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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

Leder anne Giertsen iNNhoLd

Det er litt vemodig å nå skulle skrive min siste 
leder til Hjertebarnet. Det har blitt noen opp 
igjennom årene, men det er på tide å slippe 
andre til. Etter seks år som styreleder er det 
på tide å takke for meg.  

Det som sitter sterkest igjen etter disse årene 
er alle menneskene jeg har truffet og blitt 
kjent med, engasjerte og åpne alle som en, 
og alle gode møter og samtaler. Viljen til å 
få til noe for hjertebarnfamilier, og evnen til 
gjennomføring, er en stor motivasjon for oss 
alle, vi blir inspirert av engasjerte mennesker 
rundt oss. Men også de sterke møtene jeg har 
hatt, både med foreldre til alvorlig syke barn 
på Rikshospitalet under Hjertekafeene, og 
med foreldre som har mistet sitt barn. Sterke 
historier og sterke minner. 

Mange faglige og sosiale møter har det også 
blitt. Det første landsmøtet jeg deltok på var 
på Rica Hell på Stjørdal i 2002. Givende 
fylkeskonferanser har det også blitt mange 
av, og større og mindre reiser rundt i landet. 

Som styreleder i foreningen har jeg vært med 
på mange spennende organisasjonsendringer. 
Både gjennom det store arbeidet med å legge 
grunnlaget for organiseringen av de unge 
voksne og voksne med medfødt hjertefeil, 
som endte opp med Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil (VMH), samt endring av 
profil og logo, var spennende prosesser å ta 
del i. Mange utfordrende og givende saker 
har landsstyret behandlet, og diskusjonene og 
engasjementet har vært både høyt og stort.  
Å ta del i en større forenings organisering  
og pulserende virke er noe jeg ønsker flere  
skulle få oppleve, det er virkelig givende og 
meningsfylt. 

Jeg har vært privilegert som har fått holde på 
så lenge som jeg har gjort. Takk til dere alle 
som har vist meg tillit opp igjennom årene. 
Jeg føler meg stolt av hva vi sammen har fått 
til, og Foreningen for hjertesyke barn vil alltid 
ligge mitt hjerte nær. Nå går snart familiens 
hjerteungdom over i voksenforeningen VMH, 
og det skal bli spennende å følge hennes vei 
videre der. Jeg er sikker på at hun vil bli godt 
ivaretatt av alle, også der. 

På landsmøtet i april vil det velges et nytt 
landsstyre, slik vi gjør hvert annet år. Noen 
nye og noen tidligere landsstyremedlemmer 
tar en periode til. 

Jeg vil ønske dem riktig lykke til, i tillegg 
til alle dere i fylkeslagstyrene og andre til-
litsvalgte, ressurspersoner og de ansatte som 
gjør en fantastisk innsats. Sammen legger vi 
rammene for hva Foreningen for hjertesyke 
barn skal være, og sammen gjør vi hva vi kan 
for at vi skal leve opp til visjonen vår: Alle 
hjertebarn i Norge skal ha gode liv. 

Varme hilsninger
Anne Giertsen
Leder landsstyret FFHB
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Jeg er aktiv i 
FFHB, men har så 
langt bare møtt en 

annen mor der som er 
enslig. Det ville være 
fint å ha kontakt med 
andre aleneforeldre  

i foreningen.

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.
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NotiSer Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

1100 av Gjensidiges kunder har i 2012 vært 
med på å donere sitt kundeutbytte til en 
organisasjon, og en tredel av disse valgte 
Foreningen for hjertesyke barn som mottaker. 
De to andre foreningene var Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen og Aktiv mot kreft.

Styreleder Anne Gjertsen, i følge med gene-
ralsekretær Helene Thon, mottok sjekken 
på årskonferansen.

– Vi er svært takknemlige for denne støtten 
og synes det er helt fantastisk at så mange  
 

av Gjensidiges kunder valgte å bidra til vår 
innsats for hjertesyke barn! Dette gir oss 
muligheten til å bli enda bedre, og blant 
annet forsterke vårt arbeid med etterspurt 
fagmedisinsk informasjon, sier styreleder 
Anne Giertsen.

hans henrik odland 
har disputert
Fredag 24. januar forsvarte kardiolog Hans Henrik 
Odland sin avhandling for graden philosophiae 
docor. Hans forskningsarbeid gir ny forståelse av 
hjertefunksjonsmålinger hos nyfødte. Foreningen 
for hjertesyke barn gratulerer! 

I avhandlingen Non-invasive assessment of myocardial 
function in the neonate viser Hans Henrik Odland 

hvordan man kan forstå hjertets bevegelser ved 
hjelp av ny ultralydmetodikk. Ved å analysere 

hjertets bevegelseskomponenter; forflytning, 
hastighet og akselerasjon, viser man hvor-
dan disse reflekterer ulike komponenter 
ved hjertefunksjonen, henholdsvis hjertets 
slagvolum, blodstrøms-hastighet og trykk-
generering i hjertet. 

Forståelsesmodellen som foreslås i studien 
peker på at tallverdiene for hver enkelt kom-

ponent av bevegelse i hjertet må håndteres på 
lik linje med den respektive komponent av hjer-

tefunksjon. Hjertets forflytning øker for eksempel 
i ulik grad med alder og vekst sammenlignet med 

trykkgenereringen som forblir konstant. Dette er viktig 
informasjon å ta med seg når man etablerer normalverdier for hjertefunk-
sjon for barn i vekst. 

(Kilde UIO)
 

Ny rapport om 
mediedekning
Personer med nedsatt funksjonsevne er under-
representert i mediene, og de fremstilles ofte med 
stereotypier som «offeret» eller «helten mot alle 
odds». Barne-, ungdoms- og familiedirektora-
tet har i samarbeid med Høgskolen i Oslo og 
Akershus laget den mest omfattende rapporten 
på dette feltet noensinne i Norge. 9. januar ble 
rapporten lansert. 

– Media har et 
ansvar for å 
nyansere virke-
ligheten. Det 
medieskapte og 
tabloide bildet 
av funksjons-
hemmede er 
unyansert sam-
tidig som det er 
en premissleve-
randør for poli-
tiske beslut-
ninger, sa Liv 
Arum, gene-
ralsekretær i 
FFO, under 
lanseringen 
av rapporten. 
Hun mener vi 
trenger denne 
debatten.

Gave fra 
Gjensidigestiftelsen
I januar mottok Foreningen for hjertesyke 
barn en sjekk på 190 000 kroner på 
Gjensidigestiftelsens årskonferanse. 
Foreningen for hjertesyke barn takker alle 
enkeltgivere som har vært med på dette 
fantastiske bidraget til vårt viktige arbeid! 

Når et familiemedlem rammes av sykdom, påvirkes hele familien. 
Familiedynamikk er ingen statisk størrelse, men noe som hele tiden endres og 
utvikles. Sykdom virker inn på dette – på godt og på vondt. For noen kan ekstra 
belastning virke styrkende på forholdet og på familien, for andre er det en 
slitasje. Over tid er det kanskje litt av begge deler.

I dette nummeret av Hjertebarnet møter du flere foreldre som har sine 
erfaringer med hjertesykt barn i familien. I en av fortellingene bor mor og far 
sammen, i to av dem gjør de det ikke, men nye partnere er involvert. I den siste 
er mor alene om omsorgen for det hjertesyke barnet. Du blir kjent med noen av 
deres tanker, refleksjoner og utfordringer. Et par fagfolk som har lang erfaring 
med å jobbe med parforhold og familiedynamikk, deler også noen av sine 
erfaringer og gode råd.

I Hjertebarnet denne gangen blir du også bedre kjent med Barne- og ungdoms-
klinikken (BUK) på Akershus Universitetssykehus, og du får høre mer om den 
store samhandlingsreformen og hvilke konsekvenser den kan (eller skal) få for 
oppfølgingen av de hjertesyke barna.

Ingen familie er lik
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Linda og Freddys familie er satt 
sammen av din, min og vår sønn. 
Etter at de fant hverandre for seks år 

siden og i første omgang ble et firkløver, var 
de opptatt av å danne en ny og solid familie.

– Guttene våre var små, bare litt over tre og 
fem år gamle. Vi førte dem gradvis sammen, 
de lekte fint og ble fort kjent. Vi følte at det 
gikk greit å flytte sammen og bli én familie, 
forteller Linda Knutsen Michaelsen.

Thomas meldte etter kort tid sin ankomst til 
familien i Stavanger som hadde hjerterom 
til flere, og alle fire gledet seg til babyen. 
På den første ultralyden slo lynet ned. Ikke 
alt var som de hadde håpet.

Sjokk på ultralyd
– Det var et sjokk å få vite at han hadde 
en hjertefeil. Det ble flere turer til St. Olavs 
Hospital og Riksen i svangerskapet for 
kontroller.

Men samtidig fikk vi så mye god informa-
sjon underveis at det nesten føltes trygt å 
være gravid, og vi tenkte at han i hvert fall 
hadde det godt så lenge han var i magen 
min. Jeg slo meg også ganske raskt til ro 
med at legene kunne gi ham den behand-
lingen han etter hvert ville trenge, og gikk 
ikke bekymret gjennom hele svangerskapet, 
forteller Linda.

Thomas ble født med univentrikulær hjer-
tefeil og transposisjon av de store arteriene.

Han ble operert første gang rett før ettårs-
dagen sin for tre år siden, og fikk utført en 
såkalt halv-fontan.

Storebrødrene var godt informert om hjer-
tefeilen, og særlig eldstemann, som da var 
førsteklassing, var opptatt av at lillebroren 
ikke måtte gråte for mye og slite seg ut som 
baby. Begge har vist stor omsorg for minste-
mann og ikke vært spesielt sjalu.

Lange uker
– Det gikk fint med den første operasjonen, 
og vi var heller ikke lenge borte fra storebrø-
drene hans. Bare en ukes tid. I fjor høst, den 
andre gangen han måtte til Rikshospitalet, var 
det på flere måter tøffere, mener foreldrene. 

Operasjonen var en såkalt hel-fontan, og 
dermed mer omfattende. Thomas fikk en del 
væskeansamlinger både i lungene og rundt 
hjertet, og måtte ha flere dren

–  Ja, det var mye styr med drenene. De 
måtte tappes, de tettet seg og måtte skiftes 
og alt trakk ut i tid. Thomas hadde mye 

– Det er en vanskelig balanse mellom å ta hensyn 
til, gi beskyttelse og våge at hjertebarnet ditt tar 
utfordringer. Det krever sitt. Samtidig må vi huske at 
de andre barna også må føle at de blir sett, sier pappa 
Freddy Michaelsen.

FEM I FAMILIEN: Linda 
og Freddys familie er satt 
sammen av din, min og vår 

sønn. Thomas blir 4 år denne 
våren. Eldstemann Arild på 
nesten 10 og Bjørnar som 
fyller 8 i mai, er omsorgs-

fulle storebrødre.– Vær en hel familie!

I SENTRUM: - Historien til 
Thomas ligger alltid i bakhodet, 
og vi kjenner det litt ekstra i 
hjertet når han skader seg, inn-
rømmer foreldrene. Her leker 
Thomas i et rør på lekeplassen 
utenfor Oljemuseet i Stavanger. 
Han mangler en sko fordi han 
har skadet den ene foten.

vondt og plagdes. Vi var der i 
sju uker til sammen i fjor høst, 
med opp- og nedturer. 

Like lenge måtte altså brødrene 
Arild og Bjørnar klare seg uten 

dem hjemme i Stavanger, for begge 
foreldrene bodde hele tiden på syke-

huset i Oslo sammen med Thomas. 

– Arild er bare hos oss hver onsdag og annen 
hver helg, ellers bor han hos moren sin. Så 
han merket ikke like godt som Bjørnar, som 
bor fast hos oss, at vi var borte. Her hjemme 
sørget farmor og mormor for at guttene 
hadde det fint. Og det var viktig at Arild 
kom som han pleide, slik at ikke Bjørnar 
var helt uten søsken mens vi var borte. Vi 
ringte også hjem hver kveld for å snakke 
med dem. Men sju uker borte fra guttene 
var lenge både for dem og oss, sier Freddy.

Tiden trakk ut
De valgte å være til stede i hele perioden, 
begge to, for å støtte hverandre og Thomas. 
I utgangspunktet trodde de ikke at de skulle 
være på Riksen lenger enn omtrent tre uker. 
Da de ukene var gått, begynte de å snakke 
om at en av dem skulle reise hjem. Men 
siden de håpet at hjemreisen var like rundt 
hjørnet, valget de å utsette avgjørelsen og 
så an formen til Thomas.  
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– Siden formen hans var så ustabil, hadde 
ingen av oss lyst til å være der alene. Vi 
trengte å ha hverandre der. Vi tok dag for 
dag, og plutselig hadde det gått sju uker og 
vi kunne reise hjem. Men hadde det ikke 
vært for at Arild og Bjørnar fikk muligheten 
til å komme til oss, så hadde vi vurdert ting 
annerledes, og Linda ville ha reist hjem en 
ukes tid for Bjørnars skyld.

Flybårne
De er veldig glad for ordningen med at 
søsken kan få dekket reise av NAV for å 
komme på sykebesøk hver fjortende dag.

– Det gjorde alt mye lettere mens vi var 
borte! Mormor og tante Elise fulgte gut-
tene til Oslo hver sin gang. Da slapp de å 
ta fly alene. Det var godt for alle brødrene 
å få se hverandre. Og det var godt for oss å 
være sammen med de eldste – ja, de syntes 
nok det var greit å møte oss også. Særlig 
er Bjørnar, som går i andre klasse, knyttet 
til mamma, så sju uker vekk var i lengste 
laget for ham. Da betydde besøkene mye!

I løpet av ukene på Riksen, forsøkte også 
Freddy og Linda å få noen pusterom og litt 
tid utenfor sykehuset.

– Når Thomas hadde gode perioder, var 
vi noen ganger ute for å spise middag og 
lufte oss litt. Det var viktig å få noen slike 
pauser for å ha nok å gi både til Thomas 
og hverandre, mener Freddy. 
– Det kan være viktig ellers også – ikke 

bare mens man er på sykehus, men det er 
ikke alltid like lett å prioritere, for vi var jo 
sammen med Thomas stort sett hele tiden.

Lite syk
Linda og Freddy føler at de og Thomas har 
vært heldige fordi han har vært lite syk på 
andre måter enn med hjertefeilen. 

– Han har nesten vært mindre syk enn 
andre barn. Derfor føler vi ikke at det å 
få et hjertebarn har påvirket forholdet 

vårt noe mer enn man kan forvente med 
et nytt familiemedlem. Vi er som regel enige 
om hva vi skal gjøre med tanke på Thomas. 
Men han er en liten mammadalt, så det faller 
ofte naturlig at mamma har mest med ham 
å gjøre, mener Freddy.

– Men noen diskusjoner blir det jo enkelte 
ganger, av og til har vi litt forskjellig oppfat-
ning av hvor mye vi kan kreve av Thomas. 
Pappa er ofte litt svak der, sier Linda lurt.
– Dette er noe vi prøver å være oppmerk-

somme på, slik at ikke Thomas blir «stak-
kars Thomas». Det er veldig viktig at det 
ikke blir forskjell på barna!

Balansegang
Freddy ser tydelig at det kan være vanskelig 
for foreldre å takle hjertebarnets utfordrin-
ger i hverdagen uten at det går på bekostning 
av søsken og at de føler seg oversett, glemt 
eller mindre viktige. 

– Vi har vært åpne hele veien og har fortalt 
storebrødrene om sykdommen til Thomas. 
Vi snakker mye om det, så det har de vært 
klar over fra dag en. Vi føler at de forstår 
det vi kan forvente av barn, og at de tar 
hensyn. Men samtidig kan ikke alt dreie 
seg om Thomas heller. Og det er nok også 
sånn at han vet å utnytte rollen sin. Han vet 
nøyaktig hvordan han skal få gjennomslag 
for det han vil, og han vet at de eldste er 
forsiktige med ham, innrømmer Freddy. 

Nå er det gjerne sånn at barna får ulike 
roller i en søskenflokk uansett om de har 
en sykdom eller ikke – og minstemann er 
gjerne god til å sno andre rundt lillefingeren i 
kraft av å være minst. Men Freddy og Linda 
er enige om at de må være ekstra obs på 
sine egne reaksjoner overfor barna, og at 
de ikke forskjellsbehandler guttene mer enn 
nødvendig ut fra alder og omstendigheter. 
Men de synes ikke alltid det er like lett. 

Fornuft og følelser
– I går var Thomas uheldig da han lekte 
sammen med brødrene og søskenbarna. Det 
var seks unger til sammen, men den som 
skadet seg, var Thomas. Han fikk tærne 
imellom da ei dør ble lukket hardt igjen. 
Det ble både tårer og blod. Det er ikke sånn 
at vi er mer glad i ham enn i de andre, ikke 

misforstå meg. Men jeg innrømmer gjerne 
at det gjør ekstra vondt når det er han som 
skader seg, han har jo vært igjennom nok 
med operasjoner, undersøkelser og legebe-
søk. Det ligger i bunnen uansett. 

Linda er enig i at det kan være lett å gå i 
fella og bli overbeskyttende overfor et sykt 
barn, eller å gi ham mer oppmerksomhet enn 
de andre får. Hun jobber hele tiden med å 
la Thomas utforske verden og la ham løpe 
og leke så mye han orker – og ikke holde 
ham igjen. Hun jobber i barnehagen der 
Thomas går, og kan følge med på ham på 
lekeplassen. Det er en skrekkblandet fryd å 
se ham etter operasjonen nå som han kan 
boltre seg fritt med andre barn. 

– Nå er jo Thomas så frisk og fin som bare 
det! Og han må selv finne ut hvor mye han 
orker. Jeg vet det med fornuften, men kjen-
ner likevel en liten engstelse for hva som 
kan skje. Uansett ligger sykehusbesøkene i 
bakhodet på oss voksne, og jeg må ofte ta 
meg i at jeg har vanskelig for å la ham slippe 
seg løs. Og det skjærer virkelig i hjertet når 
han skader seg – det er lettere å si «pytt, 
pytt, opp igjen» til brødrene hans. Det er 
noe vi må jobbe med! Det er jo ikke sånn 
at jeg ikke bryr meg om de andre to, og 
de må heller ikke føle at det er sånn. Det 
er en utfordring vi som hjertebarnforeldre 
har, tror hun.

Mamma- og pappadager
Dette er en av grunnene til at Linda og 
Freddy har tenkt å ha egne mamma- og 
pappadager med de eldste guttene. Thomas 
har fått en stor del av dem begge fra han 
ble født – nå som han er operert, kan de 
finne mer tid til de andre.

 

– Fram til nå har det fungert bra med en 
liten «arbeidsfordeling» for oss voksne. 
Det falt seg naturlig at jeg som mamma 
tok meg mest av Thomas da han ble født, 
mens pappa ordnet mest med de største 
guttene. Begge har vært til stede for alle 
tre, men det er ganske krevende – også 
følelsesmessig – å yte like mye for alle tre 
hele tiden. Derfor har det vært en liten 
deling i de første årene, innrømmer Linda. 

– Bjørnar har vært sterkt knyttet til meg, 
så han følte nok at han mistet en del av 
meg da Thomas ble født. Men jeg tror 
har følt seg trygg på Freddy, og jeg har 
jo alltid vært her. Men nå som Thomas 
fungerer så fint, trenger vi ikke denne 
delingen i like stor grad mer, sier Linda.  

Foreldrene tror at det å få et hjertebarn 
har knyttet dem mer sammen både som 
par og familie. 

– Tid for oss selv har vi vel egentlig ned-
prioritert, selv om vi begge kunne tenkt 
oss det. Det er uansett ikke lett å få til 
når man har små barn. Men tiden på 
sykehuset viste oss hvor mye vi trenger 
hverandre. 

– Vi prøver å få til mye kjekt sammen 
alle fem. Hytta vår i Lysefjorden er flittig 
brukt for at ungene kan få frie tøyler i 
skog og mark, noe alle tre setter stor pris 
på og gleder seg til! Det er alltid godt å 
komme vekk fra bylivet. Ellers prøver vi 
å bruke tid på bowling, kino, sykkelturer 
til Geoparken ved Oljemuseet og mye 
lek og moro.

– Det er viktig å være en hel familie selv 
om man har et hjertebarn! 

Freddy og Lindas råd til andre  
hjertebarnforeldre

 Ë Sett av fast mamma- og pappadag til søsken slik at de får alenetid med 
foreldrene.

 Ë Delta på turer og arrangementer i FFHB – ikke bare for hjertebarnets 
skyld, men slik at søsken også får møte andre som er søsken til hjertebarn.

 Ë Hvis dere er lenge på sykehus, bruk tilbudet fra NAV om å få dekket utgifter 
til reise for søsken og ledsager, slik at søstre og brødre kan komme på 
sykehusbesøk og familien får vært samlet innimellom.

 Ë Ved sykehusopphold, bruk gode perioder på å komme litt bort fra syke-
huset. Linda og Freddy besøkte familiemedlemmer i Oslo med egne barn. 
Thomas var med selv om han hadde drenposer surret fast på seg, og fikk 
leke med kjente barn.

TEAMWORK: - For oss har det falt naturlig at 
mor har tatt seg mest av Thomas som er minst 
og har hjertefeil, mens far har tatt seg mest av 
storebrødrene – men alle får en del av oss. 

LITEN PASIENT: – Vi er takknemlige for arbeidet de ansatte på Rikshospitalet 
gjorde med både Thomas og oss som pårørende. Vi har også fra dag én fått, 
og får fortsatt, en fantastisk oppfølging i Stavanger av barnekardiolog Magne 
Berget, skryter foreldrene.   (Foto: Privat)

GUTTA BOYS: – Hytta vår i Lysefjorden er flittig brukt for at 
ungene kan få frie tøyler i skog og mark, noe alle tre setter 
stor pris på og gleder seg til! (Foto: Privat)

STAVANGER: Thomas og foreldrene måtte reise til Oslo og Rikshospitalet da han ble 
operert. Da var det fint å få besøk av storebrødrene på sykehuset. 
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Egil Halleland er familieterapeut på 
Modum Bad, hvor han tar imot par 
og familier for samtaler og veiled-

ning. Til Modum kommer par i alle aldre, 
de har små eller store barn, befinner seg i 
ulike livssituasjoner og er fra hele landet. 

– Det finnes ikke to par som er like, slår Egil 
fast. Han har mange års erfaring med fami-
liesamtaler, og liker egentlig ikke å snakke 
om dette i generelle vendinger. Heller ikke 
når det gjelder par som har tilleggsbelast-
ninger, for eksempel et barn med kronisk 
sykdom. Han mener vi alle har vårt, og at 
vi takler situasjoner så forskjellig. Han tror 
heller ikke det finnes noen felles fasit for 
hva som fungerer.

– Alle mennesker er unike, og alle familier 
er ulike. Sånn skal de også bli møtt. Man 
må se på den enkeltes situasjon og hvordan 
de involverte klarer å forholde seg til det de 
er blitt til del, mener terapeuten. 

– De fleste mennesker har dessuten med seg 
noe som er utfordrende og som påvirker 
hvordan de opplever livet sitt og relasjo-
ner til andre. Å leve i et parforhold og en 
familie er nesten uansett krevende på et 
eller annet felt.

