram til uke 22 i svangerskapet dersom fos-
teret bærer en slik alvorlig hjertefeil. 

Den danske legen Lars Idorn har nylig 
gjennomført et doktorgradsarbeid om 
pasienter med univentrikulære hjerter i 
Danmark i perioden 1977–2009. Idorn 
viser blant annet at antall barn med UVH 
i Danmark har falt betydelig i løpet av 
de siste fire–fem år. Denne nedgangen 
skyldes sannsynligvis at fostre med denne 
diagnosen blir «oppdaget» i forbindelse 
med ultralydundersøkelse, og det faktum 
at mange foreldre velger abort. Antall 
fødte barn med UVH i Danmark sank 
fra 0,34 pr. 1000 fødsler i 1977 til 0,08 
pr. 1000 fødsler i 2009. Med andre ord 

er det nå slik at over 80 prosent av disse 
fostrene aborteres i Danmark. I Norge 
er tallet ca. 50 prosent og i Sverige ca. 
60 prosent. I motsatt ende er land som 
Spania og Irland, der tilnærmet 100 med 
denne diagnosen blir født.

Idorn fant at fem års overlevelse (dvs. som 
er i live etter fem år) for hele gruppen 
UVH-pasienter som var født i perioden 
2000 til 2009, var 51 prosent, og det var 
stor forskjell mellom de ulike kategorier 
av UVH. For de som oppnådde Fontan 
sirkulasjon var fem års overlevelse 91 pro-
sent regnet fra siste operasjon (perioden 
1981–2009), 10 års overlevelse var 88 
prosent. Videre fant han at sannsynligheten 
for å utvikle rytmeforstyrrelser økte med 
økende alder, og at den fysiske yteevnen 
samtidig ble betydelig redusert. Likevel 
er det nokså paradoksalt at mens man på 
den ene siden finner stadig flere kliniske 
«objektive» symptomer på redusert helse, 
så opplever pasientene selv at livskvaliteten 
øker med alderen. Dette faller for øvrig 
også sammen med mange andre livskvali-
tetsstudier som er gjort på pasienter med 
medfødt hjertesykdom. Idorn viser blant 
annet til en studie som sier at 72 prosent 

av pasientene over 16 år hadde fulltidsjobb 
(eller studier), og 24 prosent jobbet deltid. 

Lars Idorns forskning var støttet av 
Børnehjertefonden – en stiftelse som 
blant annet støtter forskning på med-
født hjertefeil. «Dansk register for med-
fødte hjertesygdomme» er finansiert av 
Børnehjertefonden, og dette registeret 
dannet utgangspunkt for Idorns forskning. 

Laila Dåvøy har skrevet kronikk for Hjertebarnet denne gangen. Hun er representant på 
Stortinget for Kristelig Folkeparti Hordaland. og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. 

Laila Dåvøy er utdannet sykepleier og ble kommandør av St. Olavs Orden 2004.

Laila dåvøy, stortingsrepresentant, krF kronikkFOTO: Lillian & Lena

La mannen få være 

partner og far
Disputas om 

univentrikulære
hjerter i Danmark

Tekst og foto:  Marte a. jystadUNivENtrikULærE hjErtEr

Univentrikulære hjerter, UVH (som for eksempel hypoplastisk venstrehjerte-syndrom, 
tricuspidal-atresi eller mitral-atresi) er blant de mest alvorlige og komplekse medfødte 
hjertefeil. Uten operasjoner og medisinsk behandling vil levetiden for pasienten være 
kort. Ved hjelp av Fontan operasjon og stadig bedre medikamenter har overlevelsen 
økt betraktelig. Hvis man følger disse barna i et langtidsperspektiv, så vil man likevel se 
at en stor del strever med til dels alvorlige komplikasjoner. 
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Ekstrastiftelsen gav i 2009 støtte til pro-
sjektet «Syk – igjen?». Målgruppen i 
prosjektet var barn som av ulike grunner 
har gjentatte sykehusinnleggelser.  I løpet 
av de to årene prosjektet har vart, har 
prosjektleder Laila Bakke snakket med 
mange barn som har erfaring fra sykehus-
innleggelser. Disse har fortalt sine histo-
rier, og hvordan de har mestret sykehus-
innleggelsene. Resultatet av samtalene er 
boka: «Kunsten å kose seg på sykehus». 

I denne boka møter du Mie og Mats som 
møter hverandre for første gang på syke-
huset. Begge har vært innlagt før, og har 
lært seg noen triks for å gjøre sykehus-
oppholdet triveligere. Disse triksene deler 
de med leseren. De legger ikke skjul på 
at det kan være tøft og vanskelig å være 
innlagt på sykehus. Boka kan danne et 
godt grunnlag for å snakke med barn om 
dette, på barnas premisser. 

Boken tar også for seg noen av de vanlig-
ste avdelingene barn er innom. Det blir 
gitt en enkel forklaring på ulike typer 
undersøkelser, hvem du møter hvor, og 
hvorfor ulike ting blir gjort. Tanken med 
historiene er at barna skal kunne kjenne 
seg igjen i opplevelsene, og få satt ord på 
sine tanker. 

Tips til aktiviteter som er fine å gjøre 
på sykehus er samlet i en egen del. De 
er illustrert og det er lagt vekt på at det 
skal være enkle og billige aktiviteter som 
kan tilpasses ulike aldersgrupper. Leseren 
skal ikke være hobby ekspert for å mestre 

dem! Bakerst i boka er det en litteraturlis-
te med tips til bøker for de som ønsker å 
gjøre det hele mer avansert.

Boken kan bestilles på Licentia 
Forlag, på nettbutikken 
deres www.licentia.no 
eller bestilles opp i 
vanlig bokhandel.  

Laila Bakke

Mistet-treff fant tonen
sOrGsaMLInG Tekst: kristin tvervåg

Kunsten å 

kose seg på sykehus

Flotte barne- og ungdomsbilder på et 
bord med hvit duk, blomster og lys var 
både et vakkert og et vemodig og sterkt 
syn under mistet-treffet i Trondheim 1. 
november. 30 foreldre fra trøndelagsavde-
lingene til Foreningen for hjertesyke barn, 
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) 
og Landsforeningen for uventet barnedød 
(LUB) møttes på Britannia Hotell for å 
høre Gunnhild Corwins foredrag: «Er det 
mulig å bli helt lykkelig igjen etter å ha 
mistet barnet sitt?» 

Corwin er en engasjert samfunnsdebat-
tant, foredragsholder, skribent og forfat-
ter. Hun har bl.a. skrevet boken «Idas 
dans» (2005), som handler om datteren 
som fikk leukemi og døde 19 år gam-

mel). I 2011 kom oppfølgeren «Etter 
dansen», som handler om livet etter Idas 
død. (Bøkene er omtalt i Hjertebarnet nr. 
2 og 3/2012, red. kommentar.)

Ingen sorg er lik – sorg har ingen fasit
Foredraget var basert på den siste boken, 
der Corvin slår sprekker i oppleste og 
vedtatte sannheter og tabuer om sorg. 
Corwin ønsket å formidle at det ikke 
finnes noen oppskrift på hvordan vi skal 
leve våre liv eller sørge vår sorg. Ingen 
sørger bedre eller dårligere enn andre. 
Bare forskjellig.

