
– Prøv forskjellige idretter.  
   Og velg den du liker best!
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Et helt liv med  
et halvt hjerte

Må få  
energiregnskapet  

til å gå opp

– Vi vet at fysisk  
aktivitet er bra for  

både hjertet, hjernen 
 og psyken

Vebjørn (12) har alltid vært aktiv
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For alle med barn som må inn på sykehuset har tiltakene i 
forbindelse med korona også hatt negative sider. Som en 
hovedregel har det kun vært lov med en forelder med inn på 

sykehuset, uavhengig av om barnet skal på en enkel poliklinisk under- 
søkelse eller om det er en tyngre og kanskje livstruende operasjon. 

Og nettopp det at bare en av foreldrene kan være med når et hjerte- 
barn skal opereres, er tøft. En hjerteoperasjon er ikke rutine – hverken  
for dem som trilles inn på operasjonssalen eller dem som blir 
stående igjen utenfor og vente. Og i tiden etterpå er det utrolig 
viktig for både hjertebarnet og for de pårørende at det er flere som 
kan dele på byrden med å være tilstede. Det vet alle dere som har 
vært gjennom hjerteoperasjoner. 

I dette bladet kan vi lese den sterke historien om Thomas – som 
kun ble 8 dager gammel. Dette er en historie som fikk meg til å gråte 
da jeg leste den. Ikke bare fordi Thomas bare ble 8 dager, men også 
fordi det er en historie om et helsevesen som til de grader sviktet 
de pårørende i en kritisk situasjon. Som foreldrene til Thomas selv 
sier: De falt mellom alle stolene man kunne falle mellom. 

Det gjør vondt å lese slike historier, og denne er spesiell, men 
forhåpentligvis kan slike historier være med på å gjøre norske 
sykehus bedre rustet. Enkeltpersoner får sjansen til å lære av  
feil og systemer kan endres til det bedre. 

Samtidig viser denne historien viktigheten av å ikke stå alene i 
sorgen. I FFHB er det alltid mulig å ha noen å snakke med og noen  
å lene seg på. Likepersonarbeidet og sorgarbeidet går ofte hånd  
i hånd, og i løpet av pandemien kan det ha dukket opp mange 
spørsmål. Hvis du trenger noen å snakke med, er vi her for deg! 

Stig Flesland, 
Leder FFHB
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22
Elsker å  
spille ishockey
Vebjørn Olasveen Holen har 
hele oppveksten drevet med 
idrett; både ishockey, lang- 
renn og terrengsykling. Nå 
satser han alt på ishockey.

15
Trygghet til å  
kunne være aktiv
Belastningstestene som 
gjøres på barn med medfødt 
hjertefeil på sykehuset,
er et nyttig verktøy for å 
synliggjøre deres fysiske 
kapasitet og hva de tåler.

32
Thomas skal  
aldri bli glemt!
Thomas kom til verden 5. mai 
2020 og tilbrakte hele sitt liv på 
sykehus. Åtte dager gammel  
døde han. Korona-pandemien 
begrenset foreldrenes mulig- 
het til å være sammen med 
Thomas den korte tiden han 
levde, noe som preger deres 
sorg. Ina og Harald deler sin 
historie, i håp om at deres 
erfaringer kan komme andre 
til nytte.
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42 Mat og følelser 
Barn og unge kan utvikle gode eller dårlige spisevaner, 
og det er viktig å tenke på dette fra barna er små.
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Trygghet til å  
kunne være aktiv

Viktige lærdommer 
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Heldigvis holdt de hodene kalde og 
satte i gang hjerte- og lungeredning 
(HLR) samtidig som de kontaktet AMK  
og skaffet en hjertestarter. Medisinsk  
personell i ambulanser og rednings-
helikopter kom etter hvert til stedet 
og overtok for ungdommene. På grunn  
av den snarrådige innsatsen til vennene  
fikk historien en lykkelig slutt. 

Heltedåden viste hvor viktig det er å 
kunne HLR, og det ungdommene hadde  
lært på skolen bare noen uker tidli-
gere, kom virkelig til nytte.

FFHB Vestfold har tidligere avholdt 
kurs for medlemmer i hjerte- og 
lungeredning, og vet hvor viktig det 

er å kunne praktisere dette i situa-
sjoner der det er nødvendig.

For å sette søkelyset på viktigheten 
av HLR, valgte FFHB Vestfold å gi en 
påskjønnelse til de fire ungdommene,  
Mikael, Luna, Vetle og Jenny.  
– I desember samlet vi ungdommene 
og overrakte dem et diplom og en 
gavesjekk på 1000 kroner til hver 
for innsatsen de gjorde og for at de 
viste hvor viktig HLR er, sier Thor 
Henning Nilsen i FFHB Vestfold.

Les om saken på NRK her:
https://tv.nrk.no/serie/distrikts- 
nyheter-fra-vestfold-og-telemark/ 
202012/DKVT98121520/avspiller

Hjertehelsepris 
delt ut i Vestfold 
I april 2020 opplevde fire ungdommer at en av dem fikk 
hjertestans under aktivitet på en fotballbane. 