Skiller seg ikke oftere
– Foreldre som har barn med nedsatt funk-
sjonsmulighet eller kronisk syke barn har 
i våre dager ikke høyere skilsmisseprosent 
eller større risiko for å gå fra hverandre 
enn andre par, dette er en myte, mener Egil. 

Det kan snarere være tvert imot. Par med 
spesielt krevende omsorgsoppgaver kan 
like gjerne oppleve å stå mer sammen, og 
mange er flinke til å støtte hverandre og 
dele på oppgavene.

Egil har samarbeidet med Foreningen for 
hjertesyke barn i flere år, blant annet har 
han deltatt som fagperson og ressurs på 
samlinger for foreldre med hjertesyke barn. 
Han har også holdt kurs for ungdom med 
hjertefeil. Egil var i sin tid prosjektleder 
for utvikling av kursene «Hva med oss?» 
og «Hva med meg» som i dag drives i regi 
av Bufdir (les mer om disse kursene på side 
19-21) og er tilpasset familier med barn 
som har funksjonsnedsettelser. Egil har 
også laget et nytt og tilsvarende kurs på 
Modum bad som heter «I samme båt», som 
er likemannssamlinger for foreldre med 
barn som har nedsatt funksjonsevne eller 
kronisk sykdom (se www.kildehuset.no).

Modum bad er en såkalt tredjelinjetjeneste, 
som betyr at de fleste henvisninger kommer 
fra andrelinjetjenesten (for eksempel dis-
triktspsykiatriske sentre). Både enkeltper-
soner, par og hele familier kan legges inn 
på Modum, men det er også mulig å bestille 
samtaler på egenhånd uten henvisning. Noe 
ganske mange gjør (se www.kildehuset.no).

Gir sykdommen for stor plass
Egil er en dreven terapeut som har møtt 
mange familier med svært ulike historier 
i bagasjen. Han underslår på ingen måte 
at en krevende omsorgssituasjon også kan 

være en belastning for et par, og selvsagt 
påvirker hele familien. 

– Evnen til å kunne omstille seg, er viktig. 
Særlig når et familiemedlem blir syk eller 
det skjer andre dramatiske endringer. Dette 
krever mye av hele familien, og av nettverket, 
påpeker han.

Egil tror at en ganske vanlig utfordring for 
familier hvor barn har spesielle behov, er 
det å klare å leve mest mulig normalt og 
ikke gjøre sykdommen større enn det den 
trenger å være. 

– Det gjelder å skape et optimistisk funda-
ment for familien, og å leve ut og bruke de 
mulighetene som finnes, ikke å synke ned 
i hindringene, er hans budskap. 

For mye omsorg?
En annen utfordring for familier med barn 
med spesielle behov, kan være balansegan-
gen mellom det å gi nødvendig omsorg, og 
samtidig unngå å ta over for mye for den 
som er syk. Foreldre kan rett og slett bli 
for beskyttende, tror Egil. Han minner om 
at det går et skille mellom sympati, hvor 
du tar stilling for og gjerne synes synd på, 
og empati, hvor du evner å leve deg inn i 
situasjonen, men ikke tar over hele ansvaret. 

– Foreldre bør isteden prøve å utfordre 
barnet som har en kronisk sykdom til å 
klare mest mulig selv. På sikt gir dette bedre 
selvfølelse og selvtillit, og en opplevelse av 
mestring.

Alle familier har sine utfordringer, og sine muligheter. – Det viktigste er å 
snakke sammen og å lytte til hverandre – med respekt! 

Egil Halleland har lang fartstid som familie-
terapeut på Modum bad. Han har også jobbet 
med familier som har barn med hjertefeil. 
(Foto Unni Tobiassen Lie, Modum bad) som et felles prosjekt!

Familien
Egil eksemplifiserer med en ikke ukjent 
situasjon der far bebreider mor for å være 
for omsorgsfull. Han føler kanskje at hun 
nærmest har «forlatt» ham fordi hun går 
så helt og fullt inn i omsorgen for barnet. 

– Det er krevende å skulle leve parallelt 
som forelder og som kjæreste, og her kan 
det ligge mange kilder til konflikt, noen 
ganger også sjalusi, sier Egil. Det handler 
om forventninger til partneren – og at disse 
kanskje ikke innfris. Forventningene kan 
også være urealistiske, og noen ganger blir 
de heller ikke uttalt. Det er fort gjort å tenke 
at partneren bare skal skjønne hva man 
har behov for. Men det finnes råd, mener 
terapeuten. 

Snakk sammen – og lytt
Det han kan bidra med, er å få familiene 
og parene til å snakke sammen. Han kan 
reflektere sammen med dem og hjelpe dem 
til å finne mulighetene. For god kommunika-
sjon er fremdeles terapeutens beste råd. Å 
snakke sammen, å sette ord på og lytte til 
hverandres opplevelse – med respekt, her 
ligger mye av nøkkelen til å finne ut av ting. 

– Man trenger ikke å være enig om hva 
som er virkeligheten, vi opplever ting ulikt. 
Men alt må på bordet, og man må lytte til 
hverandres opplevelse, minner Egil om. 
Han tror mange par er for raske i denne 
prosessen, og velger løsninger før alle sider 
av saken har kommet fram.

Forsone seg med situasjonen
Egil tror at de fleste som rammes av sykdom 
får god medisinsk hjelp med de somatiske 
(fysiske) sidene av saken. De psykiske og 
sosiale omkostningene som følger i kjølvan-
net av sykdom, følges langt sjeldnere og 

mye mer tilfeldig opp. Det er for eksempel 
for få i hjelpeapparatet som stiller foreldre 
spørsmålet om hvordan dette oppleves for 
dem. Hva gjør det med livet deres – praktisk 
og emosjonelt? 

– Å venne seg til at ting blir annerledes enn 
man har tenkt, eller hvordan man tidligere 
har hatt det, er en prosess som ikke alltid 
er lett. Det handler om å forsone seg med 
en ny situasjon, forklarer Egil.

I et parforhold og en familie er man ikke alltid 
synkrone i denne prosessen, eller «enige» om 
hvordan ting skal håndteres, verken praktisk 
eller emosjonelt, noe som kan gi grobunn for 
misforståelser og konflikt. 

– Å få et barn med sykdom eller funksjons-
nedsettelse kan oppleves som en sorg og gi 
en sterk tapsopplevelse. Her kan det dukke 
opp vanskelige tanker og følelser, påpeker 
han. Ingen reagerer likt. 

Noen foreldre legger de vanskelige følelsene 
på «vent», de orker ikke ta dem akkurat nå, 
men virkningen kan likevel komme over tid. 
Egil har opplevd foreldre som etter mange 
år blir utbrent, og han tror at de aller fleste 
har godt av å gå inn i følelsene og bearbeide 
dem. Men likevel, heller ikke dette gjelder 
for alle. Egil gjentar sitt mantra om at men-
nesker er ulike og har svært forskjellige 
mestringsstrategier. 

– Det viktigste er å utforske hvor forskjellig-
heten i et parforhold ligger, og hva hver enkelt 
i familien trenger. Hvor er de i prosessen? 

Se på familien som en bedrift
Økonomi og arbeidsfordeling er kjente 
problemstillinger for familier. Her har de 
fleste lett for å skli ubevisst inn i roller, 

uten kanskje å tenke igjennom om det er 
slik det fungerer best, eller at det er slik de 
ønsker å ha det. Egil er ikke så opptatt av 
om ting løses på den ene eller andre måten 
i en familie. For hans del handler ikke dette 
om likestilling eller kjønnskamp. Det han 
tror er viktig, er at familien oppleves og 
fungerer som et felles prosjekt. At alle er 
involvert og engasjert fra starten av, og at 
man blir enige om en rollefordeling som 
passer for dem.

– Jeg tror det kan være lurt å se på familien 
som en liten bedrift, og diskutere hvordan 
denne fungerer. Hvordan skal oppgaver 
løses, og hvem har ansvaret for hva? Det 
må være en åpenhet og en trygghet i dette, 
mener Egil og legger til at mange er svært 
flinke og får det veldig bra til. 

– Og så er det heldigvis sånn at selv om 
det kan være følelsesmessig tøft med store 
omsorgsoppgaver og sykdom, så elsker 
foreldre i slike situasjoner sine barn akku-
rat like høyt som alle andre foreldre gjør, 
understreker Egil til slutt.

Gode råd
 Ë Snakk sammen.

 Ë Lytt til hverandre og ha respekt 
for den andres tanker og følelser.

 Ë Forson dere med det som er  
situasjonen.

 Ë Stå sammen om situasjonen.

 Ë Bruk nettverket.

 Ë Ta imot hjelp og støtte fra andre.

- Det gjelder å skape et optimistisk 
fundament for familien, og å leve 
ut og bruke de mulighetene som 
finnes, ikke å synke ned i hindringene

FaMiLiedyNaMikk Tekst:  hanni Winsvold Petersen 
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akerShUS UNiVerSitetSSykehUS

Akershus Universitetssykehus (Ahus) 
ligger på Lørenskog rett utenfor 
Oslo og er både lokal- og områdesy-

kehus. Helseforetaket leverer helsetjenester 
til nesten en halv million mennesker. Syke-
huset har et omfattende nedslagsfelt som 
stadig er i vekst, og er spesialisthelsetjeneste 
innen både somatiske helsetjenester, psykisk 
helsevern og rus. 

– Etter endringene i 2011, og overflytting 
av pasienter fra Oslo Universitetssykehus 
(OUS), har vi fått stadig flere pasienter 
hit, og en annen type pasienter, både med 
tanke på mer komplekse medisinske og på 
sosialpediatriske utfordringer. Flere pasienter 
har også annen etnisk bakgrunn, fortel-
ler overlege Thorsten Horter på Barne- og 
ungdomsklinikken (BUK) på Ahus. 

Horter er fra Tyskland og spesialist i pediatri 
og barnekardiologi. Han jobbet i åtte år 
som barnekardiolog på et stort sykehus i 
Kiel (Kinderherzzentrum Schleswig Holstein 
der Universität Kiel) før han kom til Norge, 
og har bred erfaring med barnekardiologi-

ens mange fasetter. På Ahus har han vært 
i to år, og han er i dag fagansvarlig for det 
barnekardiologiske arbeidet på sykehuset. 

Flere barnekardiologer
I løpet av noen få år har sykehuset økt sin 
kapasitet innenfor barnekardiologi. Tidligere 
var det én overlege som hadde hovedansva-
ret. I dag er det overlegene Anja Lee, Vegard 
Bruun Wyller (som er 50 prosent i et profes-
sorat), Omid Ashtari og Thorsten Horter 
som står for den medisinske oppfølgingen 
av hjertesyke barn i Akershus (minus Follo, 
Asker og Bærum), deler av Oslo (Alna, 
Grorud og Stovner) og Rømskog i Østfold 
(2,5 årsverk til sammen). 

I snitt er ti hjertesyke barn daglig til polikli-
nisk undersøkelse på Barne- og ungdoms-
klinikken (BUK) på Ahus. I tillegg er en del 
akutte tilfeller inne til vurdering. Barnekar-
diologene går også visitter på sengepostene 
og på nyfødtavdelingen. 

– Vi har etablert gode systemer og prosedyrer 
for oppfølgingen av de hjertesyke barna, og 

har god kontroll på ventelistene, forteller 
Thorsten Horter. Han legger stolt til at de 
også er svært fornøyde med fasilitetene 
på BUK, med mye nytt og fint undersø-
kelsesutstyr. 

Hjerte-bakvakt
Ahus ligger på norgestoppen når det gjelder 
fødsler, med mellom 5000 og 6000 ned-
komster på sykehuset årlig. En omsetning 
som stiller store krav til nyfødtoppfølgingen 
og til sykehusets polikliniske virksomhet.  
På BUK er det alltid pediatrisk og nyfødt-
bakvakt tilgjengelig på kvelds- og natte-
tid. Denne ordningen er nå supplert ved 
at de tre barnekardiologene har inngått 
en «hjerte-bakvakt». En uke av gangen 
er de tilgjengelige for både nyfødtlegene 
og pediatrisk bakvakt på telefon mellom 
klokken fire på ettermiddagen og fram til 
klokken åtte om morgenen. Er det nødven-
dig, kommer de også inn til sykehuset for å 
vurdere pasienten med for eksempel EKG 
og ultralyd på hjertet.

 – Dette er et viktig tiltak for raskt å kunne 
avdekke eller sjekke opp mistanke om med-
født hjertefeil, sier Horter.

Godt tverrfaglig samarbeid 
En del av barna som går til kardiologiske 
undersøkelser på Ahus har behov for tverr-
faglig oppfølging og hjelp. Horter er svært 
fornøyd med tilbudet på Barnehabiliteringen 
og avdeling for barn og unges psykiske 
helse (BUPH) ved Ahus. Her har de egne 
spiseteam, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
sosionomer, psykologer, spesialpedagoger 
osv. Barnekardiologene har et nært samar-

beid med fagpersonene her, og terskelen 
for å trekke dem inn i oppfølgingen av 
barna er lav. 

– Den største forskjellen på barne- og 
voksenkardiologi, er at førstnevnte 
er like mye sosialpediatrisk virksom-
het, påpeker overlegen som er opptatt 
av at alle sider ved barnets helse og 
situasjon skal ivaretas i oppfølgingen. 
Horter tror det er en stor fordel at 
veien mellom den barnekardiologiske 
avdelingen og barnehabiliteringen og 
BUPH er så kort, og legger til at habi-
literingsleger og BUPH også er med 
på de daglige fellesmøtene for legene.

Horter er kjent med at habiliterings-
tilbudet ikke fungerer like godt over 
alt i landet. Han understreker likevel 
at sammenliknet med andre land i 
Europa, er systemene godt lagt til 
rette for habilitering i Norge, med 
helsesøstre, pedagogisk psykologisk 
tjeneste, barne- og ungdomspsykia-
tri osv.  

Viktig å fange opp hjertefeil 
tidlig
Samtlige som fødes på Ahus får målt 
sin oksygenmetning når de er noen 
timer gamle. Er metningen under 95 
prosent, sjekkes de opp på nytt noen 
timer senere. Om den da fortsatt er 
for lav, blir pasienten sett på av en 
lege, og ved mistanke om en eventuell 
hjertefeil blir barnet undersøkt av 
vakthavende barnekardiolog.

Ahus er ett av landets største lokalsykehus, med over 
5000 fødsler i året. Sykehuset har gått igjennom en 
krevende omorganisering og fått en del negativ omtale 
i media de siste årene. Barn med medfødt hjertefeil 
og foreldrene deres, som følges opp på sykehuset, ser 
imidlertid ut til å være svært fornøyde med hjelpen de får.

AkErSHuS unIvErSITETSSykEHuS:

Gode systemer for 
å følge opp hjertesyke barn

Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Thorsten Horter er fagansvar-
lig for de hjertesyke barna på 
Ahus. – Vi er et veldig godt 
team, sier han, og sikter blant 
annet til samarbeidet med 
overlege Anja Lee som også 
følger opp hjertesyke barn. Her 
blir bamsen "Tussi" undersøkt.

Overlege Thorsten Horter har vært på 
Ahus i to år. Han er opptatt av at de 
hjertesyke barna skal få god oppføl-
ging gjennom hele livsløpet.

Overlege Anja Lee er både diagnos-
tiserer og følger opp de hjertesyke 
barna på Ahus. For henne er det viktig 
at hele barnet skal bli sett.
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Helsedirektoratet anbefaler i sine retnings-
linjer for oppfølging av nyfødte at denne 
screeningen ikke gjøres før barnet er 24 
timer, hvilket det i store deler av fagmiljøet er 
enighet om at er å vente for lenge. Horter er 
fornøyd med at de på Ahus har innarbeidet 
en rutine der de ikke venter mer enn noen 
få timer før testen tas.

Han ønsker seg også en ytterligere forsterk-
ning av rutinen, hvor oksygenmetningen skal 
måles på både arm og fot (i dag gjøres det 
bare på fot). Dette er en viktig nyansefor-
skjell, forklarer Horter, fordi en eventuell 
differanse i metningen mellom arm og fot 
kan være en indikator på hjertefeil. Måler 
du kun på fot, kan oksygenmetningen se 
normal ut, mens du ikke nødvendigvis får 
fanget opp en eventuell differanse (og feil). 
Å endre rutiner tar imidlertid tid og krever 
tålmodighet, har Horter lært seg.

Alle nyfødte på Ahus undersøkes av bar-
nelege innen de forlater sykehuset. Opp-
dages en bilyd ved denne undersøkelsen, 
sjekkes dette på nytt av barnelegen dagen 
etter. Er en bilyd fortsatt hørbar, blir barnet 
undersøkt på poliklinikken med en ekkod-
oppler-undersøkelse (ultralyd på hjerte) 
og andre undersøkelser før familien reiser 
hjem. Horter forteller at de i fjor fanget opp 
flere tilfeller av hjertefeil hos nyfødte, som 
ellers ikke ville blitt oppdaget fordi barnet 
manglet andre synlige symptomer. 

– Neste legekontroll for de nyfødte barna 
er først etter seks uker på helsestasjonen, 
derfor er det så viktig at vi fanger opp dem 
det er noe galt med, før de reiser hjem fra 
sykehuset. 

Annen type oppfølging enn på 
Rikshospitalet
Nærheten til Rikshospitalet byr på både 
fordeler og ulemper for Ahus, slik Horter 
ser det. 

– Vi har mye direkte kontakt og samarbei-
der tett og godt om pasientene med Riks- 
hospitalet. Det er lett å få svar på spørsmål 
og å få avklart usikkerheter. Vi kan også 
reise inn til dem og diskutere pasienter og 
kasus. Det er et lite fagmiljø og vi kjenner 
hver andre godt, forteller han. 

Ulempen med nærheten tror Horter kan 
være at Rikshospitalet har et litt bedre rykte 
enn Ahus, og siden de er så nære vil noen 
pasienter heller dit. 

– Det Rikshospitalet sier er på en måte 
lov og rett, og dersom vi har litt ulik til-
nærming (som ikke trenger å bety at vi er 
uenige), stoler pasientene kanskje litt mer 

på Rikshospitalet, medgir Horter. Han synes 
imidlertid at dette går mye bedre nå, og 
legger til at de faktisk jobber innenfor to 
ganske ulike divisjoner.

– På Ahus diagnostiserer vi barna, og vi 
følger dem opp. Vi driver med en ganske 
annen type barnekardiologi enn det de gjør 
på Rikshospitalet, hvor de utfører kirurgi, 
intervensjoner og ablasjoner. 

Horter synes det er helt riktig å ha ett senter 
med høyspesialisert kompetanse til å gjøre 
disse tingene, og hvor de har nok pasient-
tilfeller til å holde kompetansen ved like og 
oppdatert. Å jobbe på et lokalsykehus er en 
helt annen setting, presiserer han.

– Vi stiller den første diagnosen. Ofte er vi 
alene på vakt og må gjøre en rekke vurde-
ringer med korte tidsmarginer, som hvor 
raskt dette skal håndteres, hvordan osv.  
Vi er på en måte en førstelinjetjeneste (selv 
om vi er andrelinje) som tar beslutninger 
om den videre retningen for behandlingen, 
forklarer Horter.

I tillegg gjør de på Ahus all annen type 
oppfølging av de hjertesyke barna, med 
forskjellige EKG-tester, undersøkelser med 
ekkodoppler (ultralyd), tredemølletester 
osv. En del pasienter følges dessuten opp 
både på Ahus og på Rikshospitalet (for 
eksempel noen fontan-opererte og andre 
med komplekse hjertefeil).

Slitsomt med negativ medieomtale
– Vi er et veldig godt team som jobber med 
de hjertesyke barna her på Ahus, og jeg tror 
det er mindre usikkerhet knyttet opp til oss 
i dag, sier Horter. Han medgir at omfat-
tende og negativ omtale om Ahus i media 
de siste årene smitter over på alt sykehuset 

foretar seg, og i perioder har det vært en 
stor belastning. 

– Det er det verste jeg har opplevd i så måte, 
forteller Horter. Han har møtt pasienter som 
er redde og ikke ønsker å bli behandlet på 
Ahus, ene og alene på grunn av ryktene i 
media og uten at omtalen har hatt noe med 
deres avdeling å gjøre. 

– Vi har nok måttet jobbe litt ekstra hardt 
for å få pasientenes tillit. Men det går mye 
bedre nå, og vi får veldig gode tilbakemel-
dinger, legger han til. 

Skal se hele barnet
En poliklinisk konsultasjon for barn med 
medfødt hjertefeil på Ahus er normalt satt til 
45 minutter, noe Horter medgir at kan være 
lite. Det dukker opp så mange problemstil-
linger, og foreldre kan ha stort behov for å 
snakke og stille spørsmål.

– Vi skal se og ivareta helheten, noe som 
fordrer en vel så sosial som medisinsk til-
nærming. Ofte er det ikke selve hjertefeilen 
som er barnets største utfordring, og dette 
må det være rom for å kunne avdekke og 
hjelpe til med, sier Horter. Han gjentar at 
det er en stor fordel med kort vei til andre 
subspesialiteter, som for eksempel kliniske 
ernæringsfysiologer, avdeling for barn og 
unges psykiske helse og habiliteringstje-
nesten. 

Sykehuset tar initiativ til 
ansvarsgruppe
På Ahus har de etablert en rutine hvor bar-
nekardiologene sammen med sosionomen 
kaller inn til første ansvarsgruppemøte for 
samtlige barn med komplekse hjertefeil eller 
med andre spesielle utfordringer, innen de 
har fylt ett år. Til dette møtet inviteres blant 

annet helsesøster, fastlege og barnehagen, 
og selvsagt foreldrene. Etter den første sam-
lingen, hvor barnekardiologen også er med, 
tar som regel helsesøster over ansvaret for 
gruppen, mens aktiviteten videre styres av 
familiens behov.

De har ikke egne kontaktsykepleiere på 
Ahus, i ordets formelle forstand, men på 
poliklinikken på BUK er det to faste syke-
pleiere som har all førstekontakt med pasi-
entene. Sykepleierne Pia Eidsheim og Anne 
Hjerpseth utfører mange av testene (for 
eksempel tredemølle og EKG) på polikli-
nikken, og de har mye av dialogen med de 
hjertesyke barna og foreldrene.  

Gode overganger
Siden 2008 har de hjertesyke barna på Ahus 
gått til kontroll på BUK helt fram til de er 
18 år. 

På Ahus har de lenge hatt fokus på å få til gode 
overganger fra barneorientert til voksenori-
entert medisin. Å flytte fra barneavdeling til 
voksenavdeling kan for noen være brutalt. 
Dette er en sårbar fase hvor mange nye utfor-
dringer melder seg. Denne pasientgruppen har 
behov for en forsterket og tilpasset oppfølging, 
samtidig som det finnes få nasjonale retnings-
linjer for hvordan overgangen skal håndteres.

I perioden 2012 til 2016 har de en strate-
gisk satsning på Ahus som kalles «prosjekt 
ungdomsmedisin», med egen prosjektleder. I 
en pilot på sykehuset er det laget et opplegg 
for ungdom med diabetes. Som ekspertpa-
nel brukes et eget etablert ungdomsråd på 
sykehuset.

Transisjonsprogram
På barnekardiologisk avdeling har de laget sitt 
eget ungdomsprosjekt som en del av denne 
satsningen, men hvor de også låner elementer 
fra den svært vellykkede modellen på Hau-
keland universitetssykehus (Prosjekt 13+).