Det store spørsmålet hun stiller er om det 
er mulig å bli helt lykkelig igjen etter å 
ha mistet barnet sitt? Kan man klare å bli 
ferdig med sorgen? Eller går det rett og 
slett an å leve et meningsfullt liv sammen 
med sin dypeste sorg?

Det var mange foreldre som kjente seg 
godt igjen i Corwins erfaringer, reflek-
sjoner og tanker. Og foredraget bidro til 
gode samtaler og spørsmål i forsamlingen, 
både underveis og etter foredragets slutt.

God stemning
Samlingen ble avsluttet med middag og 
dessert på Britannia restaurant. Det var 
god og hyggelig stemning rundt bordet, 
og praten gikk lett og ledig til tross for 
at mange av foreldrene møttes for aller 
første gang. Felles og sterke erfaringer gir 
et fint samhold. Og jeg vet at de fleste dro 
hjem med en god følelse og en styrket tro 
på at det går an å leve med sorgen som 

en naturlig del av livet. Kvelden ga også 
en større forståelse for hvor viktig det er 
å leve det livet de har, ikke det livet de 
kunne hatt, hvis de ikke hadde mistet bar-
net sitt. For det har jo dessverre skjedd.

Godt samarbeidsprosjekt
Denne kvelden var et godt samarbeids-
prosjekt mellom tre ulike foreninger. 
Fellesnevneren var at deltakerne hadde 
mistet barnet sitt, enten ved sykdom eller 
på en annen uventet måte. 

Det er uansett naturstridig at barn dør 
før sine foreldre, og slike dødsfall er 
derfor svært vanskelig å forholde seg til 
for omverdenen. Å få møte andre som 
har opplevd det samme, kan være både 
vondt og godt på samme tid. Man møter 
forståelse og gjenkjennelse, og man kan gi 
hverandre gjensidig og likeverdig støtte. 
Man får samtidig bekreftelse på at tanker, 
følelser og gjerninger man trodde man var 
alene om, gjerne deles av andre som har 
opplevd det samme. Det er rett og slett 
normale reaksjoner på den ekstreme hen-
delsen som det er å miste et barn. 

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk 
muligheten til å være med og arrangere en 
så gripende, flott og viktig kveld. Det er 
vel neppe noen som har lært meg så mye 
om livet som dere som har mistet.

FFHB Sør-Trøndelag
v/Kristin Tvervåg



Hjertebarnet           1 • 2013  1 • 2013          Hjertebarnet34 35

Alfred Bamse tilhører 1.–3. klasse på 
Bulandet skole i Sogn- og Fjordane. 
Alfred Bamse og menneskevennen Kurt, 
vil i denne boka finne ut hvordan helse-
vesenet fungerer, og de har konsentrert 
seg om Helse Vest. Likevel er det mulig å 
lære hvordan de fleste sykehus fungerer til 
daglig, ved å lese denne boka. 

Vi følger Alfred Bamse i 8 dager. På disse 
dagene er han innom de forskjellige delene 
av en hverdag i helsevesenet. Boka passer 
like godt til voksne som barn. Det er fine 
bilder som forklarer godt hvordan arbeids-
plassen til de forskjellige menneskene er. 
Man lærer sikkert også en del nye ord og 
yrkestitler i denne boka. Boka er god til å 
avmystifisere hvordan det er i helsevesenet.

Her kommer en liten oversikt over noe av 
det som møter Alfred Bamse på hans ferd:

  
  starter med at Alfred 
Bamse får en flis i fingeren. Allerede da får han 
hjelp av en sykepleier for å fjerne flisa. Han får 
også se hvordan det er inni en ambulanse. 

  ser Alfred Bamse hva 
som skjer når du skriver deg inn på sykehuset. 
Dessuten får han være med i sykehusets kjøk-
ken og på pasienthotellet. Det skumleste av alt 
er når han får lov til å bli pasient. Da får han 
se hvordan det er å ha forskjellige sykdommer, 
og hvordan disse kan behandles. 

  er det på tide å se hvor-
dan alarmtelefonen 113 virker. Alfred 
Bamse får komme på besøk. Han får også 
se hvordan legevakten fungerer, og ikke 
nok med det – på fødeavdelingen blir han 
kjent med babyer. 

  møter Alfred Bamse på 
ny ambulansen, og han får en spennende 
dag. Dagen blir annerledes da han får 
være med ned i snekkerverkstedet og 
elektronikkverkstedet på sykehuset. 

  skjer det noe gøy. Da er 
det på tide å stifte bekjentskap med ambu-
lanse helikopteret. Alfred Bamse får oppleve 

hvordan det er å være på øre-, nese- hals 
avdelingen. Der gjør de mye rart med han. 
  

  dresser Alfred Bamse 
seg opp. Nå skal han på møte med direk-
tøren. Alfred Bamse kommer tilbake til 
sykehuset og må ta en del blodprøver. Her 
får han se hva som skjer med blodet videre. 

  
  får Alfred Bamse se 
hvordan man renser blodet. Ikke alle 
kropper klarer dette selv, så noen må få 
hjelp av dialysemaskinen. Han får også møte 
en kardiolog som skal sjekke hjertet hans.

Siste dag på sykehuset blir avsluttet med 
en tur i ambulansebåten, før han reiser 
tilbake til Bulandet skole. 

Dette er en bildebok for alle, uansett 
alder, som vil lære om hvordan det er å 
gjennomgå en hjerteoperasjon. Vi møter 
hovedpersonen Anne, som har noe feil 
med hjertet. Mer enn det får vi ikke vite. 
Men vi vet at hun må på sykehuset og 
operere. Heldigvis har hun med bamsen 
sin, og det er en god trøst. 

Vi følger Anne på sykehuset og ser hvordan 
det er både før og etter en hjerteoperasjon. 
Spesielt får vi vite hvordan det er etter en 
operasjon. Anne er ikke i form. Hun er mye 
sliten, og matlysten er heller ikke på topp. 

Mamma er også med på 
sykehuset, og det er godt, 
synes Anne. Det er sik-
kert godt å ha pappa der 
også, for han er innom. Men 
Anne savner hele familien 
sin når hun er på sykehuset. 

Boken ble utgitt på norsk i 1999, men kan 
også i dag være en hjelp til både barn og 
foreldre som vil forberede seg til operasjon. 
Det kan være lurt å sitte sammen og lese 
boka, for overgangene fra side til side kan 
være noe mangelfull. Likevel gir den et greit 
bilde av hva som vil skje med kroppen til 
den hjertesyke. 

 

av Kurt Rutledal

I morgen blir 
jeg bra igjen

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

 Alfred
Bamse

på sjukehus av Ann De Bode, oversatt 
til norsk av Eli Rygg.

bokaNMELdELsE alfred bamse på sjukehus I morgen blir jeg bra igjen bokaNMELdELsETekst:  Eirin syversenTekst:  Eirin syversen

Broren til Anne sier:"Hvis ikke den stripen hadde vært her,så ville ikke du heller ha vært her." Det er en fin tanke, synes Anne
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rettighets
skolen

Omsorgspenger
Omsorgspenger ytes til foreldre som må 
være borte fra arbeid på grunn av sykt 
barn eller sykdom hos barnepasser. I til-
legg kan det gis omsorgspenger når barnet 
må til lege, herunder ordinær kontroll. 
Etter avtale med arbeidsgiver kan man ta 
ut halve omsorgsdager.