FFHB har signert på Mangfoldplakaten
Landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn vedtok på årets første styremøte  
å signere Frivillighet Norges Mangfold-plakat. Dette er et initiativ for å øke  
mangfoldet i frivillige organisasjoner. Tidligere har både Voksne med medfødt  
hjertefeil (VMH) og en rekke andre organisasjoner stilt seg bak denne plakaten. 

– Det er en selvfølge at en organisasjon som vår må jobbe for å øke mangfoldet  
og å inkludere alle grupper i samfunnet, sier Stig Flesland, leder for landsstyret.

Bli med i kartlegging 
av velferdstjenester!

I løpet av våren vil Foreningen for 
hjertesyke barn gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant familier 
med barn med hjertefeil. Her skal vi 
kartlegge hvilke offentlige tjenester 
og ytelser familiene mottar - og ikke, 
og hvilke erfaringer de har med disse. 
Undersøkelsen vil gi oss et viktig 
kunnskapsgrunnlag i kampen for å 
sikre best mulige velferdstjenester 
og rettigheter. 

Bli med i undersøkelsen i mai, og hjelp 
oss med deres viktige kunnskap  
og erfaring! 

Digital spørretime om  
hjertesyke barn og korona 
Vi har levd med korona i Norge i mer enn ett år nå.  Fortsatt er det mange ubesvarte  
spørsmål og mye usikkerhet, ikke minst om hvordan det vil gå videre. I mars hadde  
Foreningen for hjertesyke barn en digital spørretime, hvor to barnekardiologer,  
en psykolog og en hjertebarn-mamma, svarte på spørsmål og delte av sine erfaringer  
og sin kunnskap om hjertesyke barn og korona. Den digitale spørretimen ligger  
ute på www.ffhb.no. 
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Notiser

HJERTEHELTER: Mikael Andres Briskelid Martinez, Luna Pedersen, Vetle Sæves 
Jacobsen og Jenny Myhrvoll Alexandersen fikk i desember både diplom og 
gavekort fra FFHB Vestfold for sin livreddende innsats.

Hjertebank 
– informasjonsfilm til 
alle i laget rundt barnet

Skal barnet ditt få ny lærer neste 
år? Kanskje til og med bytte skole? 
Da har Foreningen for hjertesyke 
barn et godt hjelpemiddel til deg 
og dere.  Hjertebank er informasjons- 
filmer om barn med medfødt hjerte- 
feil i barnehage og skole. Det er tre 
filmer tilpasset for henholdsvis 
barnehage-, grunnskole- og ung-
domsskole-alder. I filmene gis det 
nyttig informasjon om barn med 
medfødt hjertefeil og om hjelpe-
middelet Hjertepermen. Filmene 
egner seg godt til overgangsmøter,  
til å vises for alle lærere på den  
nye skolen eller til laget rundt det  
enkelte barnet. 

Alene sammen

Har du hjertefeil?  
Har du følt deg alene i coronatiden? 
Skulle du ønske du hadde noen  
å prate med? Vi inviterer deg mellom 
15-25 år til å være med på helt nye 
digitale gruppesamtaler.

For mer informasjon, gå hit 
https://www.ffhbalenesammen.no/

SCANN QR-KODE 
FOR Å KOMME  
TIL FILMENE:

 nr 2 20214 5 nr 2 2021



Victoria Dominguez bor på Siggerud, litt sør 
for Oslo, og er født med en ekstremvariant 
av hjertefeilen Fallots tetrade (se faktaboks).  

Hun har fire store hjerteoperasjoner bak seg, den 
siste utført i 2014, og har tidvis vært ganske preget 
av sin alvorlige hjertefeil. Hun har vært mye sliten,  
plaget av kvalme og har hatt vansker med å kon-
sentrere seg lenge av gangen. Victoria har fått til- 
pasning og tilrettelegging, både på skolen og på 
fritiden, likevel har det ofte buttet imot. Høsten 
2019 var Victoria tre uker på Geilomo barnesykehus.  
Livet til ungjenta ble endret etter dette opp- 
holdet, og i dag har hun en helt annen kontroll  
på hverdagen sin. 

– Jeg lærte hvordan jeg kan trene på en måte 
som fungerer for meg, hvordan jeg kan spare på 
energien min, hvorfor spising er så viktig og ikke 
minst, hvordan jeg kan ha mot til å være litt anner- 
ledes og gjøre ting på min måte, ramser Victoria 
opp. Hun likte seg veldig godt på Geilomo, og 
forteller at hun i tillegg til å lære mye nyttig der 
oppe, fikk venner som hun fortsatt har kontakt med. 

I dag driver Victoria med cheerleading, som 
hun begynte med da hun kom hjem fra Geilomo. 
Nå satser hun for fullt på denne idretten og trener 
4–5 ganger i uka. Det hadde hun ikke trodd var 
mulig for bare noen år tilbake. Victoria forteller  
at hun nå i tillegg har mer overskudd enn noen 
gang tidligere. 

– Nå henger jeg med på mye mer, jeg er mindre 
kvalm, mindre sliten og har mye bedre livskvalitet, 
sier hun fornøyd.