På Ahus går det såkalte transisjonsprogram-
met for de hjertesyke barna fra 13 til 18 
år, med små og store hjertefeil, ut på at de 
får utvidet tid ved hver polikliniske konsul-
tasjon, med fokus også på deres spesielle 
behov. Først har de en halvtimes tid med 
sykepleier, gjerne alene, hvor de kan ta opp 
og snakke om alle forhold som berører 
hjertefeilen og som har relevans for livene 
deres. Det kan dreie seg om temaer som 
prevensjon, sex, yrkesvalg, selvstendighet, 
rettigheter, piercing, alkohol osv. Etterpå er 
de til kontroll hos barnekardiologen, som 
gjerne følger opp de samme problemstil-
lingene. For å unngå at situasjonen kan 
bli pinlig for ungdommen, tilrettelegger de 
undersøkelsene mest mulig ut fra de unges 

behov. For eksempel prøver de å få til at 
jentene undersøkes av en kvinnelig lege og at 
guttene undersøkes av en mannlig. I tillegg 
diskuterer de muligheten for å kunne tilby 
kveldspolikinikker for ungdommer, slik at 
det ikke blir skolefravær for dem på grunn 
av legetimen. 

Oppdrag selvstendighet
For sykehuset handler satsningen om å 
gjøre ungdommene selvstendige. De skal 
ha informasjon om diagnosen sin og hva 
den betyr for dem, og de skal vite hva slags 
hjertefeil de har. Både foreldrene og barna 
må skjønne at de nå selv skal ta over mer 
og mer av ansvaret for helsen sin. Forel-
drene fases forsiktig ut. I starten trenger de 
kanskje ikke å være med på hele konsulta-
sjonen. Etter hvert kommer ungdommen 
til kontroll på egenhånd, uten foreldre. 

– Ingen 18-åringer skal være ferdige her på 
BUK uten å kunne noe om sin egen hjertefeil 
og å ha fått svar på de fleste spørsmål rundt 
dette, understreker Horter.

Over til voksenavdeling
Når ungdommene blir 18 år skal den videre 
oppfølgingen skje på voksenkardiologisk 
avdeling på Ahus. Der er det tre kardiologer 
som er dedikert til å ta over oppfølgingen av 
denne pasientgruppen. Selve overføringen 
skjer via et overføringsmøte, hvor barne-
kardiologene overleverer til voksenkar-
diologisk avdeling all informasjon og sine 
refleksjoner og erfaringer om behandling 
og videre oppfølging.

Godt samarbeid med FFHB
Barnekardiologene på Ahus samarbeider 
godt med Foreningen for hjertesyke barn og 
anbefaler foreldre å melde seg inn i forenin-

gen. Horter forteller at han tipser foreldre 
om å lese det medisinskfaglige diagnosestof-
fet på www.ffhb.no, og å være sparsomme 
og kritiske med hva annet de leser og leter 
fram på nett. 

Leder i Foreningen for Hjertesyke barn i 
Oslo og Akershus, Linn Cantigas, forteller at 
samarbeidet med Ahus fungerer veldig bra.

– De er interessert i hva vi driver med som 
forening og ønsker et godt samarbeid til 
beste for de hjertesyke barna. Vi føler oss 
alltid velkomne og inkludert når vi er på 
sykehuset, og det betyr masse for vårt arbeid, 
vi skal jo hjelpe hverandre for at barna våre 
skal få det best mulig!

akerShUS UNiVerSitetSSykehUS

Linn Reinertsen Cantigas er styreleder i Oslo 
og Akershus fylkeslag.

Jobber med de hjertesyke barna på Ahus til daglig (f.v.): Sykepleier Anne Hjerpseth, kardiolog 
Anja Lee og sykepleier Pia Knudsen Eidsheim (foto privat).

Tre fra teamet som følger opp de hjertesyke barna på Ahus (f.v.): kardiologene Omid Ashtari, 
Thorsten Horter og Vegard Bruun Wyller (foto privat).
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eg er bonusmamma til en fire år gammel hjertesyk 
jente, og jeg ønsker å dele mine erfaringer med dere 
om hvordan det er å være så totalt inkludert i et men-
neskeliv, men allikevel så ekskludert. Det er sikkert 
flere enn meg i liknende situasjon. Jeg har gått mange 
runder med meg selv, hatt dårlig samvittighet for tanker 
jeg har hatt og følt meg som et dårlig menneske. Men 

nå som vi er ferdig med det verste, og jeg har hatt tid til å sortere 
tankene i ettertid, ser jeg jo det at det stort sett har vært naturlige 
reaksjoner på det jeg/vi har vært igjennom. Her er min historie.

I 2011 traff jeg igjen en gammel bekjent, og det var en umiddelbar 
kontakt mellom oss. Vi ble ganske raskt et par. Jeg visste at han 
hadde et barn, men hadde ikke fått med meg at datteren hans var 
alvorlig hjertesyk. Han nevnte det i en bisetning da han skulle være 
med henne til kontroll i nabobyen. Jeg tenkte ikke noe videre over 
det da, annet enn at hun hadde vært operert ved fødselen og at 
det da var naturlig med jevnlige kontroller.

«Mina» ble raskt en del av livet mitt. Jeg hadde sett for meg at 
det ville ta lang tid med tilvenning, men vi var så heldige: Hun 
falt for meg med en gang, og jeg for henne! Jeg elsket den jenta 
fra første stund, en nydelig lyshåret og blåøyd to-åring med et 
smil som kan smelte ethvert hjerte. Etter noen måneder begynte 
jeg imidlertid å skjønne at det var mer i gjære enn jeg visste om. 
Kommentarer fra venner og familie om hvor bra hun så ut, hvor 
frisk hun hadde vært i det siste. Hva var dette?

Til slutt tok jeg mot til meg og spurte «Gunnar». Sannheten var 
tøff, et hardt slag. Plutselig måtte jeg avfinne meg med at denne 
solstrålen som jeg hadde blitt så glad i og som allerede var blitt en 
stor del av livet mitt, var alvorlig syk. Faktisk i verste fall, døds-
syk. Jeg reagerte med sinne, og sinnet ble rettet mot Gunnar. Sint 
fordi han ikke hadde fortalt det med en gang, sint for at hun var 
syk, sint fordi jeg ikke visste hvordan jeg skulle forholde meg til 
dette. Skulle jeg miste henne? Jeg hadde jo akkurat blitt kjent med 
henne, var blitt glad i henne. I flere uker saumfor jeg nettet etter 
informasjon om sykdommen hennes. Ordene jeg leste svirret rundt 
hele tiden, sammen med et bilde av denne smilende hjerteknuseren. 

Etter hvert fikk jeg samlet meg, og godtatt det som var et faktum. 
Jeg lærte meg å leve med det på samme måte som Gunnar og Minas 
mor hadde måttet gjøre det da de under svangerskapet fikk den 
tøffe beskjeden. Månedene gikk, stadig var det snakk om den tredje 
og siste operasjonen. Men det drøyde. Vi kjøpte oss hus for å gi 
Mina et godt hjem med trygge omgivelser. Da kom også temaet 
om et barn til opp. Vi bestemte oss for å vente til Mina var ferdig 
med den siste operasjonen, så det ikke ble kollisjon med fødsel og 
operasjon, og alt annet som følger med de to tingene. Og så ønsket 
vi jo også at vi skulle ha vårt fulle fokus på henne i den tøffe tiden. 

Så kom også dette med min rolle opp. Jeg var blitt en stor del av 
Minas liv, og Mina var veldig glad i meg. Vi hadde knyttet sterke 
bånd. Hvordan stilte sykehuset seg til meg? Og hvordan stilte 
sykehuset seg til at Gunnar og Minas mor ikke lenger var et par 
med tanke på rom og overnatting? Gunnar kontaktet Rikshospitalet 
og forhørte seg. Meldingen var at jeg kunne komme på besøk, men 
at mens Mina var på intensivavdelingen var jeg ikke velkommen, 
selv om vi giftet oss (noe vi vurderte). Nok en gang raste verden 
sammen rundt meg. Hva ville Mina tenke når jeg ikke var der? 
Ville hun tro at jeg ikke brydde meg? Ville hun tro at jeg ikke var 
glad i henne? En million tanker passerte, det gjorde vondt. Jeg 
var så i aller høyeste grad involvert i livet og helsen hennes, men 
plutselig skulle jeg bli totalt ekskludert. Jeg var ingen. Det var 
hardt å akseptere, selv om jeg visste at hun fikk ha pappaen og 
mammaen sin der og at det var det viktigste.

Gunnar og Minas mor var ikke lenger et par, og hadde gått videre 
med nye forhold. Det var det ikke mye forståelse for på sykehuset. 
Hvert barn får kun ett foreldrerom som foreldrene må dele. Der 
overrasket jeg egentlig meg selv. Så klart skulle Gunnar «få lov» 
til å dele rom med ekskona. Jeg skal ærlig innrømme at det ikke 
var den morsomste tanken, og at det føltes litt ubehagelig. Men det 
handlet ikke om hvem man delte rom med, dette handlet om Mina.

Gunnar derimot syntes ikke dette var greit, han fant det rett og 
slett ubehagelig. Så han lette etter alternativer og var forberedt på 
å bo på hotell under hele oppholdet ved Rikshospitalet. Jeg ble 
nesten overrasket over hvor motvillig han var. Saken løste seg selv 

da de kom til sykehuset, for en av dem lå på rommet med Mina 
og den andre på foreldrerommet, og så byttet de på.

Så ble jeg gravid (ikke et planlagt svangerskap), og abort var ikke 
noe alternativ. Vi bestemte oss for å gjøre det beste ut av det, og 
å snakke med Rikshospitalet for å prøve å unngå at operasjonen 
og fødselen ble akkurat på samme tid. 

Samtidig som vi gikk rundt og gledet oss over det store som var i 
vente, hang det en sort sky over oss. Det var liten tvil om at Minas 
operasjon nærmet seg med stormskritt. Vekta var der, alderen var 
der og helsa hennes begynte å fortelle oss at tiden snart var inne. 
Som den hormonbomben jeg var på denne tiden, ble det mange 
runder med følelser. Sinne, glede, sorg, misunnelse – og det vondeste 
– irritasjon over at Minas helse og det som var i vente overskygget 
det flotte som skjedde i livet mitt. For min del var det mitt første 
barn (som jeg bar fram selv), men det var så mye som kom foran 
gleden av den voksende magen. Kontroller, sykdom, forberedelser. 
Det hjalp jo heller ikke at jeg fikk tidenes dårligste samvittighet 
hver gang disse tankene dukket opp. Men jeg er bare et menneske, 
et menneske fullt av hormoner og motstridende følelser. 

Det var tid for den forberedende kontrollen, hjertekateteriseringen. 
Alt skulle kartlegges og en dato settes for operasjonen. Jeg var i 
Oslo på jobb, så jeg dro på sykehuset til Mina og Gunnar. Der 
ventet en ny runde med å bli stengt ute. For da det nærmet seg, og 
Mina skulle trilles inn, ble jeg satt igjen på gangen. Jeg sto der og så 
Gunnar, og Minas mor, trille av sted med solstrålen min. Fy fader, 

det gjorde VONDT! Jeg gikk ut, selv om jeg egentlig hadde lovet 
Gunnar å vente inne på ham. Jeg greide det ikke, måtte ut – få luft! 

Da jeg kom ut, ringte jeg mamma og knakk fullstendig sammen. 
Redd, sint og misunnelig. Jeg var så nær ved bare å snu ryggen til 
og aldri komme tilbake. Trodde ikke jeg taklet dette. Men mamma 
greide å roe meg ned, og fikk snakket fornuft i meg. 

Etter kateteriseringen dro Gunnar og jeg ned til sentrum for å 
spise litt, og selvfølgelig, akkurat mens vi var der nede, kom legen 
på visitt. Vi rakk ikke opp igjen før han var ferdig. Så kom det, 
Minas mor kunne fortelle at hun og legen var blitt enige om at det 
beste var å få tatt operasjonen i månedsskiftet august/september. 
Hvordan jeg greide å holde tårene tilbake der og da aner jeg ikke. 
Terminen vår var 1. september. Jeg kom meg ikke fort nok ut, og 
følte meg helt tom. Skulle jeg virkelig måtte gå igjennom fødse-
len alene? Uten min beste venn og støtte? Skulle ikke Gunnar få 
være med på fødselen til sønnen vår? Jeg kunne ikke tro at dette 
skjedde. Knust, igjen.

Gunnar ble også sint, dette gikk han ikke med på. Dagen etter fikk 
han snakket med legen, som forstod situasjonen. De var helt enige 
i at Gunnar ikke skulle måtte «velge» mellom barna sine. Så det 
ble bestemt at datoen skulle settes med god margin etter fødselen.
For en lettelse! 

Tiden fram mot operasjonen gikk fort. Vi brukte den godt på 
bare å være sammen som familie. Og vi var litt ekstra løsslupne 

En ekte
hjerteknuser
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– Det å få barn er en stor omveltning i en 
familie uansett, kanskje større enn man er 
forberedt på. Når man i tillegg får et barn 
med en sykdom eller funksjonsnedsettelse, 
settes mange følelser i sving, og det kan 
bli en ekstra prøvelse for parforholdet 
over tid, sier Marianne Bie som er senior-
rådgiver ved Bufetat, Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet. Hun er opprinnelig 
utdannet sykepleier, men har mastergrad 
i familieterapi og er faglig ansvarlig for 
innholdet i kursene som Bufetat arrange-
rer, «Hva med meg?» og «Hva med oss?» 
som har som mål å hjelpe par til å takle 
utfordringer sammen.

– På disse kursene kommer par med barn 
som har ulike diagnoser, de kan ha mul-
tihandikappede barn, barn med ADHD, 
Asbergers syndrom, hjertefeil eller andre 
diagnoser eller kroniske sykdommer som 
gjør at de trenger en ekstra innsats fra 
foreldrene sine over lang tid.

– Lytt til hverandre 
Kursene er lagt opp med både plenums-
samtaler og samtaler mellom parene. De 
får ulike temaer og spørsmål å diskutere. 
Bie har erfart at mange har nytte av å treffe 
andre par med tilsvarende utfordringer.

– Oppgavene er konkrete, og det er viktig 
å reflektere over spørsmålsstillingene. Men 
ofte opplever vi at samtalene som parene 
har utenom det oppsatte programmet, kan 
være like nyttige for kursdeltakerne. Mange 

setter pris på å møte noen som er i samme 
båt som dem selv, og de har nytte av å lufte 
problemer, gleder og løsninger med andre. 
Det kan være nok å få en påminnelse om 
at andre kan gå med de samme tankene og 
bekymringene – da blir det mer «normalt» 
og kan bli lettere å håndtere.

Hun understreker at det er vanskelig å gi 
generelle råd til foreldre om hvordan de 
skal gjøre parforholdet bedre. 

– I det øyeblikket de får vite at barnet har 
en kronisk sykdom, kan partnerne velge 
ulik vei for å takle det. Noen snakker mye, 

andre sitter heller for seg selv og tenker, 
noen trenger å gråte, andre velger å gå tur 
eller løpe, jobbe mye eller skyve det vekk. 
Noen trenger hjelp for å finne en måte å 
takle det på. De fleste har kanskje uansett 
en felles redsel for at barnet skal dø, at de 
ikke skal klare å beskytte det, og en sorg 
over at barnet ikke er friskt, men de takler 
det bare forskjellig. 

– Mange foreldre henter fram uante krefter 
og får virkelig fram mestringsevnen for 
barnets beste. Men da kan parforholdet 
komme i siste rekke. I det lange løp, kan 
det være skadelig for paret og familien. 

med ja-ene våre og skjemte nok Mina litt bort en periode. Men vi 
visste jo at selv om oddsene var på vår side og at sannsynligheten 
for at noe skulle gå galt var minimale, så var det jo en sjanse for 
at det kunne gå galt. 

Lille Kristina kom til verden i september, og Mina var offisielt 
verdens stolteste storesøster. Jeg har sett mange stolte storesøstre 
og -brødre, men hun overgikk alle. Hun er MIN, var noe av det 
første hun sa da hun fikk summet seg litt. Det ble mye kos og stor 
stas når hun fikk være med og stelle lillesøster. 

En mandag i oktober 2012, den lengste, tyngste og beste dagen, er 
fastbrent i minnet mitt for evig og alltid. Operasjonsdagen. Gunnar 
og Mina reiste nedover dagen i forveien. Hjemme satt jeg og 
Kristina som nå var seks uker. Det ble en tøff avskjed. Det var 
hardt ikke å vise Mina alle følelsene jeg bar på, jeg ville jo ikke 
skremme henne.

Gunnar ringte da han kom ut etter å ha vært med å legge Mina 
i narkose, det var en sønderknust og livredd pappa som ringte. 
Jeg prøvde etter beste evne å holde meg rolig for Gunnars del. 
Samtidig som jeg satt her hjemme med en nyfødt baby, alene, forlatt. 
Med et stort ønske om å få kunne være der de var. Misunnelse. 

Samme dag var det seksukers-kontroll for Kristina, og det gikk 
ikke så bra som ønsket. Hun hadde ikke lagt på seg og var fortsatt 
14 gram under fødselsvekta. Det ble for mye. Jeg raste sammen, 
gråt og gråt. Har aldri følt meg så alene i hele verden. Bekymret 
for Mina, for Kristina og for verdens beste pappa som satt der og 
hadde det så vondt.

Så ble jeg sint. Sint på Gunnar fordi han bare hadde avfeid meg da 
jeg ringte for å fortelle om Kristina. Var ikke hun like viktig som 
Mina? Jeg gikk på soverommet og pakket kofferten min, skulle 
reise. Ville ikke mer. Så ringte mamma og fikk snakket fornuft i 
meg, igjen. Jeg innså at det nok ikke var enkelt for Gunnar å ta 
inn over seg det med Kristina, der han satt på Riksen med Mina 
på operasjonsbordet.

Lykken var stor da Gunnar ringte og sa at nå var operasjonen 
over, alt hadde gått så bra som man overhodet kunne ønske seg! 
Legene hadde uttalt at det hadde vært en fryd å operere henne.

De neste dagene hadde både oppturer og nedturer. Mina ble raskt 
bedre, før hun fikk en liten tilbakegang grunnet væske rundt 
lungene. Hun måtte få dren, og ble tappet to ganger om dagen. 
Dette forsinket bedringen hennes betraktelig og gjorde det hele 
noe mer smertefullt.

Følelsesmessig var vel både jeg og Gunnar ganske slitne. Vi har i 
etterkant sagt at når forholdet vårt overlevde dette, da overlever 
vi ALT. 

Det var godt da Kristina og jeg endelig fikk reise nedover og være 
sammen med Mina og Gunnar noen dager på Rikshospitalet. Det 
gjorde oss godt, alle fire. Mina var tydeligvis litt lei av mamma 
og pappa, for nå var det bare jeg som var bra nok. Det gjorde så 
utrolig godt for meg, heldigvis hadde ikke mitt fravær gjort at hun 
trodde jeg ikke brydde meg. Hun visste fortsatt at jeg elsket henne. 
Den følelsen som bruste gjennom meg da hun kom syklende mot 
meg og Kristina da vi kom, kan faktisk ikke beskrives, det var en 
salig blanding av kjærlighet, lykke, og stolthet så stor!

Midt oppi alle hormoner og tøffe dager, måtte jeg også forholde  

 
meg til Gunnar og hans ekskone som et par, og at Mina, Gunnar 
og Minas mor også var en familie. Vet ikke hvor mange ganger 
jeg hørte og leste «lykke til, alle tre», «tenker på dere tre». Dette 
ble noe av det tøffeste, for det var jo min samboer, min familie! 
Det var ikke bare de som hadde det tøft, ikke bare de som trengte 
varmende ord, ikke bare de som trengte en trøstende telefon. JEG 
trengte det også! Jeg hadde det like vondt, tøft og sårt! 

Misunnelse er et ord som gjentar seg flere ganger i min fortelling. 
Det kan nok virke som et ord som ikke passer inn i denne sam-
menhengen. Men misunnelse var for meg en sterk og fremtredende 
følelse gjennom dette. Misunnelse over de to som fikk være der for 
Mina. Jeg var nesten sjalu på både Gunnar og Minas mor, fordi 
de fikk være der jeg så sterkt ønsket å være, men ikke fikk lov til. 
Misunnelse over at de fikk være der og pleie henne og overøse 
henne med kjærlighet når hun var på sitt svakeste og trengte det 
som mest.

Så sitter du der ute, kanskje i en liknende situasjon, og sliter med 
vonde tanker, og føler deg helt umenneskelig. Husk at du er ikke 
den eneste, vi er bare mennesker vi også. Følelsene våre kommer 
og går, innerst inne er det nok et snev av «fornuft» i dem, naturlige 
reaksjoner på det vi går igjennom. 

Jeg vet at det ville ha hjulpet meg utrolig mye, om jeg hadde visst 
at jeg ikke var den eneste, at tankene mine faktisk ikke var helt 
horrible. I etterkant ser jeg at jeg ikke hadde trengt å ha dårlig 
samvittighet for alle tankene mine, for de kom rett og slett av at 
jeg elsker Mina så høyt som jeg gjør.

Og til alle dere andre rundt disse barna, ikke glem den ekstra 
personen som sitter igjen hjemme. Han eller hun som dere setter 
så stor pris på ellers i hverdagen, trenger et lite klapp på skulderen 
eller et vennlig ord gjennom dette også. Det er kanskje ikke noe 
dere tenker over, siden han/hun ikke er mammaen eller pappaen, 
men vi er også uendelig glad i disse søte små og har det også tøft 
gjennom disse opplevelsene.

Til slutt vil jeg også fortelle at jeg i dag er så utrolig glad for at jeg 
ikke fikk vite om sykdommen til Mina med en gang. For jeg fikk 
sjansen til å bli glad i MINA, som den blide og livsglade jenta hun 
er. Ikke Mina med sykdommen, ikke den «stakkars» syke jenta. 
Men Mina, min hjerteknuser!

V

    – Sett av tid 
til hverandre

– Uansett personlighet eller utfordringer i hverdagen, trenger alle par å prioritere 
parforholdet sammen for at forholdet skal fortsette å være godt, sier Marianne Bie.

FaMiLiedyNaMikkTekst og foto:  torill Funderud

SAMMEN: – Parforholdet må ha 
næring! De fleste ønsker ikke bare å 
være et team, men også kjærester, 
minner Marianne Bie om. Hun holder 
kurs i regi av Bufetat, for foreldre 
som har barn med ekstra omsorgs-
behov. 
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– Parforholdet må ha næring og omsorg! 
De fleste ønsker ikke bare å være et team, 
men også kjærester.

– Del opplevelsene 
Å dele opplevelsene og snakke sammen er 
viktig for å forstå hverandre og opprett-
holde samhørigheten.

– Det kan være vanskelig å dele opplevel-
sene rundt dette med andre, det er ikke 
alltid så lett for andre å forstå hvordan det 
nye livet er for familien. Dette kan handle 
om det som er tungt ved å takle diagnosen 
og omsorgen til barnet, men også gleden 
over de små positive forandringene hos 
barnet som andre kanskje ikke ser eller 
skjønner. Dette kan skape en avstand til 
omgivelsene. Men det er viktig å forsøke å 
inkludere omgivelsene i det nye livet. Noen 
opplever at forholdet styrkes av at man står 
sammen for det syke barnet, men mange 
par opplever også at dårlig kommunika-
sjon og unødige konflikter kan utvikle seg 
mellom dem, sier Bie.