Foreldre med et hjertesykt barn vil nor-
malt ha rett til utvidet antall dager med 
omsorgspenger, og retten til omsorgs-
penger vil gjelde frem til barnet er 18 
år. Antall dager beregnes ved å legge til 
10 dager til det antall dager som følger 
av hovedregelen. Et barn som ikke er 
hjertesykt, gir rett til 10 dager. Er barnet 
hjertesykt gis 20 dager. Tre barn eller flere 
som ikke er hjertesyke, gir rett til 15 dager 
Er ett av barna hjertesykt gis det 25 dager. 

Pleiepenger
Pleiepenger gis når barnet har behov for 
pleie/tilsyn av foreldre eller andre nærstå-
ende over noe tid. Det er to ordninger. I 
den ene ordningen er det et krav at barnet 
i løpet av de første 7 dagene har vært 
innlagt i helseinstitusjon. Det kan da ytes 
pleiepenger fra dag 8.

Den andre ordningen stiller ikke noe 
krav om at barnet først har vært innlagt 
i helseinstitusjon, og det ytes pleiepen-
ger fra dag 1. Men det er et krav om at 

barnet er alvorlig sykt. Hjertesyke barn 
vil som oftest gi rett til pleiepenger etter 
denne bestemmelsen. Etter denne reglen 
kan også begge foreldrene få 100 prosent 
pleiepenger samtidig.

Det er ikke fastsatt noe absolutt tak for 
hvor lenge man kan motta pleiepenger. 
Men er pleiebehovet varig, vil man nor-
malt ikke få pleiepenger. 

Hjelpestønad
Hjelpestønad er en skattefri ytelse som gis 
når barnet har et pleie- og tilsynsbehov 
utover det normale for alderen. Den gis i 
ulike satser, avhengig av hvor omfattende 
behovet er. For å få forhøyet hjelpestønad 
må tidsforbruket per uke være minst 7 
timer mer enn det andre barn har behov for.

Omsorgslønn
Omsorgslønn er en kommunal ordning. 
Den kan innvilges til personer som har 
særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er i 
utgangspunktet kommunen som bestem-
mer om det skal innvilges omsorgslønn, 
antall timer og timelønn. 

Hvordan forholder ytelsene seg til hverandre?
Omsorgspenger og pleiepenger gis kun til 
de som er i arbeid, og beregnes på samme 
måte som sykepenger. Gis pleiepenger fra 
dag 8, kan det tas ut omsorgspenger de 
første 7 dagene. 

Når det gjelder hjelpestønad og omsorgs-
lønn er det ikke noe krav om at man er 
i arbeid eller uten omsorgsarbeidet ville 
vært i arbeid. Innvilges omsorgslønn, vil 
eventuell hjelpestønad bli trukket fra. 

Pleiepenger er ikke en varig ytelse. Det 
betyr at når helsesituasjonen til barnet 
er stabilisert, opphører pleiepengene. Da 
er det hjelpestønad som skal kompensere 
økonomisk for pleie- og tilsynsoppgavene. 
Men at det er innvilget pleiepenger betyr 
ikke at hjelpestønaden bortfaller eller at 
det ikke kan innvilges hjelpestønad mens 
man mottar pleiepenger.

Søknadsprosess
Nav har et eget skjema for søknad om 
hjelpestønad. Det finnes på www.nav.
no under menyen skjema. Det er viktig å 
være detaljert på de spørsmålene som stil-
les. Krav om utvidet antall omsorgspen-
gedager sendes på eget skjema som dere 
finner på nav.no. Søknad om pleiepenger 
får dere av behandlingsstedet. De skal 
fylle ut en legeerklæring. Søknaden sendes 
til det lokale Nav-kontoret. 

Når det gjelder søknad om omsorgslønn 
har mange kommuner egne skjemaer. Det 
er normalt den kommunale delen av Nav 
som skal ha søknaden. 

Ulike støtteordninger for foreldre med 

HJERTESyKE BARN
I denne artikkelen skal vi se på ytelsene hjelpestønad, pleiepenger, 

omsorgspenger og omsorgslønn, hvordan de forholder seg til 
hverandre og på søknadsprosessen.

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

T-skjorte for barn

Multiheadwear
Boka «Med hjerte for trening»

Body

kr  219.00

kr  35.00

kr  79.00

kr  89.00
kr  249.00

kr  149.00

Bamsen Knut

NyHETER I HJERTEBUTIKKEN

Termos
kr  189.00

kr  99.00

hanni Winsvold Petersen

Sitteplate
kr 49.00

Refleks (Slap Wrap)
kr 29.00

Handlenett
kr 49.00
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De fleste som har hjertefeil, er født med 
det. Da er man oppvokst med at livet 

ikke alltid er en dans på roser. Årlige kon-
troller på sykehuset, blodprøver i hytt og 
vær, lange ventetider, operasjoner og opp-
bygging av kroppen. Dette høres kanskje 
ikke så slitsomt ut for utenforstående, men 
for både pasienten og pårørende kan dette 
ofte være en prøvelse. Det er ikke alltid like 
greit å bli stukket i armene utallige ganger 
fordi legene trenger analyse av blodet ditt 
eller gjennomføre operasjoner som kanskje 
kan hjelpe deg til å bli frisk i fremtiden. 

Når man har en hjertefeil, er det viktig 
at man får lov til å delta i diskusjo-

ner og avtaler med legen. Hva om du ikke 
vil ta den operasjonen legen anbefaler? 
Legen kan overbevise deg om at denne 
operasjonen er så lett å gjennomføre at 
han kan gjøre den i blinde, men du får 
likevel forklart at den har visse risikoer. 
Dette kan få deg som pasient til å nøle 
litt. Risikoer? Kanskje jeg ikke blir frisk 

av denne operasjonen? Da er det viktig at 
legen snakker til deg, og ikke foreldrene 
dine. Det er du som skal ta operasjonen, 
det er ditt liv det går utover. Dette skal 
være ditt valg. Hvor irriterende er det 
ikke når legen later som om du ikke er 
der? Hvor mange har vel ikke opplevd 
å bli «skuffet» bort uten å få siste ord i 
saken? Du må aldri være redd for å kon-
frontere legen, eller å stille spørsmål. Det 
er viktig å sette ting i perspektiv å sette 
ord på følelsene dine og komme med egne 
meninger. Det er nemlig ikke bare bare å 
bli lagt i narkose og våkne opp helt beru-
set uten å vite hvor du er og med smerter 
i hele kroppen. 

Du møter ofte på utfordringer når du 
har hjertefeil. La meg ta deg med til 

mimreboksen. Tenk deg første skoledag 
på ny skole og med nye elever. Plutselig 
banker det på døren og der står foreldrene 
dine. De har kommet for å ta den årlige 
«mitt barn har hjertefeil»-praten. Men på 

slutten minner foreldrene dine om at du 
ikke skal ha noen særbehandling av ver-
ken elevene eller læreren. Hvorfor kom-
mer dere hit for å fortelle om dette da? Vil 
dere virkelig utsette meg for slike pinlige 
situasjoner allerede første skoledag? Jeg 
mener, klassekameratene mine vil uansett 
finne det ut før eller siden. Jeg har jo et 
arr over hele brystet som egentlig sier sitt. 
Men det er slik foreldre er, de vil bare 
prøve å oppnå forståelse og hjelpe deg slik 
at du får en mindre krevende skolegang. 