Victoria stiller godt forberedt til samtalen med 
Hjertebarnet. Hun vet hva hun vil fortelle, og har 
på forhånd skrevet ned viktige punkter. Det hun 
legger fram er ryddig og gjennomtenkt. Akkurat 
slik hun nå også lever sitt liv, slår det meg. Hun 
har et godt blikk for helheten og betydningen av 
enkeltelementene i det daglige «energiregnskapet» 
som skal gå opp for hennes del. 

 
Alltid likt idrett
Victoria forteller at hun egentlig alltid har vært 
aktiv – hun liker å drive med sport.

– Jeg har prøvd meg på ulike idretter opp igjen-
nom, som fotball, håndball, dans, freestyle, drill, 
ridning osv. Har ikke vært med på disse treningene 
for å øke formen, mer for det sosiale og for å ha en 
hobby. Men jeg har slitt mye med at jeg ikke klarer  
å henge med når det kreves mye utholdenhet. Både  
fotball og håndball ble håpløst, det ble altfor tungt,  
forteller Victoria. 

Hun kunne også oppleve at om hun presset seg 
for hardt for å være med på disse tingene, og fulgte 
de andres tempo, ble hun helt utslitt etterpå, 
kanskje i flere dager. 

– Jeg har i perioder slitt med å være veldig sliten.  
Da har det hendt at jeg ikke har kommet meg 

Må få energi- 
regnskapet til  
å gå opp
Victoria (15) er «flyer». Lykken er å bli kastet høyt opp i lufta, utføre 
akrobatikk i svevet, for så å fanges trygt opp igjen av de andre på laget.  
Cheerleading er en fysisk krevende lagidrett, og hjertesyke Victoria har 
god innsikt i hva som må til for at hun kan drive med nettopp den. – Jeg 
må trene på min måte og jeg må lytte til kroppen min, da går regnskapet 
opp og jeg kan få til alt jeg vil.

Tekst og foto:  Hanni W. Petersen
Victoria  

Dominguez 

«Jeg må faktisk lytte til min egen kropp, og jeg må stole 
på det jeg føler. Ikke bry meg så mye om hva de andre 
gjør eller mener. Jeg må tørre å gjøre ting i mitt tempo 

og på min måte, og kanskje å gjøre noe helt annet.»
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 – Jeg har blitt mye flinkere til å se når jeg trenger  
mat. Jeg spiser ofte i timene på skolen, og under-
veis på treningen. Har mat i kjøleskapet på skolen 
og i treningssekken. 

For Victoria forteller at hun merker en direkte 
sammenheng dersom hun spiser for lite og samtidig 
trener. Da er hun utslitt etterpå, gjerne den påføl-
gende dagen også. Maten hjelper henne med å 
holde energinivået oppe, også over tid.

– Det jeg spiser i dag, gjør det bedre for meg i 
morgen, sier hun smilende og forteller at det krever  
litt planlegging, og litt hjelp. Det får hun, både 
hjemme og på skolen, og nå er det mindre av  
både kvalme og utmattelse.

Energiøkonomisering
Mye i hverdagen til Victoria handler om energi. 
Hun har en viss mengde energi, det vet hun, og 
den må hun disponere og fordele på alle aktivite-
tene. Det er et regnskap som skal gå opp.

For barn og unge som ikke har hjertefeil, er det 
nærmest sånn at all bevegelse er bra, og jo mer de er 
i aktivitet, jo mer orker de. Sånn er det ikke når du 
har en alvorlig hjertefeil og kapasiteten til kroppens 
viktigste energipumpe er redusert. Da må du faktisk  
også «spare» på energien og bruke den lurt. 

– På Geilomo lærte jeg mye om hvordan jeg  
rent praktisk kan fordele energien min bedre. For 
eksempel at jeg ikke trenger å være med på alt.  
I gymtimen kan jeg kanskje droppe det mest 
krevende av oppvarmingen, og isteden bruke 
energien på ballspillet. Kanskje også legge inn 
noen små pauser der. Da går det fint, sier Victoria, 
som synes at fritak er uaktuelt. At hun ikke skal 
være med i det hele tatt, eller kanskje bare gjøre 
noe helt annet og for seg selv, er en dårlig løsning. 

– Jeg vil jo gjerne være med, jeg må bare gjøre 
det på min måte, sier hun, og forteller at det har 
vært en vei å gå å lære seg akkurat det.

En av tingene Victoria har stort utbytte av, er å 
bruke elsykkel til transportetapper på skolen, for 
eksempel når klassen skal på turer.

 – Så bruker jeg ikke opp alt overskuddet på å 
komme meg til badeplassen eller hvor det er vi skal. 
Foreldrene kjører henne også til og fra trening.  
Det er veldig fint, da sparer hun den energien, 
som hun heller kan bruke på selve treningen. 
Victoria medgir at hun i begynnelsen gruet seg 
litt til å bruke elsykkelen på skolen. 

– Jeg ville ikke vise den fram, syntes det var 
flaut å være annerledes. Men så ble det plutselig 
sånn at de andre bare syntes den var kul. Nå vil 
de andre gjerne låne den.

Å lytte til egen kropp 
Her kommer Victoria inn på et annet viktig tema, 
som hun også fikk økt bevissthet om etter å ha 
vært på Geilomo. 