– Snakk sammen og lytt til hverandres 
opplevelser, oppfordrer hun.

Informasjon er vesentlig
I den første fasen etter fødselen eller at diag-
nosen er satt, er det viktig med informasjon, 
mener Bie. Hvis den første påkjenningen 
møtes med nok og gjentatt informa-
sjon fra leger og helsepersonell 
til begge foreldrene, kan 
det forebygge mange 
problemer senere. 

– Ved å vite konkret 
hva man har å for-
holde seg til, blir 
som regel bekym-
ringen lettere å 
håndtere. Men uan-
sett hva parene må 
takle, går livet videre 
i full fart.

– Andre oppgaver i livet 
settes ikke på vent. Da er det 
viktig å få avklart hvordan man bør løse 
hverdagens utfordringer. I stedet for å bli 
gående i hver sin verden med hver sine 
bekymringer, bør par finne tid og rom 
til å snakke sammen om hva de tenker 
på og er opptatt av. De må kanskje gjøre 
omprioriteringer, sier Bie.

Kanskje er det ikke så viktig med et gullende 
rent hus, å gjøre karriere, eller å leve som før 
og være like sosialt aktiv som før. Kanskje 
andre ting skal høyere opp på prioriterings-
lista, foreslår Bie.

– Finn ut hvor lista bør ligge, og sjekk hva 
du kan få hjelp til. Og spør om hjelp før 
du er helt i kjelleren! Det er viktig å våge 
å be om hjelp hvis du trenger det, ofte står 
venner og familie parat til å hjelpe – bare 
de vet hva de kan bidra med. 

Barnevakt eller vinterved
Noen trenger barnevakt, men kvier seg 

for å be om det hvis barnet har ekstra 
behov. Bie tror mange har mye å vinne på 
å invitere tanter, onkler og besteforeldre 
inn, slik at de også kan lære seg å håndtere 
barnet med hjertefeil.

Hun minner om at det kan være viktig å 
slippe andre til for selv å få et pusterom.
Men kanskje er det ikke barnevakt som 

Hva er  
«Hva med meg?»  
og «Hva med oss?» 
Dette er nasjonale kurstilbud, både 
for aleneforeldre og par til barn med 
nedsatt funksjonsevne, der det blir 
fokusert på at det er viktig å ta vare 
på seg selv for å kunne gi omsorg. 
Kursene er generelt beregnet for 
foreldre til barn med ulike diagno-
ser, men foreninger kan også få egne 
kurs dersom de har nok påmeldte, 
slik at de møter foreldre i tilsva-
rende situasjon. 

Temaer på kurset 
«Hva med oss?»

 Ë Vårt behov for kontakt, tilknyt-
ning og en trygg havn

 Ë Parforholdet
 Ë Følelser og kommunikasjon
 Ë Livet med et spesielt barn
 Ë Å være nær hverandre
 Ë Reparasjoner i samlivet
 Ë Hvordan får vi tid og plass til alle 

i familien?
 Ë Dele glede, mening og håp

Trenger du et kurs?
Finn ut mer om begge kursene ved å 
gå inn på www.bufetat/hvamedoss. 
Om det er minst ti deltakere, kan 
grupper eller foreninger bestille 
kurs – slik kan et helt kurs være for 
og med foreldre til barn som har 
medfødt hjertefeil. 

Tips i hverdagen
 Ë Hils på hverandre og se hverandre 

når dere kommer og går.
 Ë Henvend dere til hverandre med 

vennlige ord, daglig klem, unnskyld 
for små ting og takk.

 Ë Bli med på invitasjoner.
 Ë Gi hverandre fem minutter om 

kvelden for å dele hvordan dagen 
har vært. 

FaMiLiedyNaMikk

er viktigst. Kanskje det er viktigere å få 
hjelp til å få vinterveden i hus eller å vaske 
huset, handle inn varer til helgen eller si ja 
takk til en middagsinvitasjon fra naboen.

– Det er viktig å bli klar over egne behov og 
ta det viktige skrittet det er å be om hjelp 
og ta imot hjelp! Å få lov til å gi hjelp er 
også en måte andre kan få vise omsorg på, 
og en måte omgivelsene kan slippe å føle 
seg maktesløse i en vanskelig situasjon. 

Kjærlighetens fem språk
Kjærlighet kan uttrykkes på ulike måter, vi 
har alle vårt foretrukne «kjærlighetsspråk», 
sier psykologen Gary Chapman. For å lære 
å forstå vår partner bedre bør vi lære oss 
det språket han eller hun foretrekker. Slik 
kan vi også bli «flerspråklige».

Anerkjennende ord
Det vi sier til hverandre, som anerkjenner 
den andres personlighet eller handlinger, 
holdninger og verdier. Ved å anerkjenne 
den andre, viser du din støtte og tilkjen-
negir hvorfor du liker å være sammen med 
akkurat din partner. 

Tid for hverandre
Dette handler om å prioritere tid til å være 
sammen om opplevelser og gode stunder 
som styrker opplevelsen av å være par.

Gaver
Du kan gi ting. Du kan gi av deg selv. 
Å gi hverandre gaver handler ikke bare 
om å kjøpe vakre ting til hverandre. Å 
hjelpe hverandre med oppvasken eller å 
vise interesse for den andres opplevelser 
og interesser, er også å gi hverandre gaver.

Tjenester
Det gir en god følelse for begge å gjøre 
tjenester for hverandre. Å poste det brevet 
som partneren din glemte å ta med, å hente 
ham eller henne på flyplassen, skifte dekk 
på bilen hennes selv om hun sa hun kunne 
gjøre det selv, kjøpe medisiner og gjøre noe 
godt når han er syk.

Fysisk nærhet
Fysisk nærhet er viktig for parforholdet 
og handler om mye mer enn sex, samtidig 
som sex er en viktig del av intimiteten i 
et parforhold. Det handler om å gi hver-
andre en klem, le og gråte sammen, holde 
hverandre i hånden, ligge inntil hverandre, 
kjenne den andres varme og omsorg ved 
å være nær. Intimitet hjelper oss å knyttes 
til hverandre på nytt. 

Kilde: Psykologen Gary Chapmans fem 
kjærlighetsspråk fra Bufetats kurshefte 
«Hva med oss?»

Å dele opplevelsene og å  
snakke sammen er viktig for  

å forstå hverandre og opprettholde 
samhørigheten.

TA IMOT: – Spør om hjelp 
før du er helt i kjelleren! 

Det er viktig å våge å be om 
hjelp hvis du trenger det, 

ofte står venner og familie 
parat til å hjelpe – bare de 
vet hva de kan bidra med, 

sier Marianne Bie. 

NÆRHET: Intimitet hjelper oss å knyttes til hverandre på nytt. Det handler om å gi hverandre 
en klem, le og gråte sammen, holde hverandre i hånden, ligge inntil hverandre, kjenne den 
andres varme og omsorg ved å være nær.
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FaMiLiedyNaMikk      Vil gjerne møte likesinnede i FFhb Tekst og foto: torill Funderud

– Jeg er aktiv i FFHB, men har så langt 
bare møtt en annen mor der som er enslig. 
Det ville være fint å ha kontakt med andre 
aleneforeldre i foreningen. Hvor er de, tro? 
Sitter de hjemme alene, bør de absolutt 
engasjere seg og møte andre! Det arrangeres 
jo så mange seminarer med viktige temaer 

som passer for alle foreldre - om de er to 
eller alene, mener Grethe Pettersen som tror 
det ville være nyttig å møte andre i samme 
båt og utveksle erfaringer med dem.

Nyoperert
Hjertebarnet møter mamma Grethe og dat-

teren Emilie på Rikshospitalet der 11-årin-
gen nettopp har hatt sin fjerde operasjon så 
langt i livet. Denne gangen har hun skiftet 
pacemakeren hun har hatt i fem år. Emilie 
er født med VSD, ASD og Pulmonalstenose. 
Hun lever et aktivt liv og er glad i å danse 
hip hop. Men nå må hun ta det rolig i senga 

Alene om omsorgen:

- Vil gjerne møte 
likesinnede i FFhb

– Hvor er de andre enslige foreldrene i FFHB?
 spør Grethe Pettersen (46), alenemor for datteren Emilie på 11 år.

noen dager. Mamma Grethe sitter trofast 
ved hennes side. Som alltid. 

Samtaler og praktisk hjelp
– Tidligere har faren til Emilie også vært 
med på sykehuset, og det har vært en fin 
støtte. Men han døde av kreft for tre år 
siden. Vi har aldri levd sammen som en 
familie, men han var likevel med når Emilie 
måtte på sykehuset eller i perioder når jeg 
trengte det. Det jeg savner mest nå her på 
sykehuset, er egentlig hans praktiske hjelp, 
mener Grethe. 

Han bidro blant annet med muskelkraft, 
men nå har hun båret seg skakk mens hun 
har flyttet med seg kofferter mellom for-
skjellige rom på sykehuset og sykehotellet.

– Men det er jo bare en praktisk utfordring, 
det er jeg vant til å takle på egenhånd. Jeg 
savner også å ha ham å snakke med om 
kvelden, det kan være godt å ha noen der 
når det står på som verst, innrømmer Grethe. 

Tett forhold
Mor og datter er bosatt på Kampen, en bydel 
i Oslo som Grethe kaller en liten landsby i 
byen. Emilie går på skolen like over gata, 
og Grethe jobber i et cateringselskap noen 
hundre meter lenger unna. 

– For oss har det vært en stor fordel å være 
i nærheten av hverandre og ha kort vei 
til skolen. Derfor jobber jeg med mat og 
ikke med sølv som jeg egentlig er utdan-
net til. Det har vært viktig for meg å ha 
en oversiktlig tilværelse og mulighet til å 
stille opp for Emilie når hun trenger det. 
Skjer det noe på skolen, er jeg bare noen 
minutter unna. 

Da Emilie ble født, vurderte Grethe å flytte 
nordover til et tettsted ved Finnsnes i Troms 
der hun er fra, men fant ut at nærheten til 
Rikshospitalet var viktigst. 

– Jeg var jo etablert i Oslo med et nettverk, 
og det er ikke bare bare å flytte, selv om det 
ville vært til røttene mine. Jeg måtte hatt et 
sted å bo og en jobb der – det hadde jeg jo 
fra før av her. Vi er en sammensveiset familie 
og foreldrene mine kommer gjerne sørover 
til oss. De har et nært og godt forhold til 
Emilie, selv om vi ikke bor rett utenfor 
trappa deres som de andre barnebarna. 
Storebroren min bor også i Oslo og han 
stiller gjerne opp for oss. Noen avlastning 
fra det offentlige har jeg aldri hatt. Jeg søkte 
en gang da Emilie var et halvt år, men venter 
fortsatt på svar, sier Grethe med galgenhu-
moristisk snert.

Egne rutiner
Grethe valgte å være hjemme med Emilie 
nesten til hun begynte på skolen. De første 
tre årene var Emilie mye syk og stadig på 
Riksen. Grethe var alltid der for henne – 
hjemme og på sykehuset. 

– Det har ført til at vi har et veldig tett 
forhold i dag. Jeg pleier å si at jeg er en 
nazi-mamma. Det er ikke fullt så ille som 

det høres ut, sier Grethe med en avvæp-
nende latter. 

– Men jeg er jo vant til å ha kontroll alene 
og har håndtert smått og stort på min måte 
i alle år. Jeg har hatt mine egne rutiner som 
har fungert for oss, og det er uvant hvis noen 
skal hjelpe til og ikke kjenner rutinene. Nå 
merker jeg at Emilie begynner å bli stor og 
snart kommer hun jo i tenårene og vil bli 
mer selvstendig. Da kan ting forandre seg. 

Åpen for tredjemann på laget
Grethe har hatt liten tid for og til seg selv 
etter at Emilie ble født, men savner det ikke. 
Hun var 34 år da hun ble mor og ble ikke 
rastløs da hun ble mer bundet hjemme. 

– Hvis Emilie er på overnatting hos ei ven-
ninne, pleier jeg å gå ut med venner eller 
jobbe med filigransarbeid og søljer som 
er faget mitt. Men når vi har vært litt fra 
hverandre, savner vi hverandre så fælt at 
en skulle tro det hadde gått hundre år selv 
om det bare er ei natt! 

Emilie nikker fra puta si. Men legger til:
– Det kunne godt vært noen flere hjemme 
enn bare mamma!

Hun har ikke noe imot å få en stefar sier 
hun, og ser ertende på mor. 

– Ja, det kan jo hende. Etter hvert. Jeg er 
ikke så sær, innrømmer Grethe lattermildt. 

TETT FORHOLD: Emilie og 
Grethe har et nett og nært 

forhold. Men Emilie har 
også gjort plass til musa 

Rasmus som hun fikk etter 
operasjonen og bamsen 

Jojo oppe i senga.

SJEKK: - Den nye pace-
makeren fungerer som 
den skal, konstaterer 

hjertelege på barne- og 
hjerteseksjonen på 

Rikshospitalet Hans 
Henrik Odland.

ALENEMOR: - Jeg har god støtte fra 
familien og venner, men savner å møte 
andre aleneforeldre i FFHB, sier Grethe 
som følger datteren alene til sykehus-
besøk. 
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LiVSLøPSLeGeN

– Som fastlege undersøker jeg det syke, som 
helsestasjonslege undersøker jeg det friske, 
sier Øyvind Haugeto litt forenklet, og legger 
til at dette gir ham en god helhetsforståelse 
av situasjonen til disse barna.

Det finnes cirka 4300 fastleger i Norge. I snitt 
har de i underkant av 1200 pasienter hver. 
Fastlegeordningen er en kommunal tjeneste 
(primærhelsetjenesten) som skal gi befolk-
ningen god tilgang på medisinsk behandling 
og henvisning til spesialisthelsetjenesten når 
det er nødvendig. Øyvind Haugeto er en av 
fem fastleger i Hole kommune i Buskerud, 
hvor han har jobbet siden 2006. 

En stabil relasjon
 – Fastlegen skal være en slags familielege, 
den som kjenner forløpet og ser helheten, 
og som er der gjennom hele livsløpet, under-
streker han. 

I befolkningsundersøkelser om brukertilfreds-
het, får norske fastleger høye skår, noe som 
vitner om at de aller fleste er fornøyde med 
ordningen. Selv om enkelte bytter fastlege, 
fungerer kontakten i det store og hele etter 
intensjonen. Relasjonen mellom fastlege og 
pasient er for de aller fleste stabil og lang-
varig. 

– Spesialister kan variere, mange pasienter 

møter stadig nye når de er til behandling 
hos annen- og tredjelinjetjenesten. Fastlegen 
derimot, byttes ikke ut, og kan og bør ha 
totalkunnskapen om pasientens forløp, og 
se helheten, mener Haugeto.

Mange barn med medfødt hjertefeil følges 
opp i spesialisthelsetjenesten. Operasjoner 
og kateterinngrep utføres på Rikshospitalet i 
Oslo, den faste oppfølgingen og «hjertekon-
trollene» skjer på nærmeste sykehus med 
barnekardiologisk kompetanse. Fastlegen er 
det koordinerende mellomleddet som gjerne 
har mange funksjoner. 

Fra tett nese til klaffelekkasje
– For det første kommer disse pasientene til 
meg med alle de vanlige tingene, som infek-
sjoner, tett nese og ørebetennelse. Dette skal 
også behandles, på vanlig måte. Det gjelder 
å unngå at hjertefeilspøkelset overskygger 
alt det andre, eller forklarer alt det andre. 
Disse barna har også normale utfordringer, 
som barn ellers.

– I tillegg kommer de til meg med spørsmål 
om hjertet. I perioder har jeg ganske tett 
oppfølging av disse barna/familiene. For 
eksempel når ting er uavklarte, usikre eller 
skal ses an, da må jeg være der. For disse 
familiene kan periodene før, under og etter 
operasjon være spesielt krevende, da kan de 

trenge ekstra oppfølging, forteller Haugeto 
og mener at spennet i hans oppgaver som 
fastlege er både krevende og spennende.  

Han har mange tanker rundt det å være 
fastlege – nettopp for hele familien og for 
livsløpet, med alle fasettene det innebærer. 
Kan hende har han fulgt mor gjennom hele 
graviditeten, hvor hun på ultralydundersø-
kelse i uke 18 har fått vite at barnet har en 
eller annen feil eller sykdom. Da er det mange 
spørsmål som dukker opp, og familien må 
kanskje ta vanskelige valg. De trenger en 
samtalepartner, en å sortere sine egne tanker 
sammen med. Noen ganger går det dessverre 
også galt, familier mister et barn. 

– Det er ingen selvfølge at pasienten har tillit 
til fastlegen. Den må man på en måte gjøre 
seg fortjent til. Men om du klarer å legge 
til rette for et tillitsforhold, og våger å være 
der i situasjonene, også de krevende, tror jeg 
fastlegen kan være en stabil og viktig insti-
tusjon i folks liv, sier en oppriktig engasjert 
Haugeto.

Må skaffe seg kompetanse
Som fastlege er det nødvendig å skaffe seg 
spesiell fagkompetanse på ulike områder, 
utover den allmennfaglige grunnkompetansen 
de allerede har og videreutdannelsen de hvert 
femte år må ta. Medfødt hjertefeil kan være 
ganske komplisert, spesielt og forholdsvis 
sjeldent for en del fastleger.  Haugeto forteller 
at han hele tiden jobber med å oppgradere sin 
egen kompetanse og å lære seg mest mulig 
om sykdommene pasientene har, også de 
medfødte hjertefeilene.

– Jeg har lest meg opp, snakket med kol-

Livsløpslegen
Øyvind Haugeto er fastlege og helsestasjonslege i Hole. 
Han har barn med medfødt hjertefeil på sin pasientliste, 
og mener hans viktigste oppgave overfor dem er å se 
helheten og sikre kontinuitet.

TILLIT INGEN SELVFØLGE: Øyvind Haugeto liker seg som 
fastlege og helsestasjonslege i Hole kommune. Han er 
opptatt av å legge til rette for et godt tillitsforhold mel-
lom seg og pasientene.

Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

lega-grupper og spesialister i fagmiljøene 
som jobber med dette, og jeg har gått på 
kurs, sier Haugeto. Han medgir at det tar 
tid, men mener samtidig at en grunnleg-
gende forståelse for sykdommen og til-
standen, er en forutsetning for god pasient- 
håndtering. 

Trenger god informasjonsflyt
For ham som fastlege er det også viktig å 
motta all medisinsk informasjon fra annen- 
og tredjelinjetjenesten om det hjertesyke 
barnet. Han ber alltid foreldrene om å gi 
beskjed på sykehuset om at epikrisen også 
skal sendes til ham. 

– Det er ingen automatikk i dette, og sys-
temet er stort. Regelen er slik at den som 
henviser, også mottar epikrisen. Det vil si at 
informasjonen ofte går mellom spesialistene, 
men ikke nødvendigvis til fastlegen. 

Haugeto ønsker mer fokus på veiledning, 

og medgir at samarbeidet mellom nivåene i 
helsetjenestene ikke alltid er like godt. 

– Avstandene kan bli for store, det er ikke 
alltid så lett å få tak i folk, medgir han og 
ønsker seg mer konkret og håndfast informa-
sjon om hva oppmerksomheten bør rettes 
mot når barn har medfødt hjertefeil. Sam-
tidig legger han til at samarbeidet stort sett 
fungerer bra, både med sykehuset i Dram-
men og med Rikshospitalet, og at særlig 
kontaktsykepleierne og Britt Fredriksen er 
viktige ressurser på dette området.

Koordinator
Jobben som fastlege går ofte ut på å koor-
dinere informasjon om barnet mellom ulike 
instanser i kommunen, slik at barnet får nød-
vendig hjelp og oppfølging. Det kan dreie seg 
om brev, attester og søknader til barnehage, 
skole, ppt-tjeneste, fysioterapeut, Nav osv. 

– Jeg må ha all nødvendig kunnskap om 

barnet, og jeg må kunne formidle denne 
kunnskapen videre til andre, forklarer 
Haugeto. Han er også med i ansvarsgrup-
per til disse barna. 

Haugeto forteller at de i Hole har et godt 
samarbeid på tvers av etatene, og at «veien» 
til hjelpen ofte er kort. En av fordelene som 
følger av at kommunen ikke teller mer enn 
6000 innbyggere. 

– Hos oss er det ett fastlegekontor, og 
hver lege har egen fastsekretær. Pasientene 
trenger ikke snakke med nye personer 
hver gang. All informasjon strømmer inn 
hit, og samarbeidet med helsesøster og 
rehabiliteringstjenesten er veldig godt. 
Vi snakker direkte med hverandre og 
slipper å gå via en bestillerenhet, som 
man ofte må i større kommuner, forteller 
Haugeto, som trives godt som fastlege 
og primærkontakt for sine pasienter i 
Hole kommune.

Det gjelder å unngå at hjertefeil-
spøkelset overskygger alt det andre, 
eller forklarer alt det andre.  
 Disse barna har også normale   
  utfordringer, som barn ellers.
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Du finner dem som oftest bak skran-
ken på venterommet i annen etasje 
på Barnehjerteseksjonen. To blide 

damer som tar telefonen, snakker med 
foreldre og pasienter, håndterer brev og 
skriftlig kommunikasjon om pasientene, 
bestiller tolker, avtaler møter, konsultasjo-
ner, undersøkelser, røntgenbildetagninger, 
tredemølletester, transport, overnatting på 
pasienthotellet osv.  

En viktig jobb som blir sett og verdsatt
– Vi fungererer som pasientkoordinatorer 
mer enn som helsesekretærer, smiler Bodil. 
Hun er på sitt sjette år ved Rikshospitalet, 
hvor de siste tre har vært på Barnehjerte-
seksjonen. Bodil er opprinnelig fra Harstad 
i Troms. Hun tjenestegjorde 26 år ved bar-
nepoliklinikken på Harstad sykehus før hun 
og mannen bestemte seg for å flytte sørover, 
noe de ikke har angret på.  Oslo er en fin 
by å bo i synes de, og det er storveis å være 
i nærheten av barn og barnebarn.

Elisabeth begynte på Barnehjerteseksjonen 
i august i fjor. Hun tok over etter Torill 
Larsen, som hadde vært ansatt ved sek-
sjonen i nær 30 år. Elisabeth forteller at 
teamarbeidet på Barnehjerteseksjonen er 
smidig og fint, og at miljøet er svært godt. 

– Barnehjerteseksjonen er en kjempearbeids-
plass, her er det hyggelig å være, og jobben 
vi gjør blir både sett og verdsatt, mener hun. 
Elisabeth er egentlig fra Nittedal, men har 
bodd det meste av sitt voksne liv i Oslo 
med mann og barn. Tidligere har Elisabeth 
jobbet på BUP (Barne- og ungdomspsykia-
trien), noe som også har gitt henne nyttig 
erfaring, særlig om kommunikasjon med 
foreldre. Likevel medgir hun at det er noe 
helt eget med travelheten i sykehuskorrido-
rene, og hun synes det er godt å være tilbake. 
Tidligere har hun jobbet ved kardiologisk 
avdeling på Ullevål sykehus (Hjerte/Thorax 
sengepost og Hjerteovervåkningen). 

Minst mulig venting
Rundt 60 hjertesyke barn fra hele landet 
er innom Barnehjerteseksjonen i løpet av 
en vanlig uke. I tillegg er det mange som 
følger interne henvisninger for kardiologiske 
undersøkelser. Her er det mye helsesekre-
tærene skal avtale, og samkjøre.