Et liv med hjertefeil kan ofte være gan-
ske begrenset. Kanskje er det noe du 

må holde deg unna? Kanskje du har drømt 
hele livet om å ta hull i ørene, men får ikke 
lov av legen? Kanskje det er et fotballag 
du har trent for å komme inn på, men så 
har du ikke nok energi til å fullføre den 
treningen som må til? Eller de små tin-
gene i hverdagen, som å kunne fullføre en 
hel skoledag uten å ligge som et slakt på 
sofaen når du kommer hjem. Det må ofte 

ungdoms
sidene

Tekst og foto:  Emilie Mikalsen

Å leve med en hjertefeil kan til tider være veldig krevende.
 Du orker kanskje ikke å fullføre alt på dagsplanen, 

klarer ikke å gjøre ferdig alle leksene, eller så har du kanskje ikke 
krefter nok til å gjennomføre den treningsøkten du hadde sett sånn fram til. 

prioriteringer til for å kunne klare å fullfø-
re en dag av gangen. Bare det å måtte løpe 
for å rekke bussen om morgenen kan være 
en utfordring. Eller å dra på klassetur hvor 
tempoet hele tiden skal holdes oppe, mens 
du henger igjen bakerst og sinker hele klas-
sen. Den følelsen du får av å ikke strekke 
til og mislykkes fordi du har hjertefeil. 
Kanskje det er en gymtime hvor du skal ta 
beep-testen og du vet fra første sekund at 
du kommer til å mislykkes. Du er jo ikke 
lat, du er ikke sløv og du er ikke dårlig 
trent. Det er utrolig viktig å huske på at du 
ikke har mislyktes, selv om du må gi deg 
først. Det er ikke noe galt i å stoppe for å 
ta pauser på en klassetur og det er ikke noe 
galt i å komme inn som sistemann. Det er 
bedre at du prøver enn at du lar være. Bare 
det å prøve er en seier i seg selv. 

Helt til slutt vil jeg minne dere alle 
sammen på at dere ikke må la hjerte-

feilen bestemme over livene deres! Selv om 
du har hjertefeil og du har begrensninger, 

kan det ikke hindre deg i å leve det livet du 
ønsker. Vi er alle i samme båt, og hjertefei-
len din skal heller ikke hindre deg i å nå 
målene du har satt i livet. Selv om du møter 
på utfordringer må du ikke la deg knekke, 
reis deg opp igjen og vær stolt av deg selv. 
Av egen erfaring vet jeg at det å leve med 
hjertefeil er veldig tøft og vanskelig til tider. 
Jeg har aldri vært en veldig sportslig jente, 
men på grunn av mitt pågangsmot og min 
styrke, ble jeg alltid valgt som en av de før-
ste på fotball-laget i gymmen, selv om jeg 
ofte måtte sette meg ned på benken for å 
slappe av. Den gangen betydde det så mye 
for meg at klassekameratene mine faktisk 
gav meg en sjanse til å vise at jeg ikke bare 
var den «hjertesyke» jenta i klassen, men 
at jeg faktisk kunne klare å gjøre som alle 
de andre. Det viktigste for meg er å være 
sosial blant andre mennesker og prøve mitt 
beste for at de skal forstå hvilken tilstand 
jeg er i. For å være i en slik sykdomstil-
stand gir deg et annerledes syn på livet. 
Det er ikke alle som kan forstå hvordan 

det er, før de har opplevd det selv. Vi med 
hjertefeil har opplevd både smerte, sorg 
og positive tilbakemeldinger, og derfor har 
vi en styrke i oss som ingen andre har. Vi 
har kanskje hjertefeil, og vi føler oss svake 
til tider, men likevel har vi en styrke til å 
fortsette å kjempe videre for å kunne leve 
et mer «normalt» liv. Å ha en hjertefeil er 
ingenting å skamme seg over, det er heller 
noe alle burde skryte av og være stolt over. 
Ikke vær redd for å vise den egentlige deg, 
og ikke vær flau over arret ditt. Du har en 
hjertefeil og et arr, og det beviser bare hvor 
mye du har gått igjennom for å kunne leve 
i dag. Det er ikke mange som kan måle 
seg med oss, vi er helt spesielle på hver vår 
unike måte. «What doesn’t kill you makes 
you stronger, and that only makes you a 
better fighter». Du må tro på deg selv og 
lytte til ditt eget hjerte. Gjør ditt beste, men 
ikke slit deg helt ut. Du kan klare alt, så 
lenge du gjør det på din egen måte. 

Det er i motbakke 

DET GåR OPPOVER

Emilie Mikalsen

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. 

Det er ikke noe galt i å stoppe for å 
ta pauser på en klassetur 
og det er ikke noe galt i 
å komme inn som siste-mann. Det er bedre at 

du prøver enn at du lar være. Bare det å prøve er en seier i seg selv.

Foto: privat
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moro sammen. Da stiller alle likt! Det viktigste 
fylkeslaget gjør er å knytte vennskapsbånd og 
bygge nettverk mellom medlemmene.

Vennskapsbåndene knyttes på tradisjo-
nelle juletrefester og helgesamlinger. Den 
store foreningen har ulike treff for ulike 
aldersgrupper. I fjor høst hadde de danse-
skole for medlemmene i barnehagealder. 
Ellers har de jevnlige bowling-treff, og 
annenhver måned er det foreldrekafé på 
et sted på Karl Johan. 

– Det tar mye tid å være leder i en stor 
forening, men det gir minst like mye til-
bake! Hvis jeg har kunnet hjelpe nye hjer-
tebarnforeldre, er det faktisk det som er 
det viktigste. Å være sammen med andre 
og få nye venner er veldig givende! Det er 
mange flotte mennesker i FFHB! 

SAMARBEID MED SYKEHUS: I dette fyl-
keslaget går barna til kontroller til tre 
ulike sykehus. I Bærum drar de til Vestre 
Viken i Drammen, pasientene øst i Oslo 
og på Romerike bruker Ahus, mens de 
som bor vest i Oslo bruker Rikshospitalet. 

– Vi jobber mest mot Ahus nå og har et nært 
samarbeid med barne- og ungdomspoli-

klinikken der. De er flinke til å informere 
nye pasienter. Fremover vil vi jobbe for mer 
kontakt med Riksen, i og med at det har blitt 
et lokalsykehus for oss. Kontaktsykepleier 
på Ahus er Anne Hjerpset.

Fylkeslaget er nominert til brukerutvalg 
på Ahus, men er for tiden ikke med. 
Sissel var i brukerutvalget for tre år siden, 
og føler at foreningen uansett har god    
kommunikasjon med sykehuset.

Fylkeslaget har 240 givere og har           
mottatt 380 000 kroner i grasrotandel 
siden oppstarten. 

– Vi har en stabil og grei økonomi, og et 
budsjett på rundt 380 000.

Fylkeslaget samarbeider med de nærmeste 
fylkene, Hedmark, Østfold og Oppland, 
som danner deres region. De arrangerer 
ungdomsleirer i fellesskap, og skal senere 
i år ha et arrangement for de som har 
mistet et barn. 

– Det er fint å samarbeide med et større 
område om et sånt møte, siden det heldigvis 
ikke gjelder så mange. Sånne samarbeids-
prosjekter har vi av og til, forteller Sissel.

LaNdEt rUNdt Fylkeslaget oslo og akershus Tekst og foto:  torill Funderud

ANTALL MEDLEMMER: 291 medlemsfamilier.