– Jeg må faktisk lytte til min egen kropp, og jeg 
må stole på det jeg føler. Ikke bry meg så mye om 
hva de andre gjør eller mener. Jeg må tørre å gjøre 
ting i mitt tempo og på min måte, og kanskje å gjøre  
noe helt annet. Som for eksempel at jeg innimellom 
trenger å gå når de andre løper, eller sykle med 
elsykkel når de andre sykler på vanlige sykler, sier 
Victoria. Hun medgir at dette ikke alltid er like 
lett, og at det koster å være litt annerledes. 

– Jeg synes fortsatt at det er litt ubehagelig, for 
eksempel på cheerleader-treningen. Her er vi jo 
flere små grupper og det går litt ut over resten av 
gruppa mi hvis jeg må ha en pause, da må de vente.  
Men jeg må likevel tørre å si ifra, for hvis jeg tar 
nok små pauser, holder jeg hele treningen, blir 
flinkere og i bedre form, og det gagner jo også 
laget på sikt.

Victoria forteller ærlig at hun tidligere ikke likte  
faget gym så veldig godt. Der ble det gjerne veldig 
tydelig at hun ikke hang med når hun trente likt 
som de andre, og hun fikk ofte følelsen av at hun 
ikke mestret. 

– Nå trekker jeg meg mye mindre tilbake, og så 
gjør jeg heller ting på min måte slik at jeg har energi  
til hele timen, med god hjelp fra læreren, sier hun, 
og legger stolt til at hun nærmer seg beste karakter  
i nettopp dette faget.

Å være åpen
Vi snakker litt om dette med åpenhet om hjerte-
feilen, å fortelle om den til andre. Victoria har et 
litt delt forhold til akkurat dette. På den ene siden 
er hun ikke noe glad i å få oppmerksomhet fra alle 
rundt seg om det at hun har hjertefeil, eller at det 
er det folk skal tenke på når de er sammen med 
henne. På den andre siden vil hun gjerne være 
åpen, og hun ser verdien av at folk vet og forstår. 

– Jeg ser jo at det å fortelle om hjertefeilen gjør 
det lettere for meg. Da jeg var på juniorlaget i 
cheerleading, fortalte jeg laget om hjertefeilen. 
De stilte noen spørsmål, og så var det helt greit, 
de godtok liksom bare at sånn er det. Nå når jeg er 
på seniorlaget, har jeg ikke sagt det til alle ennå, 
bare fortalt det til de nærmeste, de som trenger å 
vite det. De andre har jo også skjønt at det er noe, 
de ser at jeg gjør ting på en litt annen måte. Og det 
er helt greit, det også. 

For Victorias del handler det også om å ta bort 
andres engstelse og usikkerhet. 

– Da kan jeg også få sagt at de ikke trenger å 
bekymre seg eller ta ansvar for dette. Det er ikke 
farlig, og det går bra. Jeg styrer det selv og gir 
beskjed om det er noe. 

Hun ser at det faktisk har lønt seg for henne å 
være åpen, også på skolen. For det har fort blitt  
litt spekulasjoner og kommentarer på at hun for 
eksempel får bruke elsykkel når de andre må gå, 
eller at noen syntes det var urettferdig da hun 

opp av senga i det hele tatt, eller at jeg ikke har 
orket hele dagen på skolen. Jeg har hatt en del 
fravær fra skolen, forteller Victoria og sier noe  
om hvor vanskelig dette er, også mentalt. 

– Når jeg ser at jeg bare ikke henger med, det er 
ikke morsomt, sier Victoria, og legger ikke skjul 
på at dette har vært belastende.

Å spise regelmessig
En av tingene Victoria alltid har hatt utfordringer 
med, er spising, en erfaring hun deler med mange 
barn med medfødt hjertefeil. For hennes del har 
dette ført til at hun tidvis rett og slett ikke har fått 
i seg nok mat. 

– Jeg våkner ofte opp og er kvalm, og jeg blir 
kvalm når jeg er sliten. Det er ikke så lett å ha 
matlyst og å få i seg mat da.

På Geilomo lærte hun seg noen viktige knep, og 
ikke minst hvor viktig spising er, uansett, og for-
teller at hun har mye bedre rutiner for dette i dag. 

– Blant annet lærte jeg at det å få i meg noe mat 
er mye bedre enn ingenting. Og at det er lurt å 
prøve å spise litt, selv om jeg egentlig ikke har lyst 
og er litt kvalm. På morgenen for eksempel. Før 
spiste jeg aldri frokost, det gjør jeg nå, selv om det 
ikke er så mye. Kanskje bare en banan eller et lite 
knekkebrød. For når jeg først har spist litt, så 
kommer jeg liksom i gang, det trigger appetitten. 
Noen timer senere orker jeg å spise litt mer, og til 
sammen utgjør alt jeg får i meg et helt måltid, sier 
Victoria. Hun forteller at hun nå alltid sørger for å 
ha tilgang på mat, småmat gjerne, både på skolen 
og på treningen. Nå spiser hun ofte, regelmessig 
og alltid litt i forkant av at hun går «tom». 

«Jeg våkner ofte 
opp og er kvalm, 
og jeg blir kvalm 
når jeg er sliten.»