– Det viktigste vi gjør er faktisk å sørge for 
at alt er planlagt, lagt til rette og klart når 
pasientene kommer, så de får minst mulig 
unødig venting, forklarer Bodil. 

Bekymrede foreldre
I tillegg er det mellom 100 og 150 brev som 
skal behandles i ekspedisjonen i løpet av en 
uke, og ikke minst, sikkert 60–70 telefoner 
som skal besvares. Ofte med bekymrede og 
engstelige foreldre i den andre enden. En 
henvisning er kanskje sendt og de venter 
utålmodig på innkalling. Eller et prøvesvar 
avventes.

– Vi må tenke veldig nøye over hva vi sier 
til pasientene og de pårørende vi snakker 
med, om det er ansikt til ansikt eller over 
telefon. Det kan være ganske sårbart, og det 
vi sier skal verken være feil eller misvisende, 
forteller de. Begge er de veldig bevisste på 
akkurat dette. 

– Er foreldrene veldig bekymret, får vi 
innimellom også en av legene til å ringe 
dem, selv om de ikke alltid er tilgjengelige 
for dette umiddelbart. Det gjelder å finne 
løsninger og å trygge foreldrene. Vi er her 
for pasientene og prøver å gjøre det aller 
beste for dem. De skal ikke merke noe til 
vårt stress. Det er uhyre viktig at det vi 
gjør er forutsigbart og at alle møtes med 
et smil, understreker Bodil.  

Elisabeth nikker bifallende til dette og kon-
kluderer med at jobben deres er meningsfull, 
allsidig og travel, og at ingen dag er lik, noe 
disse damene tydeligvis synes er helt perfekt.

barnehjerteseksjonens 

Bodil Anne Johansen og Elisabeth Løkken Nilsen er som regel de første ansiktene du 
ser og de første stemmene du hører når du er i kontakt med Barnehjerteseksjonen på 
Rikshospitalet. Deres filosofi er at alle skal bli møtt med trygghet og et smil.

Bodil Anne Johansen

Elisabeth Løkken Nilsen

Torill Larsen 

ansikt utad

Samhandlingsreformen: 

bedre helsehjelp der du bor?
Samhandlingsreformen har vært gjeldende siden januar i fjor. Intensjonen med 

reformen er at folk skal få mer helsehjelp der de bor, at tjenestene skal være mer 
koordinerte og at hjelpeinstansene skal samarbeide bedre. Men er tilbudet egentlig 

blitt annerledes for kronisk syke barn?  

SaMhaNdLiNGSreForMeNTekst og foto: hanni Winsvold Petersen
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De aller fleste hjertesyke barn er 
avhengige av medisinsk oppfølging. 
En tredel av barna vil trenge opera-

sjon en eller flere ganger innen de er 18 år. 
En god del vil også ha tilleggsbelastninger 
og behov for habilitering samt hjelp med 
tilrettelegging i barnehagen og på skolen. 
Et uttalt mål i samhandlingsreformen er 
at den skal komme de kronisk syke i møte, 
og gjøre den totale oppfølgingen av denne 
pasientgruppen bedre, blant annet med 
gode rehabiliteringstilbud. Så langt kan det 
se ut som de store gruppene med kronikere 
kommer best ut av reformens virkemidler, 
som for eksempel syke eldre. 

Hjertebarnet har snakket med Tor Åm, 
som er samhandlingsdirektør på St. Olavs 
Hospital i Trondheim. Han var sentral i 
utarbeidelsen av reformen, og har i dag en 
nøkkelrolle i arbeidet med å få den imple-
mentert.

Åm har erfaring som allmennlege fra sin 
legepraksis i Trondheim på åttitallet. Gjen-
nom sin kronisk syke datter gjorde han seg 
også egenerfaringer som pårørende til et 
barn med spesielle behov. Åm forteller at 
han mange ganger i løpet av disse årene 
stilte seg spørsmålet om retten og muligheten 
til helsehjelp og tjenester er skjevt fordelt 
innenfor våre systemer – og hvorfor det i 
tilfelle er slik. 

På slutten av åttitallet spesialiserte Åm seg 
i samfunnsmedisin, og jobbet deretter hos 
fylkeslegen og som kommunaldirektør for 
helse og velferd i Trondheim kommune. Han 
kan fortelle at Trondheim var tidlig ute, og 
at kommunen og sykehuset allerede i 1993 
inngikk sin første samarbeidsavtale. De har 
med andre ord «trent» på samhandling i 
mange år. 

Hva er egentlig Samhandlingsreformen? 
– Jeg vil kalle det en reform for bærekraftig 
utvikling, sier Tor Åm om den mye omtalte 
samhandlingsreformen som trådte i kraft 
1.1.2012. 

– Det er egentlig to reformer med én felles 
overskrift. En folkehelsereform som skal 
bidra til at storsamfunnet legger bedre til 
rette for å fremme helse i befolkningen og 
forebygge sykdom, og en helsetjenestereform 
som skal bidra til bedre kvalitet og bedre 
utnytting av ressursene innenfor primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, 
forklarer Åm.

Reformen har flere delmål, her er noen 
kjernepunkter:

 Ë Den skal legge til rette for å forebygge 
sykdom, fremfor bare å reparere. 

 Ë De ulike leddene i helsetjenestene skal 
jobbe bedre sammen, både sykehusene 
seg imellom og sykehus og kommunene 
imellom. 

 Ë Flere oppgaver skal desentraliseres til 
kommunene. Det skal bli lettere å få 
helsehjelp lokalt, og den enkelte skal få 
bistand til å koordinere behandling og 
oppfølging. 

 Ë Kommunene er pliktet å etablere et tilbud 
om øyeblikkelig hjelp.

 Ë Spesialiserte fagmiljøer skal styrkes.
 Ë Brukernes stemme skal bli sterkere, og 
de skal være en samarbeidspartner når 
tiltak og aktiviteter utformes.

Samhandlingsreformen krever omstilling 
på sykehusene, og den fordrer tilpasning 
til nye oppgaver i kommunene. Reformen 
krever også mer samarbeid. 

I tillegg til å være samhandlingsdirektør 
på St. Olav har Åm fortsatt en bistilling i 
Helse- og omsorgsdepartementet, og han har 
dermed et blikk på innføringen av reformen 
fra både lokalt og nasjonalt ståsted. Åm 
leder også et nasjonalt nettverk som skal 
følge gjennomføring av reformen. 

– Vi følger med på hva som skjer og bistår 
med informasjon og kunnskapsspredning, 
beskriver Åm. Han sier det handler mye om 
å bygge kulturer for tillit. Spesialisthelsetje-
nesten må ha tillit til at kommunene kan 
håndtere en del saker, som det tradisjonelt 
er sykehusene som har tatt seg av, og kom-
munene må ta de nye utfordringene.

Hva betyr samhandlingsreformen for syke-
husene? 
– Samhandlingsreformen betyr et paradig-
meskifte for sykehusene, hevder Åm. 

Reformen bringer med seg en klar forvent-
ning til sykehusene om at deres rolle i det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet 
skal være mer proaktiv. Dette er nytt. 

– De skal ikke lenger bare behandle, de skal 
også bidra til å dempe behovet for tjenester 
ved å gjøre folk mindre syke, forteller Åm. 
I tillegg skal sykehusene aktivt lete etter 
tjenester og oppgaver som kan utføres 
nærmere der folk bor, gjerne samlokalisert 
med kommunale tjenester. Åm understre-
ker at det er viktig at de løpende vurderer 
hva som er hensiktsmessig å desentralisere. 
Hvilke pasientgrupper kan med fordel få 
sine sykehustjenester nærmere der de bor? 
Kriterier som kan/bør ligge til grunn er for 
eksempel at pasientgruppen har en viss 
størrelse (frekvens) og at det er behov for 
en viss nærhet til andre som skal følge opp 
pasienten. 

Åm understreker at samhandlingsreformen 
på ingen måte er en trussel for spesialisthel-
setjenesten, men at den snarere skal frigjøre 
tid og ressurser til å videreutvikle spesialist-
helsetjenesten, for eksempel ved å kunne ta 
i bruk nye behandlingsmetoder. 

– Vi skal sentralisere det vi må, og desen-
tralisere det vi kan, sier Åm.

For at desentraliseringen av helsetjenes-
ter skal fungere i tråd med intensjonen i 
samhandlingsreformen, må sykehusene og 
kommunene inngå avtaler om fordeling av 
ansvar og samarbeid.  

– Sykehusene skal også bygge opp støttetje-
nester for kommunehelsetjenesten, slik at 
kommunene kan gjøre sin del av jobben. 
Sykehusene har allerede en veiledningsplikt, 
men systemene for dette må bygges ut som 
en mer robust tjeneste og et reelt tilbud, med 
kompetent personale på sykehusene som er 
tilgjengelig for rådgivning. Slik kan man 
også forhindre innleggelser, mener Åm, for 
eksempel ved at fastlegene får bedre veiled-
ning i sine vurderinger. Her må det også tas 
høyde for at stadig flere pasienter har flere 
diagnoser, hvor det p.t. finnes få nasjonale 
veiledere. God oppfølging av kronisk syke 
står sentralt i samhandlingsreformen.

Betyr dette at sykehusansatte også skal reise 
mer ut til kommunene for å veilede?
Åm innrømmer at det i finansieringssyste-
mene for sykehusene er tatt liten høyde for 
slik ambulant virksomhet.  

– Mange fagmiljø på sykehus ser behovet for 
mer ambulant virksomhet, men det mangler 
finansiering, medgir Åm.

Hva betyr samhandlingsreformen for kom-
munene? 
Reformen stiller konkrete krav også til kom-
munene om forebyggende virksomhet. De 
skal bidra til å fremme helse og forebygge 
sykdom blant annet ved å legge til rette for 
økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. De 
skal også legge til rette for tettere oppfølging 
av kronisk syke pasienter. Det kreves at de 
har lokale planer for sine tiltak.

Kommunene er i tillegg pliktig å ha en til-
gjengelig akutt-tjeneste. 

– Øyeblikkelige, ikke-planlagte tjenester 
er et område hvor kommunene kan og 
skal utvide sine oppgaver. Dette vil fri-
gjøre ressurser for spesialisthelsetjenesten, 
mener Åm.

Den kommunale ordningen med fastleger 
skal også styrkes. I fjor trådte en ny fastlege-
forskrift i kraft, som presiserer at allmenn-
legetjenesten er et kommunalt ansvar. Det 
stilles nye kvalitetskrav til tjenesten, hvor 
ett av dem er at fastlegene har et større 
proaktivt ansvar for alle pasientene på 
lista, også de som ikke selv tar kontakt og 
som har risiko for å falle ut (for eksempel 
eldre, psykisk syke, de med rusproblemer 
med mer). 

Så langt er det ikke lagt mye «friske» penger 
i potten for å finansiere samhandlingsrefor-
men. Det er «flyttet penger» fra sykehusene 
og over til kommunene, og med disse følger 
et nytt ansvar for kommunene. 

Har små kommuner nok ressurser og kom-
petanse til å håndtere disse oppgavene?
– Erfaringen så langt er at små kommuner 
ofte får det til vel så bra som de store. Her er 

det få personer, de har gjerne lang erfaring 
og kommunene har «smådriftsfordeler» ved 
at de har bedre oversikt over innbyggerne 
og deres behov enn i større kommuner.

Hva betyr samhandlingsreformen for kro-
nisk syke barn, for eksempel de med med-
født hjertefeil?
Samhandlingsreformen har vært kritisert 
for at den ikke fungerer i praksis for de 
minste og sykeste. Noen har uttalt at barna 
«drukner», og at all oppmerksomhet er 
rettet mot de store pasientgruppene, som 
eldre syke.

– Det er åpenbart at fokus lett dreies mot 
de store gruppene med pasienter, at det vil 
være lettere å få til systemer for disse, som 
for eksempel for syke eldre, innrømmer Åm. 
Samtidig mener han at mulighetene ligger 
der med reformen. 

– Den grunnleggende tenkningen er at man 
skal bli bedre til å fremme helse og fore-
bygge sykdom, stimulere til bedre habilite-
ring og rehabiliteringstilbud. Dette legger 
bedre til rette for helhetlige og gode tilbud 
til personer som har langvarige behov, og 
det bør jo være bra også for syke barn og 
deres familier, mener Åm. 

Han utfordrer også brukerorganisasjonene 
til å anvende sin stemme og stille krav. 
Når avtaler mellom sykehus og kommuner 
inngås, skal brukerorganisasjoner medvirke 
i utarbeidelsen av avtalene.  

– Denne arenaen må benyttes, understre-
ker Åm.

Hvorfor samhandlingsreformen? 
– Vi kan ikke fortsette slik det er i dag, til 

Samhandlingsreformen 
krever omstilling på 
sykehusene, og den 
fordrer tilpasning til 
nye oppgaver i kom-
munene. Reformen 
krever også mer 

samarbeid. 

SaMhNdLiNGSreForMeN

det er de demografiske utfordringene våre for  
store. Vi blir stadig flere eldre og relativt sett 
betydelig færre yrkesaktive. Det må gjøres 
endringer, også politisk. Samhandlingsre-
formen skal demme opp for det presset som 
allerede eksisterer på helsetjenestene våre. 
Her kommer det helsefremmende og fore-
byggende arbeidet inn i bildet. Dessuten må 
penger og ressurser brukes bedre, noe som 
krever samhandling og at kommunene tar 
større ansvar for fremtidens helsetilbud. 

Åm mener det er viktig at det beskrives gode 
pasientforløp, både internt på sykehusene og 
mellom sykehusene og kommunene. På syke-
husene stilles diagnose og sykdom behandles, 
i kommunene ivaretas det generelle forløpet. 
På rehabiliteringsfronten dreier det helt klart 
mot en desentralisering og mot ambulante 
team.

– Det er viktig at vi ikke er alt for opphengt 
i tilbudet og organisering slik det er og har 
vært. Vi må huske kompasset, hvor vi skal 
gå framover, minner Åm om.

Tor Åm er samhandlingsdirektør på 
St. Olavs Hospital i Trondheim.
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FaMiLieN er ViktiGSt

Helene Bøksle er liveartist, og har 
gjennom tretten år trollbundet det 
norske folk med sin lyse, klare og 

helt spesielle stemme. I 2009 ga hun ut den 
kritikerroste juleplaten «Det hev ei rose 
sprunge», som solgte til platina.  

Hjertebarnet møter Helene Bøksle til inter-
vju en kald januardag på Åpent Bakeri ved 
Ullevål Hageby i Oslo. Helene er litt sent 
ute til avtalen og kommer hastig inn døren 
med friske kulderoser i kinnene og frosttårer 
i øynene. Lys og blid og som tatt rett ut av 
et norsk folkeeventyr. Beklagelsene for for-
sinkelsen følger tett. De er umiddelbare og 
avvæpnende, hun er lett å tilgi og lett å tro. 

Helene er opprinnelig fra Frydnes like 
utenfor Mandal, men har bodd i Oslo i 
over ti år. I 2010 giftet hun seg med Espen 
Tjersland, som har to døtre fra et tidligere 
samboerforhold. I juni 2013 fikk de en 
sønn, Emil-Anker.  

Operasjon og fødsel
I mars i fjor ble Espens yngste datter hjer-
teoperert på Rikshospitalet i Oslo. Bare 
få måneder senere var Helene tilbake på 
Rikshospitalet for å nedkomme. Hun rakk å 
bli godt kjent med mange av sykepleierne og 
jordmødrene. Helene kaller dem sine engler.

– Ja, Rikshospitalet er helt spesielt for meg. 
To så store begivenheter i livet mitt har det 
siste året funnet sted akkurat her, sier hun. 

Europas riddere
Helene takket sykehuset i form av en eksklu-
siv julekonsert for de ansatte på Rikshospi-
talet. Med vakker julesang og personlige ord 
fikk hun formidlet sin evige takknemlighet 
for all den medisinske hjelpen familien har 
fått det siste året. 

– Vi er så heldige med vårt helsevesen her i 
Norge, understreker gullstrupen fra Sørlan-
det, og forfremmet samtlige som jobber i 
norsk helsevesenet, og dem på Rikshospitalet 
spesielt, til Europas riddere. 

– Dette er min blomsterbukett til dere som 
ga meg hjelp, støtte og varme da Emil-Anker 
kom til verden, og som ga Espens datter en 
fantastisk hjelp med hjertet hennes. Tusen 
takk, sa en rørt Helene til en lydhør for-
samling i Rikshospitalets store auditorium 
en desemberkveld i fjor.

En tøff bransje
Heller ikke profesjonelt har sørlandsjenta hatt 
mange hvileskjær det siste året. I musiker-
bransjen er det få vikarer, og lange avbrekk 
kan straffe seg. 

Derfor ble det bare noen få tilmålte uker med 
barselpermisjon på Helene, så var hun tilbake 
på scenen. I juli deltok hun på NRKs inn-
spillinger til Stjernekamp. Hakk i hæl fulgte 
høstens konserter land og strand rundt, og 
lanseringen av hennes fjerde soloinnspilling, 
«Svalbard». Alt sammen med yngstemann 
som reisefølge og innlagte ammepauser på 
de underligste steder. Kreative utforminger 
av kostymer, tilpasset travle ammeavbrekk, 
er blant mange morsomme minner Helene 
henter fram fra høstens turnering. 

– Jeg hadde selvfølgelig aldri klart dette uten 
alle de gode hjelperne, og uten den fantastiske 
mannen min, sier hun og forteller at hun har 
fått mye støtte. Selv musikerne hennes har 
bistått som barnepassere. Leende sier hun 
at det helt sikkert blir et fleksibelt og sosialt 
barn av all denne fartingen.

Musikk på blå resept
Helene vokste opp i et svært musikalsk 

hjem, og forteller at det egentlig aldri har 
vært noe spørsmål om hva hun skal drive 
med. I løpet av sine år som artist, med flere 
plateutgivelser, samarbeid med en rekke 
andre artister og roller i musikaler og andre 
oppsetninger, har hun fått et stort publikum.
Helene gir uttrykk for at hun vil noe som 
artist, at hun har en viktig jobb å gjøre. Hun 
tror hun kan åpne opp og røre ved folks 
hjerter med sitt musikalske språk. Dette gir 
henne motivasjon og mening, og en følelse 
av å utrette noe.

– Jeg tror mange mennesker trenger musikk, 
for å nå inn til seg selv, og til andre. Musik-
ken er et slags supplement og en døråpner, 
beskriver Helene, og legger til at musikk 
og sang egentlig burde vært på blå resept. 
Hun tror det fremmer god helse.

Dessuten har Helene en tilleggsmisjon. Hun 
vil vise at det går an å ha familie, selv om 
du er artist. Jobben er krevende, det under-
slår hun ikke, du må gi av deg selv og det 
koster. Samtidig beskriver hun musikken 
som en fantastisk livsoppgave – og den lar 
seg kombinere med familieliv! Det handler 
om å planlegge nøye og prioritere hardt, 
skal vi tro Helene. 

Skulle hun valgt et annet yrke i dag, måtte 
det blitt sykepleier. Å hjelpe andre veier 
tungt i hjertet til jenta fra Sørlandet. 

– Og det jeg gjør, det gjør jeg fullt og helt, 
det er sånn jeg er, sier hun med blått og 
overbevisende blikk. 

Familien viktigst
Helene har gått fullt og helt inn i fami-
lieprosjektet, med alt som følger med. En 
erfaring hun har satt helt spesiell pris på. 

– Familien er det aller viktigste for meg, 
innrømmer hun, og forteller at hun egentlig 
liker seg aller best hjemme. 

Så til tross for at jobben til Helene krever 
en del farting, og innimellom har ganske 
ubekvem arbeidstid, er hun beinhard når 

hun velger hva livet skal brukes til ellers. 
Familien kommer først. Lar det seg gjøre, 
tar hun dem alle sammen med på jobb-
reisene sine. 

Fint å bli trukket inn
Nye familiekonstellasjoner, med «mine barn 
og dine barn» og flere voksne involvert, 
stiller andre krav til familien. Helene fortel-
ler med takknemlighet at hun har følt seg 
inkludert i alt som har foregått det siste året.

– Jeg har fått være med i hele prosessen, 
og det tror jeg har vært viktig, sier hun. 
Og hun er ikke fremmed for at situasjonen 
også kan være utfordrende, med mor og 
far på forskjellige steder og nye partnere 
involvert. Det er mange hensyn som skal 
tas og relasjoner som skal passes på. 

Alle trenger å bli sett
– Vi ønsker alle å bli sett, og alle blir sårbare 
og trenger å bli holdt litt rundt når noe så 
alvorlig skjer. Men det 
er viktig også å være 
voksen i en sånn situa-
sjon, og å sette egne 
behov litt til side. 
Og ikke minst, man 
må snakke sammen, 
understreker Helene. 
Hun tror hver familie 
må finne sin løsning, 
men minner om at 
litt raushet kommer 
godt med når livets 
store skjørhet skal 
håndteres. 

– Sykdom setter ting 
i perspektiv. Dette 
handler om noe 
som er større enn 
deg selv. Jeg er så 
utrolig takknemlig, 
for det gikk jo så 
bra, avslutter hun 
med sitt varmeste 
smil. Igjen, hun er lett å tro.

Tekst og foto:  hanni Winsvold Petersen 

Familien er viktigst!
Helene Bøksle lever som hun synger – varmt og helhjertet. 
Hun jobber hardt, prioriterer strengt og har et oppriktig 
ønske om at musikken hennes skal berøre. Det siste året 
har store hendelser satt sitt preg på hennes liv.

Minstemann, Emil-Anker, er med Helene på konsert på Rikshospitalet rett før jul i fjor.
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kritiSke hjerteFeiL hoS NyFødte oVerSeS Foto:  hanni Winsvold Petersen og privat

Kritiske medfødte hjertefeil vil ube-
handlet lede til utvikling av sirku-
latorisk kollaps og død få dager 

eller uker etter fødselen. I Norge fødes ca. 
70 barn hvert år med kritiske hjertefeil. En 
del av feilene overses både ved rutinemes-
sig ultralydundersøkelse av fosteret og ved 
nyfødtundersøkelsen etter fødselen. Ifølge 
engelske studier er en tredel av barn med 
potensielt livstruende hjertefeil udiagnos-
tisert når de skrives ut fra sykehus etter 
fødselen. Noen av disse dør før de kommer 
til behandling. Problemet er også velkjent 
i Norge. Det er derfor en viktig oppgave for 
helsearbeidere innen foster- og nyfødtmedi-
sin å oppdage kritiske hjertefeil før barnet 
utvikler alvorlige symptomer.

Ultralydundersøkelse av fosteret
Mange kritiske hjertefeil oppdages ved ruti-
nemessig ultralydundersøkelse av fosteret 
rundt uke 18 i svangerskapet, og gir mulig-
het for fødsel i sykehus med høyspesialisert 

kardiologisk og hjertekirurgisk kompetanse. 
I en studie ved Nasjonalt senter for foster-
medisin i Trondheim fant man i perioden 
1991–2001 57 prosent av komplekse feil på 
ultralydundersøkelsen. I en studie fra Sta-
vanger i årene 2006–09 oppdaget man 67 
prosent når man også brukte fargedoppler 
ved ultralydundersøkelsen av fosterhjertet. 
Forekomsten av hjertefeil i populasjonen 
som helhet var ukjent, og resultatene må 
tolkes med forsiktighet. 