GEOGRAFI: Oslo og Akershus er landets 
tettest befolkede område. Akershus fylke 
ligger både øst og vest for hovedstaden, 
og det bor til sammen over en million 
mennesker her. Det betyr også mange 
medlemmer for FFHB, rundt en femtedel 
av medlemmene hører til dette fylkeslaget 
som sjelden sliter med oppmøtet på arran-
gementer. De fleste møtene og treffene 
arrangeres sentralt i Oslo. 

ARRANGEMENTER I OSLO OG AKERSHUS: 
Sommerleir er fast post på programmet. 
Da reiser barn og unge på leir i fem dager. 

– Jeg har holdt mange barn med hjem-
lengsel i hånda og tørket tårer når de 
skulle sove, forteller leder Sissel Holm-
Sandnes (47). Hun er bosatt på Skjetten 
litt øst for Oslo, og har vært styremedlem 
i foreningen i ti år, de siste tre som leder, 
men går av ved årsmøtet i mars.

– Mange reiser uten foreldrene på en 
sånn leir for første gang, og vokser veldig 
på det. Det kan nok være like tøft for 
foreldrene som for ungene første gangen 
de skal bort alene. Men ungene tør gjerne 
opp i løpet av uka, og vil nesten ikke hjem 
igjen når leiren er over. I sommer sa barna 
«ses neste år» da de dro hjem. Jeg tenkte 
for meg selv at det stemmer jo ikke helt, 

siden jeg ikke skal være leder mer. Men 
der og da bestemte jeg meg for å fortsette 
som leirleder selv om jeg skal gi meg som 
leder i foreningen. Det gir meg så mye! 
Familien på fem har vært medlem siden 
yngstejenta, Maria på 18 år, ble født med 
pulmonal atresi. I dag er de eldste barna blitt 
29 og 26, og Sissel er blitt bestemor til fire. 

– Det gir en trygghet å være i en forening 
der du møter foreldre som har opplevd 
det samme og der ungene får være seg selv 
fullt og helt uten å føle seg annerledes enn 
andre. Når vi møtes, kan vi snakke om 
alt. Ikke bare ting som har med barnas 
hjertefeil å gjøre. Minst like viktig er det 
å snakke om alt mulig annet og legge 
bekymringene til side, mener Sissel.

– Det beste med å jobbe i foreningen, er å 
se gleden til ungene når de møtes og har det 

FyLKesLaGet OsLO OG aKersHus

"Det beste er å se gleden til ungene 
når de møtes og har det moro sammen. 
Da stiller alle likt!"

STYRETS MEDLEMMER: 
SISSEL HOLM-SANDNES
Fylkesleder
Tlf: 915 11 723
E-post: sissel@ffhb.no

PER ROBERT ScHUMANN
Nestleder

BIRGITTE M. cHRISTOFFERSEN
Kasserer

FRANK SANDVIK
Sekretær

SIV RASMUSSEN
Webansvarlig

LAILA EVENSEN
Styremedlem

LINN REIERTSEN cANTIGAS
Styremedlem

ANNE UNDHEIM
Varamedlem

TRINE MæLAND
Varamedlem

RØD TRÅD: Sissels engasje-
ment for at barna skal få 
gode opplevelser har gått 
som en rød tråd gjennom 
arbeidet henne som leder i 
Oslo og Akershus fylkeslag. 
Og hvem har ikke sett 
henne på et møte med et 
garnnøste i fanget?  – Jeg 
strikker så fort jeg setter 
meg ned!

Juletrefest (foto: privat)

Helgesamling Eidene (foto: privat)
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kryssord hvEM Er hvEM

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

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet:
Anne Alvestad Berglund, kontaktsykepl.Thoraxkirurg.avd.,  
Tlf. 23 07 00 87, e-mail: 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:
Sissel Holm-Sandnes
Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf. 915 11 723
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK:
Berit Johnsen
Kvartsvegen 8
2322 Ridabu
Tlf. 909 29 914
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND:
Irene Viken
Kongsveien 60
2670 Otta
Tlf. 61 23 19 12
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

TELEMARK:
Lise Thorjussen Kleppe
Knausen 5
3928 Porsgrunn
Tlf. 907 79 042
E-post: telemark@ffhb.no

AUST-AGDER:
Baard Larsen
Fjæreveien 193
4885 Grimstad
Tlf. 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:
Irene Sivertsen
Gate 5 nr. 62
6700 Måløy
Tlf. 997 36 491
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:
Marit C. Samset Elvebakk
Porsmyra 63
7091 Tiller
Tlf. 932 18 871
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG:
Else K. Løvmo Futaker
Prost Brants vei 20
7650 Verdal
Tlf. 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND:
Grete I. Knudsen
Fjellveien 7
8012 Bodø
Tlf. 971 70 143
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS:
Sylvi Andresen
Berglundveien 14 C
9403 Harstad
Tlf. 907 45 432
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. 4-2012:

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

Solveig Flåterud, Notodden
Henrik Borlaug Hovland, Lavik
Kristin Dean, Kristiansand

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. mars.

X-ord nr. 1-2013

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

Hjertebarnet           4 • 2012  
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www.vmh.no
www.facebook.com/vmh.no

besøksadresse: 
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse: 
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo

telefon: 23058000

E-post: post@vmh.no

organisasjonsnummer: 995 613 689

kontonummer: 3000 24 64000

Leder av Landsstyret: 
Marit Haugdahl
marit@vmh.no, telefon 95298687

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 
18. desember 2012.

ET GODT, NYTT VMH-ÅR

Foreningsnytt
s. 49

Medfødt hjertefeil og    psykiske utfordringers. 45

Møt Frøydis i Ungdomsrådet

s. 47

Rundt nyttårstider er den tiden på året vi 
stopper mest opp og tenker på hva vi har 
gjort, og samtidig er det tiden for å plan-
legge fremtiden. Kanskje er 2013 året hvor 
du skal kaste deg ut i foreningslivet? Selv 
om det koster en del tid og energi å jobbe 
med foreningsarbeid, så lover jeg deg at du 
får mye mer tilbake. For den som gir av 
seg selv, den får også fra andre. I 2013 er 
det mye å glede seg til i VMH. Styre-kick-
off, yrkesveilendingskurs, brevandring på 
Svartisen og forhåpentligvis mye, mye mer. 
Vi hører gjerne fra deg om du har lyst til å 
bidra på våre arrangementer! 
Når dette skrives er det midt i den travles-
te førjulsstria. I tillegg til alt annet er det 
mange VMH-brikker som skal på plass 
før jeg kan ta julefri. Mange ganger siden 
landsmøtet i mars har jeg følt arbeidsopp-
gavene tårne seg opp, og så har jeg spurt 
meg selv om hva i all verden jeg driver 

med som helt gratis og i timesvis hver uke 
jobber for foreningen. Skriver artikler til 
nett, leser post, svarer på henvendelser, 
lager Hjerterom, skriver søknader, sitter i 
møter…kvelder, helger netter. Hva er vit-
sen, spør jeg meg selv. Men jeg vet svaret. 
Dere er vitsen. Alle voksne hjertebarn i 
Norge er vitsen. Og jeg får stadig bevis 
for at VMH gjør mye riktig og viktig. 
Når vi får innvilget en søknad, når et nytt 
medlem melder seg inn, når over 2000 
personer har lest en viktig artikkel på nett, 
når en stortingspolitiker har hørt på hva 
vi har sagt om manglende oppfølgingen 
av voksne med medfødt hjertefeil i Norge 
– og du får høre at han har fortalt det 
videre til andre. Da er det jaggu verdt det! 
For ikke å snakke om når jeg får epost 
fra medlemmer som har vært på kurs og 
takker for en fantastisk opplevelse, når jeg 
ser slitne, men akk så glade VMHere løpe 

i mål på Oslo Maraton, når 
noen får svar på et avgjø-
rende spørsmål fra en av 
våre eksperter på nett, 
eller når to mennesker 
som aldri har møtt 
hverandre før finner 
hverandre gjennom 
en felles utfordring i 
en chat på Facebook. 
Alle disse tingene 
gjør meg så glad at 
jeg kan grine bare 
ved å tenke på det! 
Så fortsett med å gi 
meg og alle de andre 
i foreningen gode 
øyeblikk som gir oss 
rikere liv!