FÅR GOD HJELP AV TRENER:  
Victorias trener heter Didrik Alexander 
Helle. Han er performance coach/personlig 
trener, har vært på landslaget 7 ganger og 
innehar utallige cheer-konkurransetitler.  
– Uten den personlige treneren min hadde jeg 
ikke klart å komme i så god form, sier Victoria.
Foto: Privat

FAKTA

Om Geilomo

Geilomo barnesykehus  
er et spesialsykehus for 
habilitering av barn og 
ungdom. Det eies av Norges  
astma- og allergiforbund 
(NAAF) og drives av Oslo 
universitetssykehus.

Hvert år får et sted mellom  
40 og 50 hjertebarn mulig-
heten til å komme til  
Geilomo.  Antallet søkere 
har økt de siste årene, og 
interessen er stigende. 

For å komme inn på Geilomo  
må barnet være i skolealder  
(1.–10. klasse). Det er  
enten barnelege eller fast-
lege som må sende søknad 
til OUS, via en henvisning.
 
Foreldre kan være med  
på hele oppholdet. De  
bor i så fall enten på egne 
hybler eller på hytter til-
knyttet Bardøla høyfjells-
hotell. Det er lagt opp til  
et eget undervisningsopp-
legg for foreldre, og det 
er derfor mulig å få opp- 
læringspenger fra NAV for 
den perioden (en av) de er 
på Geilomo med barnet.
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slapp å bære sekken sin selv på tur da hun var 
yngre. Nå har hun faktisk opplevd at andre har 
tatt henne i forsvar når dette kommer opp – fordi 
de vet hvordan ting henger sammen, og forstår.

Trene riktig
Cheerleading er en idrett hvor treningen foregår  
i korte og ganske intensive økter. For Victoria er 
dette fint. Intervall-preget trening er en form hun 
har lært at fungerer godt for henne. 

– Jeg lærte på Geilomo hvordan jeg skulle trene 
intervaller på tredemølle. Da begynte jeg med å 
løpe lett i 30 sekunder, så hadde jeg 30 sekunder 
pause. Dette klarte jeg ganske lenge, og gradvis 
økte jeg intervallene, forteller Victoria, og sier at 
denne formen for trening har hun fortsatt med. 
Og kondisjonen er blitt stadig bedre.

Hun har også en personlig trener på cheerlea-
dingen, som har laget et eget opptrenings- og 
styrketreningsprogram som er tilpasset Victoria. 
Det handler om å ta hensyn til energiøkonomi- 
seringen, og om å bygge opp toleransen for trening.

– Han satte opp et program som var ganske lite 
til å begynne med, ikke altfor slitsomt, og så økte 
han på etter hvert, helt tilpasset min form, sier 
hun, og skryter veldig av treneren. 

– Uten den personlige treneren min, Didrik, og 
denne sporten, som jeg virkelig elsker, hadde jeg 
ikke klart å komme i så god form. Han har satt  
seg godt inn i min hjertefeil, og har kunnskap til  
å presse meg så jeg blir bedre og sterkere, uten at 
hverdagen påvirkes på en dårlig måte eller at jeg 
blir helt utmattet dagen etter.

Å presse seg selv 
– For det er forskjell på å være vanlig sliten og å 
være hjertesliten, sier Victoria bestemt. Hun har 
brukt tid på å kjenne igjen denne forskjellen, og 
har lært seg å håndtere den. Det har også gjort at 

hun nå våger å presse seg selv litt hardere. Hun 
har fått erfaring med å kjenne hvor grensene går, 
blant annet under trening. 

– Når jeg er hjertesliten kjennes det nesten som 
om det går en bølge gjennom brystet, og så blir 
jeg «blury» i blikket, nesten svimmel og klarer 
ikke å fokusere mer. Da vet jeg at nå er det rett før 
utmattelsesfølelsen kommer. 

– Dette kan også komme på skolen. Hvis jeg må 
fokusere veldig lenge av gangen på en og samme 
ting, da kan jeg også bli sånn sliten, sier Victoria, 
og forteller at skolen har hjulpet henne med tiltak 
for å tilpasse dagene til dette. 

– Jeg kan ta pauser, gå og spise litt, legge meg litt  
ned, være på et grupperom alene for å få ro eller 
bare ha litt kortere dager. Og så får jeg lenger tid 
på prøver og kan dele opp tentamen over to dager. 
Dette fungerer veldig bra for meg, og læreren min 
er en utrolig god støtte, sier Victoria, som stort sett  
regulerer tingene selv. Hun understreker at hun 
slett ikke sliter med fagene på skolen. 

– Jeg er skolesterk, men klarer bare ikke å kon-
sentrere meg så lenge av gangen, spesielt hvis jeg 
er sliten. Jeg trenger bare litt tilrettelegging for å 
«holde ut» og å kunne gjøre det på min måte.

Til sommeren er Victoria ferdig med ungdoms-
skolen. Hun har som førsteønske å komme inn på 
Wang Toppidrett på Romerike, der har de egen cheer- 
leading-linje. Om ikke det går, der er det nemlig 
vanskelig å komme inn, søker hun på noen av de 
videregående skolene i nærområdet. Da blir det 
studiespesialisering med vekt på realfag. I bak- 
hodet har hun en tanke om at hun kanskje skal 
jobbe med noe innenfor helsesektoren i fremtiden.  