Studier av hjerteundersøkelser i svanger-
skapet vil inkludere avbrutte svangerskap 
og dødfødsler med komplekse feil, og vil 
dermed vise en høyere oppdagelsesrate 
enn for tilsvarende hjertefeil blant levende-
fødte. Det er også forskjeller mellom ulike 
sentre knyttet til kompetanse og ressurser. 
I overenstemmelse med dette var andelen 
av kritiske hjertefeil som ble oppdaget før 
fødselen 28 for hele den norske populasjo-
nen av nyfødte i årene 2005–06. Enkelte 
kritiske hjertefeil overses hyppig fordi de 
kan være vanskelig å oppdage ved foster-
undersøkelsen. Derfor vil en vesentlig del 
av de kritiske feilene måtte diagnostiseres 
etter fødselen.

Klinisk rutineundersøkelse av nyfødte
Alle nyfødte undersøkes rutinemessig av 
lege før hjemreise, vanligvis i første eller 
andre levedøgn. For å kunne identifisere 
symptomer på mulig hjertefeil er det viktig 
med en systematisk undersøkelse (hudfarge, 
pustemønster, lyskepuls, hjertefrekvens, 
hjertetoner og bilyd). Det er ikke nok å lytte 

kjapt på hjertet. Bilyd hos nyfødte er vanlig, 
og er oftest ikke et uttrykk for hjertefeil 
hos barnet. Omvendt har ca. halvparten 
av barn med hjertefeil ikke bilyd som gir 
mistanke om sykdom. Kritiske feil oppdages 
oftest klinisk før hjemreise pga. bilyd eller 
avvikende hudfarge (blåfarging, cyanose). 

Å vurdere oksygenmetningen i barnets blod 
på bakgrunn av hudfargen er imidlertid 
vanskelig. Barnet kan ha en kritisk hjerte-
feil med nedsatt oksygeninnhold i blodet 
uten synlig cyanose. Hos nyfødte som har 
funn som kan gi mistanke om hjertefeil, er 
det viktig at barnet ikke sendes hjem før 
ytterligere undersøkelser (vanligvis ultra-
lydundersøkelse av hjertet) har kunnet 
bekrefte eller avkrefte mistanken.

Pulsoksymetriscreening
Pulsoksymetri er en enkel, rask og ikke-
invasiv metode for å måle oksygenmet-
ningen i arterieblodet. En sensor plasseres 
på pasientens hånd eller fot, og ved hjelp 
av lys som absorberes av hemoglobinet i 
de røde blodcellene måles oksygenmetnin-
gen. Nedsatt oksygenmetning kan være et 
tegn på medfødt hjertefeil hos barnet. De 
senere årene har mange land derfor begynt 
å screene nyfødte med pulsoksymetri for 
å oppdage kritiske hjertefeil. Sannsynlig-
heten for å oppdage kritiske hjertefeil ved 
bruk av pulsoksymetri er minst sju ganger 
høyere enn ved klinisk undersøkelse alene. 
Kombinert med klinisk rutineundersøkelse 
øker andelen som oppdages før hjemreise 
ytterligere, og reduserer antall oversette 

tilfeller. Metodens enkelhet og lave kost-
nader er beregnet å gi en positiv kostnad-
nytte-effekt. 

Ikke alle typer hjertefeil er like enkle å opp-
dage ved pulsoksymetriscreening. Tilstander 
med obstruksjon (hindring) i utløpet av ven-
stre hjertekammer eller i hovedpulsåren, som 
for eksempel koarktasjon av aorta, hypo-
plast venstre hjertesyndrom og aortastenose, 
har ikke sjelden en oksygenmetning i eller 
nær normalområdet, og overses derfor hyp-
pigst. Ved innsnevring på hovedpulsåren 
vil kun omtrent halvparten oppdages ved 
slik screening.

Viktige spørsmål i dag er hvorvidt pulsok-
symetriscreeningen skal utføres ved kun 
én måling på fot, eller om den skal måles 
samtidig både på høyre hånd og fot med 
vektlegging av differansen i oksygenmetnin-
gen. Kombinert måling øker trolig sann-
synligheten for å oppdage innsnevringer på 
hovedpulsåren, men er som screeningmetode 
litt mer komplisert enn måling bare på fot. 
Hvor lang tid etter fødselen screeningen bør 
utføres, foreligger det også ulike retnings-
linjer for. I USA anbefales screening før 
hjemreise, men fortrinnsvis senere enn 24 
timer etter fødselen for å redusere andelen 
hvor det måles nedsatt oksygenmetning, 
men hvor barnet ikke har hjertefeil (falskt 
positive). Andelen falskt positive ved scree-
ning første levedøgn er imidlertid relativt 
lav, og gir derfor lite ekstra bruk av ressurser 
til «unødvendige» ultralydundersøkelser 
av hjertet. De representerer dessuten i stor 

utstrekning reelt nedsatt oksygenmetning, 
fordi barnet har andre potensielt alvorlige 
sykdommer som kan kreve rask behandling, 
spesielt infeksjoner og lungesykdommer. 
I en norsk studie hadde nesten 50 prosent 
av barna som testet falskt positivt første 
levedøgn, slike tilstander. 

En negativ konsekvens av å foreta scree-
ningen etter første levedøgn, er tap av tid 
i diagnostikken av kritiske hjertefeil og 
andre tilstander med nedsatt oksygenmet-
ning. Med tidlig hjemreise fra barselav-
delingen (en del utskrives allerede første 
levedøgn), er det også fare for at ikke alle 
blir testet. Helsedirektoratet har tross dette 
i sine retningslinjer for barselomsorgen fra 
juni 2013, anbefalt pulsoksymetriscreening 
først når barnet er 24 timer eller eldre. 
Nordiske barnehjertespesialister går inn 
for screening av nyfødte første levedøgn 
(Nordiske barnekardiologiske møte, Køben-
havn, 19.–21. september 2013).

En utfordring i Norge er det desentraliserte 
fødemønsteret, hvor halvparten av fødein-
stitusjonene har under 500 fødsler per år. 
Etter vår mening vil pulsoksymetriscreening 
gi mindre fødesteder med begrensede res-
surser, bedre mulighet til tidlig deteksjon 
av kritiske hjertefeil, slik at de raskt kan 
overflytte barnet til avdeling med barne-
kardiologisk kompetanse.

Ultralydundersøkelse av hjertet
Om alle nyfødte tilbys en ultralydunder-
søkelse av hjertet (ekkokardiografi), vil 

man kunne oppdage de aller fleste hjer-
tefeil før hjemreise fra sykehuset. I en 
irsk undersøkelse fant man at over dob-
belt så mange hjertefeil ble oppdaget ved 
ultralydscreening av tilsynelatende friske 
nyfødte, sammenliknet med de som kun ble 
undersøkt klinisk.  Ekkokardiografi av alle 
tilsynelatende friske nyfødte er imidlertid 
ressurskrevende og har en høy andel falskt 
positive. En uriktig hjertefeildiagnose hos 
et nyfødt barn skaper unødig engstelse for 
foreldrene. Det vil også være behov for 
oppfølgende kontroller. 

Målrettet ekkokardiografi av risikogrupper 
er i dag mest realistisk. Dette gjelder barn 
der det før fødselen er påvist mulig hjerte-
feil, barn med syndromer eller utviklings-
avvik, der søsken har hjertefeil, der det 
er kliniske funn ved nyfødtundersøkelsen 
eller barnet har nedsatt oksygenmetning 
ved pulsoksymetriscreeningen.

Konklusjon
Det er viktig med oppdaterte retningslin-
jer for systematisk hjertescreening før og 
etter fødsel ved norske fødeinstitusjoner. 
Dette inkluderer både retningslinjer for 
ultralydundersøkelse av fosteret og for 
utredning ved mistanke om hjertefeil hos 
nyfødte, inkludert universell pulsoksyme-
triscreening første levedøgn. Hos barn som 
ikke har andre åpenbare tilstander som 
forklarer nedsatt oksygenmetning, må det 
raskt utføres ekkokardiografi. I tillegg må 
ekkokardiografi tilbys barn i risikogrup-
pene for medfødt hjertefeil.

Dette er en forkortet og bearbeidet versjon av kronikken «Kritiske hjertefeil hos 
nyfødte overses», som sto på trykk i Tidsskrift for Den norske legeforening, 2/2014. 

Originalartikkelen kan leses i sin helhet her: http://tidsskriftet.no/article/3129398.

Kjersti J Postmyr, Eva Tegnander og Alf Meberg

kritiske hjertefeil 
hos nyfødte overses
Kritiske medfødte 
hjertefeil kan overses hos 
nyfødte. Det leder oftest 
til at barnet legges inn på 
nytt med en livstruende 
sirkulasjonskollaps. Vi 
trenger bedre strategier for 
tidlig diagnose av slike feil.

FORFATTERE: Eva Tegnander, Alf Meberg og Kjersti J. Postmyr har samarbeidet om denne artikkelen som i sin helhet stod i Tidsskriftet for den 
norske legeforening.
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Hva kjennetegner en trenddiett
Trenddietter kjennetegnes ofte av at de 
i tillegg til vektreduksjon lover en rekke 
andre gunstige fysiske og psykiske helseef-
fekter. De frontes av noen som mener de 
har oppdaget den store sannheten, får mye 
medieoppmerksomhet og raskt er bøker og 
kurs om dietten på markedet.  

De fleste dietter medfører strenge restrik-
sjoner på matvarer eller matvaregrupper. 
Disse matvarene får ikke sjelden skylden 
for overvekt og andre helseproblemer. For 
mange av diettene er det også en fellesnevner 
at kalorier ikke betyr noe, og at du kan spise 
bortimot så mye du vil uten å legge på deg, 
bare du spiser de riktige tingene.

Trenddietter skiller seg som regel fra rådene 
myndighetene gir, og møter ofte motstand fra 
fagfolk. Helseeffektene de påstås å ha, har 
ofte svak eller ingen dokumentasjon. I den 
grad diettene viser til forskningsresultater 
er dette ofte fra små studier gjort over korte 
tidsperioder, og som det er vanskelig å trekke 
konklusjoner av. Årsakssammenhengene 
som skisseres er svært ofte ikke korrekte. 

Hvorfor opplever folk at dietter fungerer?
Mange vil oppleve at dietten fungerer. Ofte 
kan utgangspunktet være et kosthold med 
for høyt energiinntak. I seg selv vil det 
å starte på en diett føre til økt fokus på 
kosthold, som videre fører til jevnere mål-
tidsrytme, redusert energiinntak og økt 
aktivitetsnivå. Samlet fører disse endrin-
gene til at man føler seg bedre og oppnår 
vektreduksjon.

Ved strenge restriksjoner på matvarer vil 
de aller fleste ikke erstatte alle kaloriene 
de fjerner. Kostfokuset i seg selv gjør også 
at man blir mer bevisst, både på hva man 

spiser og på mengdene. Man vil derfor ha 
en opplevelse av å ha spist like mye eller 
mer enn man pleier, selv om det totale ener-
giinntaket er redusert.

Hva er det viktig å være oppmerksom på?
I mange tilfeller vil de restriksjonene som 
diettene innebærer medføre at viktige 
næringsstoffer kuttes ut fra kosten. Det 
er spesielt ugunstig der hvor det kuttes ut 
matvaregrupper vi fra forskningen vet har 
beskyttende effekt mot utviklingen av en 
rekke sykdommer. I kortvarige dietter vil 
ikke dette utgjøre en stor risiko, men mange 
av de nye diettene frontes som en livsstil 
og ikke som en diett som skal følges en 
begrenset periode. Over tid vil det kunne 
bidra til økt risiko for sykdomsutvikling. 
Spesielt bør personer i risikogrupper, som 
barn og ungdom, gravide, eldre og syke, 
være svært forsiktig med strenge dietter. 

I trenddietter tilskrives ansvaret for vektøk-
ning og andre helseproblemer ofte bestemte 
matvarer eller måltidsrutiner. Årsaksfor-
klaringene virker ofte fornuftige, fordi de 
dreier seg om deler av matvanene dine som 
du er bevisst på. Det kan være å si at inntak 
av karbohydrater er årsaken til vektøkning 
eller at løsningen ligger i å faste to dager i 
uken. For vi vet at brød, pasta og sukker 
er en del av den maten vi spiser. Og vi vet 
at vi pleier å spise hver eneste dag. Selv om 
forklaringene virker fornuftige, stemmer de 
ikke. Det er det totale energiinntaket og -for-
bruket vårt som avgjør om vi går opp eller 
ned i vekt, ikke inntaket av karbohydrater 
eller hvor mange dager i uken vi fordeler 
energiinntaket på.

Trender viser at vi henger med i tiden. Mat 
og trening er mer enn noen gang symbol på 
det å være vellykket. Det å være målbevisst 

og disiplinert er et karaktertrekk vi beun-
drer. Det er bra, men det kan gå på både 
selvbildet og helsa løs. Trendietter skaper 
forvirring, og kan også skape et forhold til 
mat som ikke er sunt. 

Sammenhengen mellom helse og kosthold 
er kompleks. Det er derfor viktig at rådene 
som blir gitt, baserer seg på det vi med størst 
mulig sikkerhet kan si at virker. Kostrådene 
er basert på grundige og solide forsknings-
resultater over mange år, og gir råd om et 
kosthold som fremmer god helse og fore-
bygger utviklingen av sykdommer. 

Helsedirektoratets råd kan neppe kalles 
trendy. Det er råd vi har hørt mange ganger. 
Kort oppsummert sier de: Spis mat, ikke for 
mye, mest grønt. Velg grovt, husk fisk, beveg 
deg. Dietter fungerer når man følger dem. 
Det gjør også rådene fra Helsedirektoratet.

Hva kan vi lære av trenddietter?
Selv om det er mange ting i trenddiettene 
som vi skal være på vakt for, er det enkelte 
positive trekk vi gjerne kan ta med oss inn 
i hverdagskostholdet vårt:

•	 Redusere inntaket av sukker. Selv om 
vi ikke trenger å kutte ut sukker helt, 
har vi alle godt av å begrense inntaket 
på hverdager.

•	 Redusere inntaket av hvitt hvetemel, 
og erstatte det med økt inntak av grove 
kornprodukter.

•	 Bli mer bevisst på hva vi putter i munnen.

I det lange løp er det smart for helsa å legge 
seg til gode vaner som ikke går av moten, og 
hvor kroppen ikke utsettes for belastningen 
av stadig nye dietter. Det er nemlig også et 
kjennetegn ved trender at de går over, og 
at det kommer nye.

Bli medlem

”Jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på 

turer med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.” 

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

Bli Hjertebarn-giver
Som Hjertebarn-giver vil du være en av hjertebarnas viktigste 
støttespillere. Dine jevnlige bidrag vil redde liv og føre til 

bedre livskvalitet for hjertebarna  
og deres familier!

Er du interessert i å 
bli Hjertebarn-giver? 

Registrer deg på  
www.ffhb.no/giver eller 

kontakt oss på telefon  
23 05 80 00 for mer  
informasjon.

Ny fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn
Pia M. Bråss begynte i februar i år som fagsjef i administrasjonen i et toårig engasjement.

Hun er utdannet medisinskfaglig ingeniør og bedriftsøkonom, og har over tjue års erfaring fra industrien med medisinskteknisk utstyr og lege-midler. Pia har erfaring fra ulike fagfelt, men lengst fartstid har hun innen hjerte- og karfeltet. Hun har hatt et utstrakt samarbeid med sykehusmiljøene, fastleger og pasientorganisasjoner som LHL og Norsk forening for slagrammede. Ved siden av jobb, tar Pia en tilleggsutdannelse i gestaltterapi. Hun bor i Oslo og har to voksne barn.

Pia vil samarbeide med alle i administrasjonen og i organisasjonen og for øvrig å videreutvikle og for-sterke foreningens faglige arbeid. 

meld deg inn
I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et nettverk 

av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du får informasjon, råd 

og støtte i alle faser familien og hjertebarnet går gjennom. Foreningen er 

åpen for familier med hjertesyke barn. Feilen kan være medfødt eller  

tidlig ervervet, liten eller stor. Foreningen er også åpen for de som har mistet 

et hjertesykt barn.

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

treNddietter Tekst:  åshild Lode

I mange sammenhenger får vi høre om dietter som lover 
fantastiske resultater. Det kan være artikler om dem i aviser 
eller magasiner, annonser på Facebook, bilder på Instagram, eller kollegaer og venner 
som har lagt om kostholdet og forteller om gode resultater. Det er ikke til å komme bort 
fra at mange dietter presenteres på en måte som gjør dem svært attraktive. Hvem har 
vel ikke lyst til å bli både tynn, pen og lykkelig i samme slengen?

treNddietter
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For å planlegge, forberede og gjen-
nomføre disse arrangementene er det 
nedsatt en styringsgruppe med tre 

særskilt dedikerte personer. Anita Thygeson 
Gresberg er leder, hun har med seg Jan Tore 
Larsen og Kine-Annett Schart. Disse tre har 
til felles at de selv har mistet et barn, og at 
de synes det er givende å hjelpe andre som 
opplever det samme. 

– Det er godt å kunne bidra og bruke egen 
erfaring til å støtte andre. Kine kaller disse 
samlingene for hennes «mammatid» med 
Aileen, datteren som døde i 2008, to uker 
gammel. 

– Erfaringen med å miste et barn endret 
meg mye, forteller Jan Tore. Han byttet 
jobb etter at sønnen Jonas døde i 2007, tre 
og en halv måned gammel. I dag arbeider 
han i rusomsorgen. 

– Jeg trenger å hjelpe andre og vil bruke av 
meg selv. Å være med på disse samlingene 
blir på en måte å hedre Jonas, forklarer han. 

Hjertebarnet møter styringsgruppa på Rica 
Hotell i Oslo, en hektisk fredag i februar, 
bare timer før en av helgesamlingene skal gå 
av stabelen. Anita er ikke kommet ennå, bil-
problemer har forsinket henne. Kine og Jan 
Tore tar seg tid og inviterer til lunsj, mens 
de siste forberedelsene gjennomgås. Det skal 
legges en rose på hvert rom, sammen med 
et velkomstkort, det skal settes sammen 
grupper og mindre praktiske detaljer skal 
avklares med hotellet.

Ressursgruppa arrangerer en årlig sorg-
samling, for hele landet. I tillegg lager de 
skoleringssamlinger for dem som jobber 
som gruppeledere på samlingene. 

Like mye latter som tårer
Styringsgruppa er opptatt av å finne et annet 
navn på disse arrangementene. Ordet sorg 
bærer alt for mye bud om noe som er tungt 

og trist, synes de, og det 
er kanskje med på å gjøre 
at enkelte ikke melder seg 
på. 

– Våre samlinger er så 
veldig mye mer enn 
triste. Det er minst like 
mye latter som tårer, og 
masse småprat. Vi deler 
de gode minnene om 
dem vi har mistet. Og 
gjenkjennbarheten i det 
å møte andre som har opplevd det samme, 
den er bare så verdifull, understreker Kine.

Men det er en kjensgjerning at ressurs-
gruppa sliter med å få nok påmeldinger 
til samlingene. De er også for få personer 
i ressursgruppa. Uansett, styringsgruppa 
har tatt innover seg at de må tenke litt 
nytt og annerledes.  

Ideer for fremtiden
– Vi må fornye oss, det er åpenbart at vi 
ikke kan gjennomføre samlinger med såpass 
få deltakere en gang i året framover, medgir 
Jan Tore. Han brenner for at de skal få det 
til, dette arbeidet er så viktig for dem som 
faktisk er med, og han forteller at de har 
flere ideer som de skal jobbe videre med.
Gruppa som er aktuell for å delta på slike 
samlinger i Foreningen for hjertesyke barn 
er i utgangspunktet ganske liten, og den 
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Ernæringsfysiologens spalte,  
Åshild Lode, klinisk ernæringsfysiolog.

Proteiner

Proteiner i kosten vår
Proteiner finnes i mange matvarer, både 
animalske og vegetabilske. Størstedelen av 
inntaket vårt kommer fra animalske kilder, 
som kjøtt, fisk, melk og egg, men en betydelig 
del kommer også fra korn. I tillegg er erter, 
bønner og linser proteinrike matvarer som 
vi kan benytte mer av. 

Proteinkildene har ulik kvalitet. Proteiner 
fra animalske kilder har høyere proteinkva-
litet enn vegetabilske. Enkelte vegetabilske 
matvarer kompletterer hverandre, slik at 
det er gunstig å spise dem i samme måltid. 
For eksempel er erter, bønner, linser og korn 
en god kombinasjon, som gjør at mer av 
proteinene utnyttes enn dersom de ble spist 
i to ulike måltider.

Hva bruker kroppen proteiner til?
Proteinene vi får tilført via kosten har to 
funksjoner: De er «byggesteiner» for å bygge 
opp kroppens egne proteiner, og de er energi.
I kroppen finnes det proteiner stort sett over 
alt: i bindevev, sener, muskulatur, hud, hår 
og negler. Mange proteiner er også viktige 
for transport av oksygen og næringsstoffer 
rundt om i kroppen via blodbanen. Protei-
nene i maten er bygget opp av de samme 
elementene som kroppens egne proteiner. 

I kroppen skjer det kontinuerlig en prosess 
hvor vev brytes ned og bygges opp på nytt. I 
tillegg til at kroppen får tilført proteiner via 
kosten, resirkulerer den også en stor del av 
proteinene fra vevet som brytes ned. Dermed 
er det hele tiden et flytende reservelager av 
proteinelementer som kroppen benytter seg 
av når den trenger det. Så lenge inntaket via 
kosten dekker det daglige behovet, vil krop-
pen ha mer enn nok av det byggematerialet 
den trenger til å bygge opp nye proteiner der 
det er behov for det. 

Proteiner og trening
Etter trening er musklene brutt delvis ned og 
må bygges opp igjen. I det flytende reserve-
lageret har kroppen umiddelbar tilgang på 
det den trenger til denne prosessen, og det 
er ikke et akutt behov for protein umiddel-
bart etter trening. Det er langt viktigere at 
behovet over tid er dekket, enn akkurat når 
proteinene inntas. 

Idrettsutøvere og svært aktive personer har et 
noe økt behov for protein målt i gram, fordi 
trening bryter ned mer protein i muskulatur 
enn inaktivitet. Hard trening og mye trening 
krever også energi. Ved økt inntak av mat 
vil også proteininntaket øke som en følge av 
dette, og for de aller fleste dekkes det økte 
behovet for protein automatisk ved at de 
spiser større mengder mat. 

Rett etter trening er det derimot viktig at 
kroppen får tilført karbohydrater, slik at 
den raskest mulig kan begynne å bygge seg 
opp igjen. Tilførsel av karbohydrater setter 
både i gang gjenoppbyggingen av muskler 
og sørger for å fylle opp karbohydratlagrene 
i muskulatur og lever, slik at kroppen er klar 
til neste treningsøkt.

Proteiner, proteintilskudd og muskler
Det er i treningsmiljøer vanlig med et svært 
høyt inntak av proteiner (langt over det anbe-
falte inntaket), både fra proteinrike matvarer 
og fra proteintilskudd. Formålet er å sikre 
størst mulig muskelvekst.

For å bygge muskler må musklene utsettes for 
belastning, kroppen må ha nok proteiner til 
å bygge opp igjen musklene etter treningen 
og kroppens energiforbruk må dekkes. En 
kropp som ikke får tilført nok energi, vil 
prioritere energien til livsviktige funksjoner, 
som å holde hjerte og lunger i gang. 