Klem fra Marit

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil

.
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Livskvalitet
En britisk studie om livskvalitet viste at 
voksne med medfødte hjertefeil fungerte 
signifikant dårligere fysisk og oppfattelsen 
av egen helse var dårligere sammenliknet 
med tilsvarende aldersgrupper i normal-
befolkningen. En nederlandsk studie viser 
tilsvarende funn. Andre studier har vist at 
det er store forskjeller mellom livskvalitet 
hos pasienter med ulike hjertefeil.
Det er foreløpig usikkert om det er en 
sammenheng mellom alvorlighetsgrad av 
hjertefeilen og redusert livskvalitet. Flere 
studier viser imidlertid at lavere utdan-
ningsnivå og arbeidsledighet har stor 
betydning for livskvaliteten hos pasienter 
med medfødte hjertefeil. Dette understre-
ker behovet for at det legges til rette for at 
personer med nedsatt funksjonsevne skal 
få tilgang til utdanning og arbeidsmarke-
det på lik linje med andre.

Lav selvfølelse
Selvfølelse handler om å akseptere seg 
selv som den en er, og være bevisst sin 
egen verdi. Dårlig selvfølelse er noe som 
angår svært mange, og som reduserer 
livskvaliteten til mennesker i alle alders-
grupper. Lav selvfølelse utvikles hos de 
fleste tidlig i livet, og kjennetegnes av 
usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. 
Lav selvfølelse og dårlig selvtillit henger 
ofte sammen. Barn med medfødte hjerte-
feil kan være ekstra utsatt for å utvikle lav 
selvfølelse og dårlig selvtillit ettersom de 
ofte skiller seg litt ut i barndommen, med 
mye fravær fra skolen, store arr på krop-
pen, redusert fysisk kapasitet og tregere 
fysisk utvikling i forhold til jevnaldrende. 
Foreldre har også stor innflytelse på barns 
selvfølelse, og bør derfor være seg bevis-
ste hvordan de kan bidra til å utvikle god 
selvfølelse hos sine barn.
Selvfølelse og selvtillit er noe som skapes 
i møte med andre mennesker. Negative 
opplevelser i barne- og ungdomsårene 
vanskeliggjør utviklingen av nære rela-
sjoner, og kan bidra til å utvikle følelsen 
av å ikke være god nok. Selv om dårlig 
selvfølelse ofte utvikles tidlig i livet, betyr 
ikke det at det ikke går an å gjøre noe 
med det. For noen er det nok med ulike 
selvhjelpsteknikker, som å hver dag tenke 
gjennom gode ting man har gjort i løpet 
av dagen, la være å sammenlikne seg med 
andre og lære å være glad i seg selv. Om 
dette ikke er nok kan man få hjelp til å 
bedre sin selvfølelse. Snakk i så fall med 
fastlegen din om dette.

Arr
Mange barn og voksne med medfødte 
hjertefeil har gjennomgått en eller flere 
store hjerteoperasjoner, og sitter igjen 
med store arr på kroppen. Hvor stort og 
synlig arret blir etter en operasjon avhen-

ger av mange faktorer, hvor gener og arv 
er blant de viktigste. Å gå rundt med et 
stort arr på brystkassa kan medføre lange 
blikk og mange spørsmål fra andre. For 
noen oppleves dette som helt greit, for 
andre er det svært ubehagelig. Hva man 
føler om arret sitt er veldig individuelt. 
For noen er det et bevis på styrke, at man 
har vært gjennom en alvorlig operasjon 
og overlevd, for andre er det en konstant 
påminnelse om at man har en sykdom og 
at man ikke er helt som alle andre. I en 
britisk studie oppgav mellom 22 og 28 
prosent (avhengig av type arr) at de enten 
hatet eller mislikte sine arr. En kanadisk 
studie viser tilsvarende funn. Denne stu-
dien viser også at mange pasienter sliter 
med nedsatt selvfølelse (20 %) og nedsatt 
selvtillit (18 %) på grunn av arr.
Et arr vil aldri forsvinne helt, men det vil 
som regel bli svakere med årene. Ofte vil 
også eventuelle negative følelser man har 
rundt arrene reduseres når man blir eldre. 
Man lærer seg å leve med de arrene man 
har uten å bry seg så mye med dem. I den 
kanadiske studien oppgav hele 60 prosent 
at arrene deres ikke plaget dem så mye nå 
(på tidspunktet for studien) som de hadde 
gjort da de var yngre.
Det er viktig å være klar over at et arr 
aldri vil kunne bli helt borte, men om du 
har veldig store problemer med arret ditt 
finnes det ulike metoder for å redusere 
synligheten av det. Ta opp problemet med 
fastlegen eller kardiologen din, så vil han 
eller hun gi deg informasjon om hvilke 
muligheter som finnes for deg. I mange 
tilfeller er det dessverre ikke så mye man 
kan gjøre, og man må bare lære seg å leve 
med de arrene man har.

Angst og depresjon
Flere studier har vist at voksne med med-
fødte hjertefeil har et høyere stressnivå 
enn normalbefolkningen. Det er ikke fun-
net sammenheng mellom alvorlighetsgrad 
av hjertefeilen og utvikling av stress. 
Voksne pasienter med medfødte hjertefeil 
har også høyere forekomst av psykiske 
lidelser enn normalbefolkningen. De van-
ligste diagnosene er depresjon og angst. 
Særlig om man opplever en endring i 
sin helsesituasjon, og for eksempel må 
opereres (på nytt) eller begynne på (nye) 
medisiner, er det mange som opplever 
depresjon og angst.
Flere studier antyder at noe av årsaken til 
dette kan skrive seg fra barndommen, og 
hvordan mor og far håndterte barnet sin 
hjertefeil. Om foreldrene håndterte bar-
nets sykdom på en mindre god måte og 
var mye redde, kan dette ha påvirket bar-
net og bidratt til en negativ oppfattelse av 
egen sykdom i voksen alder. I voksenlivet 
har mange bekymringer rundt redusert 
forventet levealder, svangerskap og bar-