– Jeg har noen erfaringer og egentlig en del 
kunnskap som kan være nyttig her, sier den  
reflekterte ungjenta, som likevel holder alle  
muligheter åpne, enn så lenge. Flyeren har 
 mange spennende svev foran seg.

MYE ENDRET SEG ETTER GEILOMO:  
– På Geilomo lærte jeg hvordan jeg kan trene 
på en måte som fungerer for meg, hvordan 
jeg kan spare på energien min, hvorfor spising  
er så viktig, og ikke minst hvordan jeg kan ha 
mot til å være litt annerledes og gjøre ting på 
min måte, ramser Victoria opp. 
Foto: privat

«Uten den  
personlige 
 treneren min, 
Didrik, og denne 
sporten, som jeg 
virkelig elsker, 
hadde jeg ikke 
klart å komme  
i så god form.»

Vibeke Klungerbo er fysiolog og ansatt på 
barnekardiologisk avdeling på Oslo Univer- 
sitetssykehus Rikshospitalet. Her jobber 

hun på belastningslaben, og gjennomfører belast- 
ningstestene på de hjertesyke barna på avdelingen. 
I tillegg forsker hun på noen av de samme temaene.

Upopulær test
Klungerbo forteller at belastningstestene kan være  
litt krevende for barna, og mange gruer seg i forkant.  
Særlig har noen et litt anstrengt forhold til masken  
de må ha på, og dessuten kan det være litt ubehagelig 
å presse seg hardt. 

– De fleste opplever at det ikke var så farlig likevel,  
etterpå, sier Klungerbo, og legger til at det også 
handler om å motivere dem og at de kan se nytte-
verdien av denne testen. 

Det finnes forskjellige typer belastningstester. 
Ved såkalt ergospirometri gjøres testen enten på 
tredemølle eller på sykkel. Sykkel er i noen tilfeller  
et godt alternativ til tredemølle for mindre barn, 
eller hvis det er andre faktorer som gjør at barnet 
eller ungdommen ikke kan løpe. Barnet får satt på 
elektroder slik at legene kan følge med på hjerte- 
rytmen (EKG-registrering), blodtrykksmåler og et 
apparat som registrerer oksygenmetningen i blodet.  
Deretter gjør barnet en pusteprøve ved å blåse i  
et rør, såkalt spirometri, før han eller hun får på 
en maske og en sensor som måler oksygen og 
karbondioksid (CO2) i pusten (gassutvekslingen) 

under testen. Barnet puster hele tiden vanlig rom- 
luft, og ingenting annet kommer inn i masken. 
Testen begynner alltid med lett belastning, som 
deretter øker gradvis. Barnet går/løper (eller sykler)  
til han eller hun ikke orker mer. Målet er at de tar 
seg helt ut, for å få et best mulig bilde av den reelle 
hjerte- og lungekapasiteten. 

Er det primært rytmeforstyrrelsen som skal ses 
på, gjøres et såkalt «arbeids-EKG», hvor det kun er 
hjerterytmen (EKG-registrering) og blodtrykk som  
måles under belastningstesten. 

Dersom det er behov for å følge med på hjertet 
med ultralyd under den fysiske testen, kan testen 
utføres på såkalt liggesykkel Legen kan da følge 
med på hjertet med kontinuerlig ultralyd i tillegg 
til EKG-registrering og blodtrykksregistrering.

Ta bort frykt
Belastningstester gjøres primært for å få vurdert 
barnets fysiske kapasitet og for å kartlegge hvor 
mye barnet tåler. Testen gir et ganske objektivt 
mål på hvor god hjerte- og lungefunksjonen er 
under belastning. 

Klungerbo forklarer at belastningstestene også 
er en del av kartleggingen for å vurdere en even-
tuell endring av hjertefeilen og utviklingen av 
hjertets yteevne. De brukes også for å måle behov 
for, eller effekten av, medisiner og eventuelt å 
justere doseringen, eventuelle registrerte symptomer 
ved belastning, og for risikovurderinger ved 

Trygghet til å  
kunne være aktiv
Belastningstestene som gjøres på barn med medfødt hjertefeil på syke-
huset, er et nyttig verktøy for å synliggjøre deres fysiske kapasitet og 
hva de tåler. – Testen kan trygge barnet og foreldrene på at det ikke er 
farlig å presse seg og trygt å være i aktivitet, sier Vibeke Klungerbo på 
OUS Rikshospitalet. 

Tekst: Hanni W. Petersen
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Er en sammensatt medfødt hjertefeil som har fire kjennetegn.  
De ulike kjennetegnene kan finnes i ulike grader, og vil være  
avgjørende for operasjonstidspunkt:
• Hull i hjertekammerskilleveggen, også kalt ventrikkelseptumdefekt. 
• Forsnevring av lungearterien, kalt pulmonal stenose. 
• Feilplassering av hovedpulsåren (aorta), det vil si at den går ut over 

hjertekammerskilleveggen og ligger for langt til høyre, kalles også 
«overridende aorta».

• Fortykkelse av høyre hjertekammers vegg, kalt ventrikkelhypertrofi.