Mange opplever muskelvekst først når de 
starter med proteintilskudd. Økt inntak av 
proteiner øker også energiinntaket. Det er 
ikke noe som tyder på at effekten er større 
av protein fra tilskudd fremfor fra vanlig 
mat. I de aller fleste tilfeller er det et økt 
inntak av energi totalt sett som er grunnen 
til muskelveksten, ikke proteinene i seg selv. 
Det samme ville skjedd dersom energien kom 
fra karbohydrat eller fett. 

Får kroppen tilført mer protein enn den tren-
ger, og totalt mer energi enn den forbruker, vil 
energioverskuddet lagres som fett. Det skjer 
uavhengig av hvilket næringsstoff energien 
kom fra opprinnelig.

Anbefalinger og inntak
Det anbefalte inntaket av protein er 0,8 gram 
per kilo kroppsvekt. Det er tilstrekkelig til å 
opprettholde og vedlikeholde vev og funk-
sjoner. For en person på 60 kilo vil behovet 
være 48 gram per dag. Ved et energiinntak 
på 2000 kilokalorier vil det utgjøre rett under 
10 prosent av energien. I Norge får de aller 
fleste dekket behovet for proteiner via den 
vanlige kosten. 

Det er anbefalt at mellom 10 og 20 prosent 
av energien i kostholdet vårt kommer fra 
proteiner, forutsatt at inntak og forbruk er 
i balanse.

Syke barn, eldre og personer med langvarig 
sykdom, som har problemer med å spise nok, 
bør være ekstra oppmerksomme på å dekke 
behovet for proteiner. Dersom kroppen ikke 
får nok energi tilført via maten, må den skaf-
fes ved å bryte ned fett eller muskulatur hos 
oss selv. Det å sikre proteininntaket bidrar 
til å redusere nedbrytningen av muskulatur, 
og for barn øke sannsynligheten for normal 
vekst og utvikling.

Samlinger 
for dem som har mistet
Ressursgruppa i Foreningen for hjertesyke barn består 
av ildsjeler som bruker sin fritid og egenerfaring for å 
hjelpe andre. De arrangerer samlinger for foreldre som har 
mistet barn. 

kunne du tenke deg å 
være med i ressurs-
gruppa?

Det er ikke noe krav om at du selv 
har mistet et barn. Det viktige er at 
du har empati, at du evner å lytte til 
andre og at du ønsker å være med å 
hjelpe.

INTERESSERT, ELLER LyST TIL Å 
FÅ VITE LITT MER? 
Send en e-post til ressursgruppa: 
ressursgruppa@ffhb.no

blir mindre, noe som er positivt. Stadig 
flere hjertesyke barn overlever. 

– Men man må jo ikke ha mistet et hjerte-
barn for å kunne være med på våre samlin-
ger, understreker Jan Tore, og forteller at vi 
har medlemsfamilier som også har mistet 
barn av andre årsaker. 

– Vi ser vel også at veien å gå er å sam-
arbeide mer med andre foreninger, slik at 
nedslagsfeltet blir litt større, mener Kine.
De har allerede gjort seg mange gode 
erfaringer med samarbeid. I fjor ble det 
for eksempel arrangert en svært vellykket 
besteforeldresamling, i samarbeid mellom 
Foreningen for hjertesyke barn, Landsfore-
ningen uventet barnedød og Foreningen Vi 
som har et barn for lite.

I maten vi spiser er det tre viktige næringsstoffer som gir kroppen energi: 
protein, karbohydrat og fett. Alkohol inneholder også energi, men er ikke et 
næringsstoff kroppen har behov for. Karbohydrater og proteiner inneholder 4 
kilokalorier per gram. Fett inneholder 9 og alkohol 7 kilokalorier per gram.

Leder i ressursgruppa, Anita 
Thygeson Gresberg.

Styremedlem i ressursgruppa:  
Jan Tore Larsen.

Styremedlem i ressursgruppa: 
Kine-Annett Schart.

Lystenning for å minnes.
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ungdoms-
sidene

Tekst:  emilie Mikalsen

en
gavefor livet

Foto: privat

Jeg har hele livet prøvd å leve så nor-
malt som mulig. Uten å tenke på at jeg 
har vært dødssyk med en uhelbredelig 

hjertefeil. På barneskolen ville jeg ikke være 
den jenta som måtte sitte inne i friminuttene 
fordi jeg ikke engang orket å knyte mine 
egne sko. Jeg ville ikke være den syke jenta 
som fikk spesialbehandling i timene eller 
den jenta som ble kjørt i bil da vi skulle på 
klassetur, fordi jeg ikke orket å gå hele veien. 
Jeg har aldri likt å være annerledes. Jeg har 
alltid hatt lyst til å være som alle andre på 
min alder. Barn er flinke til å glemme, og 
da er det tøft å stadig bli påminnet av de 
voksne om hvor syk du er. Ikke misforstå 
meg, jeg har alltid visst hvor syk jeg var 
og hvor forsiktig jeg måtte være, men når 
man er barn, har man ikke særlig lyst til å 
følge reglene. 
 
Da jeg var åtte år gammel fikk jeg beskjed 
om at det eneste som kunne redde livet mitt 
var å få et nytt hjerte. Jeg måtte gjennomgå 
en hjertetransplantasjon. Å få den beskjeden 
som åtteåring er ekstremt tøft. Å vite at 
ingen medisin, behandling eller vaksine kan 
kurere deg, men et nytt organ. Til tross for 
at jeg bare var åtte år gammel, så skjønte 
jeg alvoret likevel. Jeg visste at dette var den 
eneste sjansen jeg hadde til å kunne få leve 
litt lenger. Så da ble jeg satt på venteliste til 

organdonasjon. Når man kommer på en slik 
liste, så er man nesten død allerede. Det er 
derfor det er så mange der ute som ikke 
klarer seg, men som dør i vente på et nytt 
organ. Jeg var så heldig å få et nytt hjerte 
allerede tre måneder etter. De tre månedene 
føltes mer som tre år. Det å være konstant 
på vakt i tilfelle telefonen skulle ringe, det 
var en vanskelig tid. 

Etter transplantasjonen var jeg en helt ny 
jente. Jeg orket å fullføre skoledager, gym-
timer og bursdager. Jeg orket å løpe opp 
trapper uten å bli andpusten. Det er slike 
ting som fremdeles sitter igjen i kroppen 
min. Det å faktisk kunne løpe opp en trapp 
uten å falle i bakken. Det er slike små ting 
i hverdagen som jeg setter så uendelig stor 
pris på. Fordi jeg husker så godt at jeg ikke 
orket det da jeg var på mitt sykeste. 

Jeg har i senere tid vært veldig opptatt av å 
fortelle historien min for å kunne formidle 
fakta og forståelse, både til de som har vært 
i samme situasjon, og til de som så vidt har 
tråkket innenfor en sykehusdør. Jeg fortel-
ler den ikke for å skryte. Jeg forteller den 
fordi jeg blir spurt, og jeg forteller den for å 
lette på mitt eget sinn. Som i fjor da jeg ble 
kontaktet av Rikshospitalet, hvor de fortalte 
at en liten jente som var hjertetransplantert 

gjerne ville snakke med meg. Det takket 
jeg selvfølgelig ja til, og følte meg veldig 
beæret som fikk lov til det. Hun var åtte år 
gammel da hun ble transplantert, akkurat 
slik jeg var. Vi delte historier og hun fikk 
et par råd av meg, og hun fikk svar på en 
del spørsmål som legene ikke kunne svare 
på. Det var deilig å for engangs skyld være 
den litt eldre jenta, den jenta med litt mer 
erfaring, med flere råd å gi. Istedenfor den 
jenta som i så mange år bare satt på en 
stol og gjorde som jeg fikk beskjed om, og 
som bokstavelig talt tok til meg alt legen 
sa, uten å nøle. I dag nøler jeg mye. Er det 
noe jeg mener blir gjort feil, så sier jeg ifra. 
Blir jeg tvunget til noe jeg ikke har lyst til, 
så svarer jeg med en sarkastisk kommentar. 
Jeg vet jo at jeg ikke har noe valg. Men det 
er sånn jeg er, jeg tar alt med litt humor. Det 
er sånn jeg kommer over det. 

Å snakke ut om hva jeg har vært igjennom, 
er likevel viktig for meg, uansett hvor van-
skelig jeg synes det er. Fordi det er viktig at 
folk forstår og har innsikt i at livet er skjørt 
og at man ikke må ta det for gitt, men heller 
ta litt bedre vare på det. 

Jeg har de siste årene levd i en liten boble, 
hvor sykdom ikke eksisterer. Det er akkurat 
som om jeg har blokkert ut fortiden min. 
Som om det aldri har skjedd. Men når jeg 
snakker om det, så går det plutselig opp for 
meg hva jeg har vært igjennom. De utallige 
blodprøvene, ultralydene, røntgenbildene, 
operasjonene og ikke minst alle timene jeg 
har tilbragt – og fremdeles tilbringer – på 
Rikshospitalet. Jeg kan fremdeles sanse 
smaken av sovemedisinene jeg har fått idet 

jeg faller i søvn på operasjonsbordet. Alt 
blir så virkelig. Alt jeg har prøvd så hardt 
å stenge ute, fordi jeg ikke vil være den 
jenta alle symboliserer med hjertefeil og 
hjertetransplantasjon. Plutselig husker jeg 
alle følelsene, tankene og drømmene jeg 
hadde da jeg lå i sykehussengen. Jeg synes 
det er helt spesielt å tenke på at jeg fremdeles 
husker hvordan det var å være så syk, og 
derfor kan jeg den dag i dag kjenne meg 
igjen i hverdagen som hjertesyk. 

For et par måneder siden fikk jeg sjansen 
til å nå ut til nye mennesker. Jeg fikk æren 
av å være med på en reportasje på NRK 
P2 som omhandlet organdonasjon. Jeg har 
aldri trodd at min historie kan være til noe 
positivt for andre. Men jeg forteller den slik 
at jeg kan bidra til en bedre hverdag for 
hjertesyke barn og ungdom, og ikke minst 
til alle de der ute som venter på transplanta-
sjon. Jeg føler meg veldig beæret som får 
lov til å være med på å inspirere andre. Jeg 
vet hvordan det er å ha en hjertefeil og ikke 
alltid ha energi til å gjøre som man vil, fordi 
jeg har vært der selv. Men det er viktig å ha 
et positivt sinn og tenke framover. At akku-
rat du har fått en hjertefeil er din skjebne. 

Jeg har aldri prøvd å ignorere hjertefeilen 
jeg hadde, fordi jeg visste at den var der. 
Men jeg kunne ikke slutte å leve av den 
grunn, derfor gjorde jeg det beste ut av 
det: Jeg lærte meg å leve med den. Jeg har 
opplevd det beste av to verdener. Fra to 
veldig forskjellige synsvinkler. Jeg har ikke 
noe imot at jeg ble født med en hjertefeil, 
faktisk ser jeg på det som en styrke, selv om 
det har vært mange vonde kamper, og det 

er mange igjen, men jeg er her fremdeles, 
denne gangen med et friskt hjerte. 

Jeg har ofte vært sliten og lei. Jeg har ofte 
hatt lyst til å gi opp, fordi 
det til slutt ikke er flere 
krefter å hente. Men jeg 
er sta som få, og har en 
viljestyrke uten like, og jeg 
tror at tankegangen min 
har gjort meg sterk. At jeg 
hele tiden har tenkt positivt 
rundt hjertefeilen jeg hadde 
og tiden etter transplantasjonen, 
selv om livet har føltes urettferdig. At 
jeg fikk et nytt hjerte ser jeg ikke på 
som en selvfølge, jeg ser på det 
som et eneste stort mirakel. Det 
er akkurat det som er viktig 
for meg å få andre mennesker 
til å forstå. 

I dag sitter jeg igjen med et så godt 
inntrykk av sykehuset og et helt 
liv av erfaringer. Erfaringer ingen 
normale 19-åringer skal ha. Men 
fortiden har gjort meg til den jeg er i 
dag, og den jeg vil være i fremtiden. 
Denne livsopplevelsen ville jeg ikke 
vært foruten. Jeg fikk en brå start 
på livet, og jeg lærte fort hvor mye 
jeg ville kjempe for å beholde det. 
Alt som har skjedd meg har hatt en 
mening bak seg. Jeg liker å tro at jeg 
er ekspert på min egen helse, så lenge 
jeg følger hjertet. 

Emilie Mikalsen 

Jeg har aldri fortalt sykdomshistorien min med mindre 
jeg har blitt spurt. Fordi det er et så sårt og personlig 
tema å ta opp. Rett og slett fordi det omhandler hele 
livet mitt. 

Emilie Mikalsen er 19 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. 

Jeg forteller ikke historien 
min for å skryte. 
Jeg forteller den fordi jeg 
blir spurt, og jeg forteller den 
for å lette på mitt eget sinn.
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FyLkESLAGET Sør-TrøndELAG

Alle skal føle seg inkludert
Sør-Trøndelag er et driftig fylkeslag, og kan skilte med et stort spekter av aktiviteter 
for sine medlemmer. Med tiltakene ivaretar de både barna, ungdommene, foreldrene og 
hele familien. I Sør-Trøndelag har de også skreddersydde tilbud for dem som mister sitt 
hjertesyke barn.

I 2013 arrangerte fylkeslaget i Sør-Trøndelag 
sitt eget fylkeslotteri. Det er strenge regler 
for slike spill, blant annet skal en viss pro-
sent av pengene som kommer inn, gå til 
premier. Styret la ned en betydelig innsats i 
forkant, og fikk sponset premiene. Dermed 
satt de igjen med 40 000 kroner netto til 
fylkeslagets egne aktiviteter. 

– Dette kommer godt med for våre tiltak 
for de hjertesyke barna og familiene deres, 
sier en fornøyd leder i Sør-Trøndelag, Stian 
Samset Elvebakk. Han medgir at det ligger 
litt arbeid bak, med MANGE e-poster og 
telefoner, og svært mange avslag. Til slutt 
satt de likevel igjen med 25 flotte premier, 
som for eksempel familieovernatting på 
Namsskogan Familiepark, familieover-
natting på hotell i Oppdal, sesongkort til 
Rosenborg ballklubb, billetter til Trøndelag 
teater, familieårskort på Vitensenteret osv. 
Og et hyggelig overskudd til fylkeslaget.

Godt samarbeid med sykehuset
Sør-Trøndelag hadde 103 medlemsfamilier 
i januar 2014. Hvert år faller noen familier 
fra, men de har samtidig et stadig tilsig av 
nye medlemmer, så tallet synker ikke. 

– Vi har et veldig godt samarbeid med St. 
Olavs Hospital, der er de dyktige til å synlig-
gjøre arbeidet vi gjør, forteller Stian. – Og 
kontaktsykepleieren på sykehuset er flink 
til å plukke opp familier og tipse dem om 
foreningen.

Foreningen har jevnlige møter med kon-
taktsykepleier Tore Hassel, og både han 
og noen av kardiologene som følger opp 
barna på St. Olavs har også vært med på 

familiesamlinger med foreningen. I fjor 
arrangerte fylkeslaget flere ganger lunsj 
på sykehuset, hvor de som jobber med de 
hjertesyke barna var invitert. 

– Det betyr mye å ha direkte kontakt og 
en god dialog med sykehuset, legger Stian 
til, og forteller at de også samarbeider med 
Lærings- og mestringssenteret på sykehu-
set, som omtrent annethvert år arrangerer 
todagers kurs for «nye» hjertebarnforeldre. 
Her er ulike fagpersoner med, som fortel-
ler om alt fra barnehage, skole, rettigheter, 
ernæring og annet. I tillegg har foreningen 
med en egen representant, som forteller litt 
om sine erfaringer som hjertebarnforelder. 

– Etterpå inviterer vi deltakerne med på 
Egon, foreningen spanderer, forteller sty-
remedlem Rolf Høiseth. Han var selv med 
på et slikt kurs da han fikk hjertebarn, og 
var med på middag etterpå. 

– Både kurset og møtet med foreningen 
var positivt, og det var det som gjorde at 
vi meldte oss inn i FFHB, legger han til.

Har mye å gi
Stian har vært med i foreningen i seks år, 
fra hjertebarnet Tobias ble født i november 
2008, og han har vært leder fra 2010. Han 
er gift med Cecilie, de har tre barn og bor 
på Tiller i Trondheim. 

– Å være med i en sånn forening har betydd 
enormt mye for oss som familie, blant annet 
har det gitt oss et godt nettverk av venner 
som er i en tilsvarende situasjon som oss. 
Som leder av fylkeslaget er det viktig for meg 
at så mange som mulig føler seg inkludert 

og ivaretatt som medlemmer, og at vi som 
fylkeslag viser at vi forvalter medlemskon-
tingenter og innkomne midler på en måte 
som tjener alle medlemmene våre, sier den 
engasjerte lederen som føler han fremdeles 
har mye å gi i fylkeslaget.

Ivaretar hele familien
I Sør-Trøndelag arrangerer de årlige ung-
domssamlinger, både for eget fylke og i 
samarbeid med hele regionen. De har også 
ungdomstreff, blant annet med kino og 
bowling. 

– Her har vi tidvis valgt å invitere søsken 
av hjertebarn også, inkludert de som har 
mistet en søster eller bror med hjertefeil.

For familiene arrangerer de helgesamling 
i forbindelse med årsmøtet, gjerne også 
en samling på høsten. Årsmøtesamlingen 
i år var på Oppdal, med masse spennende 
opplegg. Nær 80 deltakere, store og små, 
var med på både møter og aktiviteter, som 
kino, bowling, bading i svømmehall, arran-
gement i Oppdal kulturhus og foredrag om 
Individuell Plan (IP). I høst har fylkeslaget 
planer om å gjennomføre en rendyrket for-
eldrehelg sammen med Møre og Romsdal 
og Nord-Trøndelag. Ellers arrangerer de alt 
fra førstehjelpskurs til juletrefester, sommer-
treff, gratis oppvarmet svømmebasseng hver 
onsdag, og fast stand på sankthansmartnan 
i Trondheim.

I Sør-Trøndelag markerer de hjertesyke barns 
dag hvert år i september, med stand på Nordre, 
med utdeling av vaffelhjerter og av hjertebal-
longer. Det er sosialt for dem som deltar og 
for alle som kommer innom standen. 

– Dette er en fin måte å få synliggjort for-
eningen på, mener Stian. Etterpå spiser de 
pizza på Egon. Måneden etter markerer de 
også Organdonasjonsdagen.

Tar vare på de som mister
De har stor aktivitet også for de som mister 
sitt hjertebarn i Sør-Trøndelag. Kristin 
Tvervåg er en av ildsjelene bak dette arbei-
det, og hun sørger for at det arrangeres 
familiehelg annethvert år for de som har 
mistet et barn. 

– Det er ikke alle som har mistet barnet 
sitt som orker å delta på foreningens andre 
samlinger hvor hjertebarna er med. Det er 
viktig å ha et tilbud til disse familiene også, 

og det må settes av penger til dette, mener 
hun. Hun legger til at Sør-Trøndelag er det 
eneste fylkeslaget i FFHB som investerer 
såpass mye lokalt for familiene som mister. 

Nestleder i fylkeslaget opplevde å miste 
sin hjertesyke datter i desember 2012, og 
har selv erfart hvor mye dette tilbudet fra 
foreningen betyr.

– På disse samlingene møtes både foreldre og 
søsken, og det er kjempeverdifullt, forteller 
hun. Kristin er også en aktiv likeperson i 
foreningen, og er på mange hjemmebesøk 
og har telefonsamtaler med foreldre som 
har mistet hjertebarnet eller som er i en 
ekstra krevende situasjon.

Hver høst eller vinter har 
FFHB Sør-Trøndelag lop-
pemarked en helg, på 
Sverresborg skole i Trondheim.

Vinnere av lotteriet fra 2013 ble høytidelig 
trukket på styremøte i midten av januar, med 
representant fra administrasjonen, Hanni 
Petersen, til stede for å overvåke det hele.

Kristin Tvervåg 
har gjort mye 
for alle dem i 
Sør-Trøndelag 
som har mistet 
sitt hjertebarn.

STyRETS MEDLEMMER: 
e-post: sor-trondelag@ffhb.no

 STIAN SAMSET ELVEBAKK
Leder
Mobil: 988 61 620

ROGER BLOMSETH
Nestleder
mobil: 911 16 667 

KRISTIN BjELLAANES 
Kasserer

ELIN MURBREKK 
Sekretær

FRANK SINDRE FLøNES
Styremedlem

ELIN STENE 
Styremedlem

ROLF HøISETH
Styremedlem

INGE HANSEN
Styremedlem

SVEIN TORE SIGVARTSEN
Styremedlem

jøRGEN SLETVOLD
Ungdomsrepresentant

LEDER: Stian Samseth 
Elvebakk er 34 år og en 
engasjert leder for fylkes-
laget i Sør-Trøndelag.
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krySSord hVeM er hVeM

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

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

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

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

koNtaktSykePLeiere

FyLkeSLedere

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

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

HEDMARK:
Wenche Sveen Randen
Bekkelivegen 7
2315 Hamar
Telefon: 990 15 477
E-post: hedmark@ffhb.no

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

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

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

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

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

VEST-AGDER:
Anne K. Stedjan-Sundin
Gangdalsåsen 23
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
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:
Janne Walden
Brothaugen 35
5209 Bergen
Telefon: 988 93 995
E-post: hordaland@ffhb.no

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

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

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

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

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

TROMS:
Sølvi Salo Stensrud
Malmveien 90
9022 Krokelvdalen
Telefon: 958 41 150
E-post: troms@ffhb.no

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

Vinnere av kryssord nr. 1-2014:

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

Sarha Helland Holdhus, 
Eikelandsrosen
Balder Skålnes, Hamar
Hege Lomheim, Hafslo

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 2 – 2014»
(ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. juni

X-ord nr. 2-2014

LaNdSStyret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontonummer: 3000 19 32000
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Hjerterom
Nr. 2 • 2014

Jeg høres nok gørr kjedelig ut, men for meg 
har en fagkonferanse i VMH-regi for voksne 
med medfødt hjertefeil – om voksne med 
medfødt hjertefeil – vært en stor drøm helt 
siden jeg var på foreningens stiftelsesmøte 
for fire år siden. Andre har gjort liknende 
ting tidligere, og det har vært bra. Men det 
skjer ikke akkurat ofte, og for første gang 
er det nå pasientgruppen selv som står bak. 
Takk til Extrastiftelsen som innvilget søk-
naden vår slik at dette ble mulig!

I skrivende stund er det tre dager til kon-
feransen Om GUCH for GUCHere, og jeg 
kjenner at det kribler skikkelig i magen. 
Programmet ser virkelig bra ut, og jeg håper 
at det innfrir folks forventninger. Men hva 
om temaene ikke treffer og det blir alt for 
vanskelig å følge med på? Hva om fore-
dragene utløser reaksjoner hos tilhørerne 
som vi ikke helt er forberedt på? Hva om 

deltakerne reiser hjem med så mye å tenke på 
og så mange nye spørsmål at de ikke synes 
det er verdt det? Når du leser dette vet jeg 
svaret på dette og mange andre spørsmål. 
Jeg er kjempeglad for at over 50 personer 
har meldt seg på konferansen, og håper 
dette kan bli en ny tradisjon. Vi trenger mer 
kunnskap om vår egen diagnose, og vi må 
selv bidra til å skaffe oss den!