neoppdragelse og nedsatt funksjonsevne. 
Mange er redde for at sykdommen skal 
forverre seg i fremtiden, og at de må gjen-
nom flere operasjoner eller at funksjons-
evnen skal bli redusert.
I en tsjekkisk studie som så på depresjon 
hos pasienter med cyanotiske medfødte 
hjertefeil ble det funnet at hele 34 prosent 
av deltakerne i studien var deprimerte. 
Depresjon var assosiert med høyere alder 
(over 40,5 år vs. 33,5 år), dårligere fysisk 
fungering og arbeidsledighet. 
Psyken påvirker kroppen i stor grad. Høyt 
stressnivå er ugunstig for kroppen. Det 
kan blant annet føre til høyt blodtrykk, 
irregulær hjerterytme og svekket immun-
forsvar. Dette kan være ekstra ugunstig 
om man allerede har hjertesykdom. I 
forbindelse med operasjoner er depre-
sjon og angst spesielt uheldig, da dette 
kan forsterke smerten, øke trettheten, og 
øke sjansen for at pasienten isolerer seg. 
Dette igjen kan bidra til å hemme opp-
treningen etter operasjonen. Deprimerte 
pasienter har høyere sykelighet og døde-
lighet enn ikke-deprimerte pasienter, og 
har også nedsatt livskvalitet og dårligere 
fysisk form (målt ved tredemølletester) 
enn pasienter uten depresjon. Deprimerte 
pasienter er i også dårligere til å ta medi-
sinene sine enn andre. Det er derfor svært 
viktig at pasienter som har en depresjon 
eller andre psykiske problemer fanges 
opp i helsevesenet, og får den hjelpen de 
har behov for. 
Det å ha noen bekymringer rundt sin 
egen helse når man har en sykdom er 
helt normalt. Men om negative tanker og 
frykt får en for stor plass i hverdagen din 
og legger en stor begrensning på din livs-
utfoldelse er det ikke lenger noe man skal 
ta lett på. Kanskje er det nok å bare prate 
med noen om problemet, for eksempel 
en venn, kjæreste/ektefelle eller legen din. 
Det finnes også ulike selvhjelpsteknikker 
som kan fungere. Om du har behov for 
mer hjelp kan fastlegen eller kardiologen 
din henvise deg videre. 

Artikkelen er skrevet av legestudent 
Kjersti Jystad Postmyr, som er medlem 
av VMH og selv har medfødt hjertefeil. 
Du finner denne artikkelen og mye annet 
relevant stoff på vmh.no under menyen 
Informasjon/Om hjertefeil.

SPØR EKSPERTEN
Har du spørsmål som angår medfødt 
hjertefeil og psyiske forhold? Send 
et direkte spørsmål til vår psykolog 
under ”Spør eksperten”-menyen på 
vmh.no. Tjenesten er gratis, anonym, 
og du får garantert svar!

Medfødt hjertefeil og

De fleste voksne med medfødte hjertefeil har normale liv og de klarer seg godt i hverdagen. 
Flere studier viser imidlertid at voksne med medfødte hjertefeil har lavere livskvalitet og 
høyere forekomst av depresjon og angst enn normalbefolkningen. Mange sliter med 
negative følelser rundt sine arr, og dette kan føre til redusert selvfølelse og selvtillit.
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Hvorfor meldte du deg inn i Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil?
For å skaffe bekjentskap med andre i 
samme situasjon. Jeg ville være en del av et 
fellesskap og en del av noe som jobber for 
meg og mine interesser.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlem-
skap i Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil? 
Bekjentskap, informasjon og felleskap. Dele 
erfaringer med andre i samme situasjon. 
Kunne sammen jobbe for det vi brenner for 
som ”hjertebarn”.

Hvilke saker som berører de voksne 
hjertebarna opptar deg mest?
Det må være NAV, og hvordan systemet 
der fungerer for oss voksne med medfødt 
hjertefeil. Derfor har jeg nå vært på kurs 

for å lære opp andre til å bli brukermed-
virker i NAV, og kunne få frem våre saker 
i nav systemet. For det er ikke enkelt. 

Hvorfor vil du anbefale andre å bli 
medlem?
Først og fremst fordi man treffer så 
mange fine folk, man får venner for livet. 
Det er også en fin måte å komme i kon-
takt med andre i samme situasjon, jeg har 
lært masse via foreningen, som jeg ikke 
viste noe om. Så jeg kan absolutt anbefale 
å være en del av VMH.

Beskriv deg selv med maks tre 
setninger.
Er veldig opptatt av kosthold, liker å lage 
god og sunn mat. 
Er glad i å gå turer, gjerne i skog og mark.
Er ellers ei blid og positiv jente, står på. 

Hva gjør du når du har fri? 
Som sagt er jeg husmor på AAP, så jeg 
har jo mye fritid. Jeg har ikke sertifikat, 
så jeg går mye. Jeg er glad i å trene, trener 
en del styrke. Ellers har jeg en sønn på 9 
år, så går jo tid der også. Lager en del mat 
fra bunnen av, og det har jeg heldigvis tid 
til siden jeg har en del fri . Ellers så trives 
jeg med å bruke "fritiden" min på VMH 
og andre ting jeg brenner for.  Når det er 
sykkelsesong så sykler jeg mye. 

Hva drømmer du om?  
Som mange andre har jeg drømmer. Den 
første er å ta meg en lang sykkeltur i Norge. 
Det må også være å en gang kunne hjelpe 
andre frem i livet, fortelle om mine erfaringer 
og at alt er ikke umulig selv om man har 
hindringer. 

MEDLEMSprofilen: Susanne K Gulliksen

Alder: 28 år 
Bosted: Sandefjord 
Sivil status: Gift 
Jobber: Husmor
Verv i foreningen: nestleder region sør, nestleder 
2 og regionsrepresentant i landsstyret

kjøkkenskriver
Smilende

Ungdomsrådet ved Oslo universitetssy-
kehus har allerede rukket å avholde fire 
møter siden det ble opprettet sommeren 
2012. Ungdomsrådets oppgave er å sette 
ord på hvordan det er å være ung pasient 
og gi råd om hvordan sykehuset kan ta 
vare på behovene til denne pasientgrup-
pen. De fleste av rådets medlemmer er 
ungdom og unge voksne med pasienter-
faring eller bakgrunn fra frivillige orga-
nisasjoner, i alderen 19-31 år. De øvrige 
medlemmene er representanter fra klinik-
kene ved Oslo universitetssykehus, kom-
munehelsetjenesten og Brukerutvalget. 

Frøydis bor i Mjøndalen og er til dag-
lig førsteårs sykepleierstudent. På friti-
den spiller hun blant annet til dans og 
festivaler med trekkspill og eget band!  
Interessen for å engasjere seg fikk hun da 
hun satt i elevrådet på videregående skole.
- Jeg ble veldig motivert av elevrådsarbeid 
og opplevelsen av at min stemme ble hørt. 
Da jeg så at Rikshospitalet skulle nedsette 
et slikt utvalg, ble jeg veldig tent. Jeg liker 
å være med å ha innflytelse på saker som 
engasjerer meg, sier Frøydis Løvberg Lien. 

Behandlet som et barn
Spesielt synes hun det er viktig å møte 
ungdommene på en god måte på veien 

fra barneavdelingen på sykehuset til vok-
senavdelingen. - Jeg har relativt nylige 
erfaringer med å bli overført fra barne- til 
voksenavdelingen. Jeg likte meg på bar-
neavdelingen, men da jeg kom over på 
voksenavdelingen gikk det opp for meg at 
jeg var lei av å være barn. Min erfaring er 
at sykepleierne bør spørre hvordan pasi-
entene ønsker å bli tatt i mot. Selv følte 
jeg at jeg ble snakket til som et barn selv 
om jeg var 18 år. Jeg har mange tanker 
om hvordan sykehustilbudet for kronisk 
syke ungdommer bør være, og føler at jeg 
har mye å bidra med, forteller hun. 