(kilde: Store medisinske leksikon)

FALLOTS TETRADE:
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belastning. Belastningstestene er også en del  
av utredningen i forkant av intervensjoner og 
kirurgi. I tillegg har belastningstestene en viktig 
psykososial effekt. 

– Det kan være barn som generelt er redde for å 
presse seg, eller at foreldrene deres er redde for at 
de skal presse seg. Denne testen kan trygge dem 
på at barnet tåler belastningen, og at det ikke er 
farlig. I tillegg kan de lære hvilket nivå de bør legge  
seg på, sier Klungerbo, og legger til at foreldrene 
ofte er med når testen gjennomføres. Da er det 
også et godt grunnlag og utgangspunkt for å gi 
konkrete råd om fysisk aktivitet og trening. Når 
Klungerbo gjennomfører belastningstestene, har 
hun alltid en samtale med barnet og foreldrene 
om fysisk aktivitet, og ikke minst om gymtimene 
på skolen. 

Kroppsøving = bevegelsesglede
– Jeg spør alltid om kroppsøving og om fritids- 
aktiviteter, om hvordan det går, om de trenger 
tilrettelegging, om de får det, og så videre. Bak-
grunnen for dette er å kunne tilpasse protokollen 
under belastningstesten, men også for å kunne  
gi råd og ved behov henvise til et aktivitets- 
opphold ved Geilomo, Beitostølen eller 
 Valnesfjord helsesportsenter. 

Erfaringen til Klungerbo er at det er mange 
som har utfordringer, særlig med gymtimene, og at 
de ikke får god nok tilrettelegging. Hun kommer 
inn på kroppsøvingsfaget og endringene av dette 
de senere årene, og mener det er veldig tydelig i 

dag at innhold og vurdering skal tilpasses den 
enkelte elev.

– Faget har fått et annet fokus og har gått mer 
bort fra det tradisjonelle idrettsfokuset. Formålet 
med kroppsøving i dag er faktisk å skape bevegelses- 
glede og å legge grunnlaget for en aktiv livsstil 
gjennom hele livet. Med fagfornyelsen er kompe-
tansemålene nå utformet slik at alle skal kunne 
oppnå målene, uavhengig av sine forutsetninger. 
Alle har faktisk krav på tilpasning i kroppsøvings-
faget i dag. De kan om nødvendig gjøre tester i 
gymtimene, men da for at barnet skal lære om det 
å gjennomføre tester og å reflektere rundt egen 
fremgang og utvikling. Ikke for at selve resultatet 
av testen skal brukes som vurderingsgrunnlag for 
karaktersetting, slik det dessverre fortsatt gjøres 
en del steder, sier Klungerbo. Hun går så langt som  
å si at det ikke er lov å bruke testresultater som en del 
av vurderingsgrunnlaget for karakter i kroppsøving. 

– Faglig sett skal karakteren settes på bakgrunn 
av hvorvidt barna har oppnådd kompetansemålene  
i faget. Innsats, refleksjon, å gjøre andre gode osv.,  
inngår i noen av kompetansemålene, og er såle-
des en del av vurderingsgrunnlaget. 

Klungerbo forteller at det er mye rom for  
tolkning av læreplanen etter fagfornyelsen, 
hvilket har skapt frustrasjon hos lærerne. Det  
skal om ikke lenge komme et skriv fra utdannings- 
direktoratet som skal omhandle «vurdering i 
kroppsøving – elevenes innsats, individuelle 
forutsetninger og bruk av tester», for å gjøre  
det enda tydeligere.   

Kunnskapsløftet 2020

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring  
blir fornyet gjennom skolereformen som kalles Kunnskapsløftet  
2020. De nye planene innføres gradvis i tiden fra 2020 til 2023. 
Læreplanene er forskrifter til opplæringsloven og skal styre 
innholdet i opplæringen. Planene består av en overordnet del, 
fag- og timefordeling og læreplaner i fag. Vi har sakset litt fra 
beskrivelsen av faget kroppsøving:

Kroppsøvingsfaget skal stimulere til livslang bevegelsesglede 
og til en fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. Faget 
skal bidra til at elevene lærer, sanser, opplever og skaper med 
kroppen. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse om 
trening, livsstil og helse og erfarer hva egen innsats har å si for 
å oppnå mål. Innsatsen til elevene er derfor en del av kompetansen  
i kroppsøving. Faget skal motivere eleven til å holde ved like en 
fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang  
og i framtidig arbeidsliv. Kjerneelementer i faget er bevegelse 
og kroppslig læring, deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter  
og uteaktiviteter og ferdsel i naturen. 

Forskrift til opplæringslova – Kapittel 3.  
Vurdering i grunnskolen – Lovdata 

§ 3-7.Grunnlaget for vurdering med karakterar i fag
Grunnlaget for vurdering med karakterar er kompetansemåla i 
læreplanane for fag slik dei er fastsette i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Karakterane skal gi uttrykk for den kompetansen 
eleven har oppnådd på det tidspunktet vurderinga skjer, og ut 
fra det som er forventa på dette tidspunktet. Føresetnadene  
til den enkelte eleven skal ikkje trekkjast inn, så nær som i faget  
kroppsøving. I kroppsøving skal det leggjast vekt både på opp-
nådd kompetanse og på føresetnadene til den enkelte eleven. 
Vurdering i orden og i åtferd skal ikkje inngå i fagvurderinga.