Hvordan kan du ta ansvar for din egen 
helse hvis du ikke kan noe særlig om din 
egen sykdom?

Å gi voksne med medfødt hjertefeil mer 
kunnskap om medfødt hjertefeil i et livs-
løpsperspektiv er etter min mening en av 
de viktigste oppgavene for oss som pasi-
entorganisasjon.  Kunnskap er makt, og 
kunnskap gir i ytterste konsekvens bedre 
helse for den enkelte.

ANSVAR FOR EGEN HELSE

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
telefon: 23 05 80 00 
e-post: post@vmh.no 
organisasjonsnummer: 995 613 689 
kontonummer: 15034036168 
organisasjonskonsulent:  
Inger H. Woxholtt 
inger@vmh.no 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
i redaksjonen for hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
23. mars 2014.

Graviditet og fødsels. 46

Landsmøtet
s. 51

Familiesamling i mai    

s. 50

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil

Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats 
fra leger og sykepleiere ga Melissa den hjelpen hun 
trengte. Siden har både hun og familien fått kunn-
skap, veiledning og støtte gjennom Foreningen for 
hjertesyke barn. I dag er Melissa ni år og lever et 
godt liv.
 
Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

medisinsk utstyr så disse hjertebarna skal få best  
mulig behandling. Vi er også til stede for familiene i 
en tøff periode, så de har noen å støtte seg på. 

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

GI EN GAVE
	 •	Gavekonto 3000 19 32000 
	 •	Gi	på	nett	www.ffhb.no

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER
	 •	Registrer	deg	på	www.ffhb.no/giver

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

På tross av mange tunge 
opplevelser viser hjerte-
barna en utrolig livsglede. 
Vi er stolte over Hjerte-
barnkalenderen 2014, og 
tror du også vil være stolt 
over å ha den på veggen.

Bestill	kalenderen	i	dag	på	
www.ffhb.no/kalender

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36



hjerterom          2 • 2014 2 • 2014          hjerterom46 47

Svangerskap og fødsel er noe de fleste kvin-
ner med medfødt hjertefeil tenker mye på. 
De siste årene har det tverrfaglige teamet 
ved Rikshospitalet fått mye kompetanse 
om dette, fordi det har vært mange svan-
gerskap og fødsler i pasientgruppen. Her 
gir ekspertene deg en innføring om mye 
av det du trenger å vite hvis du planlegger 
å bli gravid.

Tverrfaglig team 
Alle gravide med moderat til alvorlig 
hjertefeil bør veiledes og følges opp av et 
tverrfaglig team ved sykehus som har den 
nødvendige kompetansen. Det tverrfaglige 
teamet bør minimum bestå av gynekolog, 
kardiolog med GUCH-kompetanse og anes-
tesilege. I tillegg anbefales involvering av 
spesialist i blodsykdommer, hjertekirurgi, og 
nyfødtlege i spesielle tilfeller. Det tverrfag-
lige teamet bør tilby prevensjonsveiledning, 
tverrfaglig utredning og oppfølging gjennom 
svangerskapet med en individuell plan for 
fødselen og den første tiden etter fødselen. 
I Norge finnes det kun én klinikk med et 
slikt team: OUS Rikshospitalet.

Kontroll
Svangerskapskontrollene bør individuali-
seres. Gravide som står på betablokkere 
bør følges med ekstra tilvekstkontroller av 
fosteret.  Alle hjertesyke gravide bør i god 
tid før fødselen få utarbeidet en individuell 
fødselsplan. Fødselsplanen bør inneholde 
forløsningsmetode (vaginal/keisersnitt), 
tid for forløsning (spontan/indusert), smer-
telindring, grad av overvåkning under og 
etter forløsning, og informasjon om spesielle 
risikofaktorer.

Hjertesyke gravide med moderat og 
høy risiko-svangerskap bør føde ved 
et regionsykehus som har nødvendig 
tverrfaglig team med kompetanse 
og erfaring med hjertesykdom hos 
gravide. 

Fødsel
De fleste hjertesyke gravide 
kan føde vaginalt. Det gir 
normalt mindre blodtap og 
lavere infeksjonsrisiko sam-
menliknet med keisersnitt, 
som også gir økt risiko 
for blodpropp. Ved noen 
spesielle tilstander for 
medfødt hjertefeil bør 
keisersnitt planlegges.

Ved bedøvelse til lav-
risiko-pasienter følges 
standard opplegg for 
spinalbedøvelse til friske 
gravide ved keisersnitt. 
Pasienter med moderat 
eller høy risiko bør over-
våkes på postoperativ avde-
ling første døgn. Pasienter 
med svært høy risiko, som 
alvorlig pulmonal hyperten-
sjon eller alvorlig hjertesvikt, 
kan trenge lenger overvåkning. 

Spesielle tilstander
De fleste kvinner med medfødt hjer-
tefeil tåler svangerskapet. Risikoen 
avhenger av type medfødt hjertefeil 
og kompleksiteten i denne, særlig 
når det gjelder hjertekammer- og 
klaffe-funksjon, funksjonsklasse og 

Visste du at alle kvinner med medfødt hjertefeil bør tilbys 
svangerskapsveiledning? Og at oppfølgingen bør skje 
i et tverrfaglig team med spesialkompetanse på 
hjertesyke gravide? Lær mer om graviditet og 
fødsel for de med medfødt hjertefeil.

Graviditet og fødsel 
med medfødt hjertefeil

Forekomst 
Medfødt hjertefeil opptrer hos ca. 1 prosent av alle nyfødte. Hjertesykdom 
(både medfødt og ervervet) kompliserer 0,2–4 prosent av alle svangerskap i 
vestlige industrialiserte land. 

Veiledning
Svangerskapsveiledningen bør inneholde:
• en risikovurdering for mor og foster 
• medikamentgjennomgang med tanke på fosterskadelige medikamenter
• råd angående mosjon og livsstil 
• Kardiologisk utredning med ultralyd av hjertet og funksjonstesting 
• Informasjon om arvelighet, informert valg og aktiv forberedelse 
 
En kardiologisk utredning er optimalt før et eventuelt svangerskap. 
Den bør inkludere:
• Historie: nye symptomer, endring av livsstil og medikamenter må vurderes
• Klinisk undersøkelse: lytte på hjerte og lunger, blodtrykk og tegn på hjerte-

svikt må undersøkes
• EKG og pulsoksymetri (måling av surstoffmetning i blodet)
• Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet). I de fleste tilfeller gir ekkokardiografi 

en god vurdering av hjertets anatomi
• MR har fått økt betydning hos GUCH-pasienter. MR er mulig å gjennomføre 

i svangerskapet da det ikke utsetter mor og barn for stråling   
• AEKG: Arbeidsbelastning før et eventuelt svangerskap er av stor verdi for  

å se om kvinnen tåler den fysiske belastningen et svangerskap medfører 

Oppfølging i svangerskapet
• Blodtrykk, puls, urin, almenntilstand, åndenød
• Ultralyd med fokus på fostervekst
• Kardiologisk undersøkelse, eventuelt ekkokardiografi og/eller EKG
• Vurdering av funksjonsnivå, eventuelt trappetesting

Hvilken risikogruppe tilhører du?

Lav risiko (risiko for alvorlig hendelse eller død mindre enn 1 prosent)
Ikke-hjerteopererte og små defekter:
 Pulmonal stenose (PS)
 Septum-defekter (ASD, VSD)
 Persisterende duktus arteriosus (PDA)
Vellykket korrigert for og uten tilleggsrisiko:
 Septumdefekter
 Koarktasjon av aorta (CoA) 
 Fallots tetrade (ToF)

Små til moderate klaffeinsuffisienser (aortainsuffisiens (AI), mitralinsuffisiens 
(MI), trikuspidalinsuffisiens (TI) og pulmonalinsuffisiens (PI))
  
Moderat risiko (risiko for alvorlig hendelse eller død – 10 prosent) 
Hjertetransplanterte
Marfans syndrom
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
Kunstig hjerteklaff
Systemisk høyre ventrikkel /transposisjon (TGA)
Cyanose uten pulmonal hypertensjon 
Fontan-opererte 

Høy risiko (risiko for alvorlig hendelse eller død mer enn 10 prosent)
Pulmonal hypertensjon (PHT)
Funksjonsklasse III-IV 
Aorta-aneurysme
Marfans syndrom med aortadilatasjon større enn 45 millimeter

grad av redusert oksygenmengde i blodet. 
Alle bør sees på av kardiolog og gyneko-
log i slutten av 1. trimester og deretter bør 
det legges en individuell oppfølgingsplan 
avhengig av hjertefeilens alvorlighetsgrad. 
Kvinner med moderat til høy risiko bør 
henvises til senter for pasienter med med-
født hjertesykdom (GUCH-senter).

Lav oksygenmetning er en risikofaktor 
for fosteret. Fontan-opererte kan ha vel-
lykkede svangerskap, men risikoen hos 
disse er moderat til høy. Denne gruppen 
har også økt forekomst av spontanaborter. 
Risikoen for Fontan-opererte avhenger av 
funksjonsnivå og hvor godt hjerte pumper, 
og her er det veldig vanskelig å si noe på 
generell basis.

Høyt trykk i lungekretsløpet
Svangerskap frarådes hos kvinner med pul-
monal hypertensjon/Eisenmengers syndrom 
på grunn av så mye som 30 - 50 prosent 
risiko for død eller alvorlig hendelse hos 
mor under svangerskapet. De store endrin-
gene i blodvolumet under svangerskapet 
gir økt risiko for hjertesvikt, hovedsake-
lig i forbindelse med fødsel og tiden etter 
fødselen.

Sykdom i hovedpulsåren/aorta
Svangerskap hos disse pasientene er for-
bundet med høy risiko. Disseksjon (revner 
eller rifter i aorta) oppstår oftest i siste tri-
mester (50 prosent) eller tidlig etter fødsel 
(33 prosent).

Kvinner med Marfans syndrom og aorta-
diameter mer enn 45-50 millimeter frarådes 
svangerskap. 

Klaffefeil
Moderat til alvorlig mitralstenose (stenose 
= forsnevring) tolereres dårlig i svangerskap 
og bør behandles før en eventuell graviditet. 
Ballongdilatasjon (utvidelse av en trang hjer-
teklaff ved hjelp av ballong) av klaffestenose 
overveies kun når symptomer vedvarer til 
tross for medikamentell terapi (betablokker 
og vanndrivende medikamenter).

Behandling av aortastenose bør utføres 
før svangerskapet dersom det foreligger 
symptomer, redusert venstre hjertekam-
merfunksjon eller symptomer ved testing 
av funksjonsnivå. 

Ved mekanisk klaff må man ha blodfortyn-
nende medisiner. Dette er enda viktigere i 
svangerskapet, da svangerskapet i seg selv 
øker risikoen for koagulering av blodet. 
Klaffe-insuffisienser (svikt) tolereres bedre 
enn klaffe-stenoser under svangerskap. 
Behandling før svangerskapet er kun nødven 
dig når det i tillegg er hjertesvikt, betydelig 
dilatasjon (utvidelse) av hjertekammeret 
eller redusert hjertekammerfunksjon.
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Hjertesvikt
Behandlingen ved hjertesvikt hos gravide og 
etter fødsel er den samme som ved konven-
sjonell sviktbehandling: betablokker, ACE-
hemmere som senker blodtrykket (kun etter 
svangerskapet) og vanndrivende. Dersom 
man har betydelig redusert funksjon av 
venstre hjertekammer må man vurdere bruk 
av blodfortynnende medisiner.

ProBNP (pro-B-natriuretisk peptid) er 
en markør på hjertesvikt som kan være 
nyttig å ta for å følge utvikling av eventuell 
hjertesvikt. Selv om proBNP kan øke noe i 
svangerskapet, så vil man se høyere verdier 
ved utvikling av hjertesvikt.

Arytmi/Rytmeforstyrrelser
Hjertefrekvensen kan normalt øke 10-15 
slag i minuttet under svangerskapet. Har 
man tendens til rytmeforstyrrelser før svan-
gerskapet ser man ofte at dette forverres 
under svangerskapet. Rytmeforstyrrelser kan 
også oppstå for første gang i et svangerskap. 
Behandlingstrengende rytmeforstyrrelser 
forekommer hos opptil 15 prosent av 
gravide kvinner med medfødte hjertefeil. 
Livstruende ventrikulære rytmeforstyrrel-
ser under svangerskap er svært sjeldent. 
Betablokker, hovedsakelig metoprolol, er 

førstevalg når det gjelder medisinering. ICD 
(hjertestarter) eller pacemaker er normalt 
ikke til hinder for svangerskap. 

Artikkelen er skrevet av Mette-Elise Estensen 
(Hjerte-lunge-karklinikken, Kardiologisk 
avdeling), Anne-Sofie Letting (Kvinneklinik-
ken, Obstetrisk seksjon) og Eldrid Langesæ-
ter (Akuttklinikken) ved Oslo Universitets-
sykehus, Rikshospitalet.

Hvorfor meldte du deg inn i Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil? Fordi hun jeg er gift med sa jeg skulle gjøre det.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlemskap i Foreningen voksne 
med medfødt hjertefeil? Treffe trivelige folk samtidig som jeg 
lærer mer om den hjertefeilen min kone har. Jeg ønsker å følge med. 

Hvilke saker som berører de voksne hjertebarna opptar deg mest? 
Heving av kompetansenivå i helsevesenet om forskjellige typer hjerte-
feil. Hvordan leve med hjertefeil, hva kan man gjøre og hva kan man 
ikke gjøre? Her er det dessverre fremdeles en del sprikende teorier.  

Hvorfor vil du anbefale andre å bli medlem? Bevisstgjøring av 
egen og andres helse. 

Beskriv deg selv med maks tre setninger. Jeg er utålmodig og 
synes generelt at verden går for sakte. Jeg er ærlig og liker ikke 

å gå rundt grøten når jeg ønsker fremdrift. Jeg er omtenksom og 
blir selv påvirket dersom noen ikke har det bra.  

Hva gjør du når du har fri? Jeg trener og er sammen med familie 
og venner. 

Hva drømmer du om? At familie og venner holder seg friske og 
har det bra.

STøTTESPILLEr
Sporty

Alder: 37 år 
Bosted: Hakadal
Sivil status: Gift
Jobber: If
Diagnose: Gift med en diagnose
Verv i foreningen: Støttespiller

MEDLEMSprofilen: Kai-Rune Bjella-Fosshaug

Kai-Rune er glad i å sykle, og deltar gjerne i terrengsykkelritt som 

Birken. Hvordan treningsgrunnlaget i år blir, er imidlertid vanskelig 

å si, da fritiden fremover også går med til husbygging.

Helgen 22.-24. august skal VMH 
erobre Preikestolen!

Region vest inviterer alle VMHs medlemmer i hele landet 
til den spektakulære Preikestolen og Lysefjorden i Roga-
land! Det blir ankomst til Stavanger fredag og buss til 
enkel overnatting og middag i Ryfylke. På lørdagen kan 
du velge mellom et par timers fottur på god sti i kupert 
terreng fram og tilbake til Preikestolen eller et fjordcruise 
i den majestetiske Lysefjorden hvor du kan beundre Prei-
kestolen nedenfra. Om kvelden blir det felles middag og 
sosialt samvær, og på søndagen planlegger vi å bli kjent 
med noen snille islandshester og få litt opplæring i å ri 
på dem, for dem som ønsker. det.

Egenandel:  1000 kroner per person, som inkluderer reise, 
overnatting og litt til.

Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2014 
kan delta.

Det er kun 30 plasser, så her er det førstemann til mølla. 
Meld deg på så fort som mulig og senest 1. juni til Fredrik 
Bjørgo på fredrik.bjorgo@gmail.com
I påmeldingen må du oppgi navn, adresse, hvor du ønsker å 
reise fra, telefonnummer og om du har spesielle allergier 
eller andre ting vi må hensynta.

HÅPER Å SE DEG I LySEFjORDEN!

bli med til 
Preikestolen! 
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foreningSnytt

LyST PÅ EN UFORGLEMMELIG UKE I SOMMER?
FFHB trenger flere ledere på sin ungdomsleir i sommer. kanskje dette er 
noe for deg?

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
arrangerer sin årlige sommerleir for ung-
dommer mellom 14 og 18 år fra 30. juni til 
6. juli 2014. Leiren er på Fjordglimt leirsted,  
som ligger i Telemark (Bamle kommune).  
VMH har de siste årene bidratt med 
ledere på denne leiren og siden dette er 
våre fremtidige medlemmer, er det viktig 
for oss i VMH og delta.  
 
Kunne du tenkte deg å være med som leder?  
Vi kan love følgende: 
•	 En	utrolig	gøy	uke 
•	 Masse	kjekke	ungdommer 
•	 Aktiviteter	som	bading,	volleyball,	 
 kino og turneringer 
•	 At	du	er	litt	sliten	etter	en	slik	morsom	 
 og aktiv uke 
•	 En	liten	godtgjørelse	for	at	du	bruker	 
 1 uke av din tid på dette 
•	 Dekket	reise/opphold/aktiviteter/ 
 måltider 
 
Som leder vil du få noen spesifikke opp-
gaver i løpet av uken, som for eksempel 
å sette i gang aktiviteter/samlinger, for-
berede måltider og delta på utfluktene. I 

tillegg må du i løpet av denne uken ha 1 
nattevakt (delvis sovende).  
Du bør også være over 25 år og ha en 
fysisk kapasitet som gjør at du kan være 
aktiv deltaker i alt det som skjer i løpet 
av uken.  
 
Har du spørsmål til dette eller vil melde 
deg som leder, send en e-post snarest til 
torunn@vmh.no 
 
Håper vi ses til en super uke i sommer!

PÅ STAND FOR 
ORGANDONASjON

Frivillige fra VHM sto på stand for 
Stiftelsen Organdonasjon på Helse- 
messen i Telenor Arena i februar. 
Her er ny leder i region sør, Frøydis 
Løvberg Lien (t.v.), sammen med 
daglig leder Hege Lundin Kuhle i 
Stiftelsen Organdonasjon. Stiftel-
sen Organdonasjon gjør en veldig 
viktig jobb for å skaffe organdono-
rer og oppmerksomhet om organ-
donasjon i den norske opinionen. 
Stadig flere med medfødt hjerte-
feil vil trenge nye organer i løpet av 
livet. VMHs styre ønsker derfor et 
tettere samarbeid med Stiftelsen 
Organdonasjon i fremtiden!

FAMILIESAMLING I MAI
Bli med på familiesamling på jorekstad ved Lillehammer 
23.- 25. mai. Ta med deg ektefelle/samboer, foreldre, svigers, 
egne barn, nieser og nevøer, eller bare kom som du er helt alene!

Samlingen arrangeres av VMH region øst, men er åpen for alle medlemmer 
fra alle regioner i foreningen. På Jorekstad er det et fint badeanlegg med 
innendørs og utendørs basseng, barnebasseng og vannsklier, og de har en 6 
meter høy klatrevegg. 
Jorekstad ligger 10 minutter med bil fra Lillehammer sentrum, og det er 
heller ikke langt til Hunderfossen og Lilleputthammer. 
Hva du vil bruke helgen til er helt opp til deg, men vi satser på felles grilling lørdag 
kveld og mye sosialt samvær. VMH stiller med barnevakter så mor og far kan få litt 
voksentid på lørdagskvelden. Vi bor i leiligheter med bad, komplett kjøkken og soverom. 
Prisen for hele helgen er kun kroner 750,- pr familie (inntil fem personer) for leiligheten. 
Mat, reise og eventuelle inngangbilletter dekker hver enkelt selv. 
Ønsker du å bli med? Kontakt  Morten Hansen (hanmorten@gmail.com
 eller tlf 47890073) snarest for å høre om det er ledige plasser!

VI SøKER Ny MEDARBEIDER
Voksne med medfødt hjertefeil søker organisasjonskonsulent i 20 % stilling. Er du vår nye medarbeider?
Vi søker en positiv og engasjert person som kan jobbe selvstendig. Kontorlokaler i Oslo sentrum finnes tilgjengelig, men 
det meste av arbeidet kan utføres fra hjemmekontor, forutsett at dette ligger i pendleravstand til Oslo. Jobben passer godt 
for en student. Tiltredelse og lønn etter avtale. Søknadsfrist: 10. april. En av hovedarbeidsoppgavene vil være å holde orden 
på medlemsregisteret, utsendelser til medlemmene, oversikt over økonomien i foreningen og bidra til søknadsskriving. Se hele 
utlysningsteksten på vmh.no eller kontakt Marit Haugdahl (epost marit@vmh.no / telefon 95298687).

NAVNEENDRING
Et enstemmig Landsmøte har vedtatt å endre foreningens navn 
til Voksne med medfødt hjertefeil. Forkortelsen er fortsatt 
VMH, og gjenspeiler dermed foreningens fulle navn.

NyTT STyRE I VMH 
Landsmøtet valgte nytt styre for Voksne med medfødt hjertefeil. 
I det nye styret ble bare én av syv personer byttet ut, men det 
ble besluttet å ha to vararepresentanter for hver regionrepresen-
tant.
 
styret i vmH består frem til 2016 av: 
Leder: Marit Haugdahl
Nestleder: Torunn Fjær-Haugvik
Region øst: Morten Hansen
Region sør: Maja Bruu Tanum
Region vest: Line Skåtøy (ny)
Region midt: Gro Elin Seberg
Region nord: Kari Anne Pedersen

Vararepresentantene er:
Region øst:Torunn Brandvold (1) og Rune Larsen (2)
Region sør: Kathrine Greet Toivonen (1) 
og Frøydis Løvberg Lien (2)
Region vest: Jeanett Isachsen (1) og Fredrik Hultman Bjørgo (2)
Region midt: Siw Øiaas Johannessen (1) og Moïra Warner (2)
Region nord: Rolf-Olav Sandberg Hanssen (1) 
og Hilde Gorboe (2)

Eirin Syversen, som representerte region vest siste periode og 
var foreningens leder før det, takket for seg i hovedstyret, men 
sitter fremdeles som leder for region vest.

GUCHELOV FOR HELENE
Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn 
og Forbundet medfødt hjertefeil, er tildelt VMHs nyinnstiftede 
hederspris, GUCHelov og takk-prisen. Prisen, i form av et 
glassfat med plakett, ble overrakt under åpningen av VMHs 
landsmøte 22. mars. 
 
– Helene Thon er en 
selvskreven mottaker av 
denne prisen når den nå 
deles ut for første gang. 
Hun var en pådriver for 
opprettelsen av VMH, 
og har vært en veldig 
viktig støttespiller for oss 
hele veien. Helene stiller 
alltid opp for å hjelpe 
til med praktiske ting 
eller diskutere viktige 
saker, sa VMHs leder 
Marit Haugdahl under 
overrekkelsen til en 
svært rørt og overrasket 
prisvinner.

Helene Thon sammen 
med VMHs leder Marit 
Haugdahl

Landsmøtet 2014

Kolbjørn Aarø ledet Landsmøtet med kyndig hånd 
med hjelp av «tause Birgitte», alias nestleder Torunn 

Fjær-Haugvik. I bakgrunnen sitter protokollskriver-
ne Torunn Brandvold og Inger Heiberg-Woxholtt.

Geir Gjelten sto for underholdningen 
på festmiddagen etter Landsmøtet. 
Her er det Terje Oddsen og Morten 
Hansen som får gjennomgå.



FRIENDS OF
THE FAMILY

Why stay anywhere else ?