Selv har hun kjent seg ensom på sykehu-
set. – Det er sjelden noen på min alder 
der. Kanskje kunne de fått til noe på tvers 
av ulike diagnoser for å samle flere på 
samme alder, så man kunne se at man 
ikke var den eneste ungdommen på syke-
hus, sier Frøydis Løvberg Lien. 

Ta kontakt
Hun har mange planer for hva hun 
ønsker å få til som Foreningen voksne 
med medfødt hjertefeils representant i 
Ungdomsrådet. – Men først er det viktig å 
få på plass ungdomsrådet ordentlig, og å 
få folk oppmerksomme på at vi er der, og 
at vi er for alle. Har du gode forslag eller 

noe du vil ha endret på, så kan du komme 
til oss, oppfordrer Frøydis Løvberg Lien. 

Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus 
har opprettet en egen Facebookside for å 
gjøre enklere å nå ut til ungdommene selv. 
Her er det meningen at alle skal kunne 
komme med spørsmål og synspunkter. 
Frøydis håper at medlemmene i VMH vil 
komme til henne med aktuelle saker som 
hun kan ta opp videre.  

Mange opplever at ”sykehus-språket” er 
vanskelig å forstå. Det kan være vanskelig 
å skjønne hva som står i brevene du får 
tilsendt om kontroll og resultater, legene 
bruker ofte ord du ikke forstår, og de 
ansatte snakker sammen på en måte som 
gjør det vanskelig å henge med, selv om det 
er deg de snakker om. Frøydis har opplevd 
at selve Ungdomsrådet også kan være litt 
vanskelig tilgjengelig. For mandatet og det 
de skal jobbe for er jo ikke opprinnelig 
skrevet av ungdommene selv. Derfor jobber 
medlemmene nå med å tolke det som står 
der, og skrive det om slik at alle skal kunne 
forstå hva ungdomsrådet er og hva de skal 
jobbe for.

Skriv til Frøydis på epostadressen: 
vesle_lovbergen@hotmail.com

Frøydis i sykehus-Norges 
første ungdomsråd

Frøydis Løvberg Lien (19) er medlem av Sykehus-Norges aller første ungdomsråd. 
– Jeg hører gjerne fra deg, sier hun.
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ÅRSMØTER
Vinter er årsmøtetid og alle regionene 
har satt datoene for sine årsmøter. 
Det er viktig at du som medlem 
møter opp på årsmøtene. Dette er 
din mulighet til å påvirke hva som 
skal skje i regionen i løpet av året.

Følgende datoer er satt av:
Region øst:   24. februar
Region sør:   9. februar
Region vest:  27. januar
Region midt: 27. januar
Region nord: 2. februar

Regionene vil sende ut invitasjon 
med nærmere informasjon om tid 
og sted. Kontakt region-lederne for 
eventuelle spørsmål.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?
Husk at vår faste psykolog og hjertelege svarer deg på nett. Det er helt anonymt og 
aldeles gratis, og du kan spørre om akkurat hva du vil. Tjenesten finner du på www.
vmh.no under menyknappen ”Spør eksperten”

Nye kurs med yrkesveiledning
Foreningen voksne med medfødt hjertefeil har fått støtte fra Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering til å arrangere yrkesveilendingskurs i hele landet i 
2013. Kursene arrangeres i samarbeid med Podium som er en ledende bedrift 
i Norge innen karriereveiledning. På kurset blir det fokus på hver enkelt delta-
kers muligheter og ferdigheter, og det blir bevisstgjøring rundt valg av utdan-
ning og yrke i forhold til de utfordringer man kan ha som hjertesyk. Planen er å 
arrangere et kurs i hver region i løpet av året, slik at flest mulig får anledning 
til å delta. Kurset ble også arrangert våren 2012, og tilbakemeldingene derfra 
var udelt positive. Invitasjoner blir sendt ut og vil komme på hjemmesiden vår, 
så det er bare å glede seg!

VMH region øst inviterte sine medlemmer 
til hyttetur på Hafjell i november 2012. 
Helga var uten fast opplegg, så mens noen 
valgte å bruke lørdagen til å teste nedoverski-
ene på den lille snøen som fantes, benyttet 

andre anledningen til å se på hopprennet i 
Lysgårdsbakken. Litt småfrosne og etter hvert 
temmelig støle i beina etter årets første skitur, 
var det godt å komme seg inn i en varm hytte 
og nyte julemiddagen. Jammen var det ikke 

igjen julemat til søndagsfrokosten også. Etter 
en lang og deilig frokost ble det enstemmig 
vedtatt å gjøre dette igjen neste år!

Tekst: Anne-Line Bjella-Fosshaug

Hyttetur med region øst

foreningSnytt

Med disse bildene vil vi bare vise litt av 
idrettsgleden og stå-på-viljen som ble vist 
av VMHerne under Oslo Maraton i sep-
tember 2012. Nærmere 20 medlemmer av 
foreningen deltok i en av distansene under 
Oslo Maraton. Om de gikk tre kilometer 
eller løp halvmaraton – den gode følelsen 
var akkurat den samme og seieren like 
stor. Responsen fra deltakerne har vært 
enorm. Majoriteten av de som deltok sier 
at de er mer fysisk aktive nå enn før de 
meldte seg på. Og selv om kun én hadde 
deltatt på et slikt løp tidligere, sier 100 
prosent at de vil melde seg på igjen neste 
gang anledningen byr seg. Det lover godt! 

Marit, Grethe, Lene, Anne, Line, Gro Elin, Hege, Torunn, Eirin, Rolf-Olav og Connie utenfor Perminalen 
Hotell i Oslo, der Maratongjengen hadde sin base. 

De glade VMHere som deltok i Oslo Maraton stilte som heiagjeng 
når de ikke var ute og løp selv. I tillegg kom det flere andre 
medlemmer som ville være med å heie frem deltakerne. 
Her er heiagjengen klar for starten på halvmaraton.

VMH har høsten 2012 gjennomført to 
helgekurs på Modum. Det første kur-
set har vi omtalt på vmh.no. Det andre 
Modumkurset ble avholdt 2. – 4. novem-
ber. På dette kurset var det 19 deltakere 
fra hele landet. Med noen få justeringer, 
var programmet det samme som kurs nr 
1. Gode foredrag, samtaler og gruppeopp-
gaver gjorde helgen til en flott samling. 
Lørdag var den store utfluktsdagen med 

øksekasting, skyting og brente pinnebrød 
(for noen som var litt for nærme bålet). 
Været viste seg ikke fra den beste siden, 
så varmestuen var god å ha! Mange nye 
bekjentskap ble stiftet og flere oppdaget 
at man hadde møtt hverandre for mange 
år siden. VMH takker Modum Bad og 
spesielt Egil for et flott kurs!

Tekst: Torunn Fjær-Haugvik

1.- 4. AUGUST
Sett av første helgen i august. Da 
planlegger vi årets hårete mål for 
alle VMHere – tur til Svartisen. 
Programmet er under planlegging. 
Vi håper på økonomisk støtte for å 
få en pris som er så lav at alle har 
råd til å delta. I tillegg til brevandring 
med erfarne breførere, der vi deles 
inn etter funksjonsnivå, blir det hav-
rafting, mye vakker natur og masse 
sosialt samvær!!!

modum kurs ii

MEGA MARATON



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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