§ 3-20.Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving
Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal 
få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven.  
Elevar kan søkje rektor om fritak frå vurdering med karakter  
i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan 
vurderast med karakter. Avgjerda er eit enkeltvedtak. Elevar 
som er fritekne frå vurdering med karakter, skal få undervegs-
vurdering utan karakter. 

For den praktiske delen av kompetansemåla i faget kroppsøving 
kan rektor etter søknad gi fritak frå opplæring når ei fråsegn 
frå lege dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven,  
og tilpassa opplæring ikkje er mogleg.

Vibeke Klungerbo er 
fysiolog og ansatt på 
barnekardiologisk 
avdeling på Oslo  
Universitetssykehus 
Rikshospitalet.

Viktig med aktivitet
Klungerbo minner også om hvor viktig det er at 
barn med hjertefeil får være med, både i gymtimen  
og i fritidsaktiviteter. Fritak er aller siste løsning, 
og må ifølge henne kun gis helt unntaksvis. 

– Det er akkurat like viktig for barn med med-
født hjertefeil å være i aktivitet, som det er for alle 
andre barn og unge. Dessuten er det viktig med 
det sosiale, det å være med sammen med de andre 
i aktivitetene, å ha noe å gå til, sier hun. 

Samtidig minner hun om at de hjertesyke barna  
har en annen fysiologi og anatomi og helt andre 
forutsetninger for å øke sin fysiske kapasitet, og at 
det må tas hensyn til dette med eventuell tilrette-
legging. Ofte er det ikke så mye som skal til, og 
behovet for tilrettelegging betyr ikke at det er 
farlig for dem å være fysisk aktive. Studier har vist 
at det svært sjelden skjer akutte hendelser med 
disse barna i forbindelse med fysiske anstrengelser,  
og de færreste har restriksjoner på hvor hardt de 
kan presse seg. Unntakene er blant annet noen barn  
og unge med spesielle typer rytmeforstyrrelser og 
hjertemuskelsykdommer. De vil ha noen restrik-
sjoner, og de får veldig tydelig beskjed om hva. 
Men også for disse barna er fysisk aktivitet viktig.

– Hovedregelen er at de kan delta på det de selv 
ønsker, og ingen andre skal presse dem.

Objektiv og subjektiv vurdering  
av belastningen
Når belastningstesten gjennomføres på Rikshos-
pitalet, viser den de objektive målene på hjertets 
rytme og frekvens, på oksygenopptak og på lunge- 
funksjon under belastning. I tillegg til disse  
objektive verdiene vil barnet eller ungdommen 
også bli bedt om å gjøre en subjektiv vurdering  
av hvordan belastningen oppleves, og hva de  
selv kjenner at de tåler. Dette gjøres ved hjelp  
av «BORG skala».

– Dette gjør at de trener opp sin egen opplevelse  
av belastningen og hvordan det kjennes å presse 
seg hardt. Så gir vi anbefalinger for hvor de bør 
ligge og hvor hardt de bør presse seg, også ut ifra 
denne subjektive bedømmelsen, sier Klungerbo. 
Hensikten er å få et eierforhold til dette selv, og  
å kunne regulere aktiviteten på en god måte.

En tredemølletest kan utføres på flere av  
sykehusene som følger opp hjertesyke barn.  
Av og til vil det etter individuelle vurderinger 
kunne være behov for at testen gjennomføres  
på Rikshospitalet. 

FAKTA

«Hovedregelen er at de kan 
delta på det de selv ønsker, og 
ingen andre skal presse dem.»
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Styrken i å  
være aktiv
– Fysisk aktivitet er viktig for alle, ikke minst for hjertebarn,  

sier Signe Ro-Kolle, som både er gymlærer og mamma til  
treningsglade Sara Irene Ro-Kolle (8). 

Tekst: Synnøve Prytz Berset    Foto: Privat

Vintersola skinner gjennom stuevinduet til 
et rekkehus i Lørenskog en onsdag i februar  
måned. Her møter vi Signe Ro-Kolle, 

mammaen til Sara Irene Ro-Kolle, som ble født 
prematurt og med hjertefeil. 

– Først oppdaget de at hun hadde tett tarm, såkalt  
duonal atresi. Etter flere undersøkelser fant legene  
ut at hun også hadde hjertefeilen Fallots tetrade, 
forteller Signe. 

For Saras del innebærer det trangt utløp  
til lungearterien.

– Hun har korrigert for en del, men har fremdeles 
en hjerteklaff som står åpen. Det trange utløpet gjør 
også at det ene kammeret er litt mindre, sier Signe.

Foreløpig har de merket svært lite  
til hjertefeilen 
– Det har ikke fått så store konsekvenser for henne  
ennå. Vi er bare på kontroll en gang i året, og da 
sjekker vi det utløpet. 

På sikt må det settes inn en erstatter for hjerte-
klaffen som står åpen, for at blodet skal gå riktig 
vei hele tiden. Når for mye «blått» (oksygenfattig) 
blod går tilbake til hjertet, må man sette på en 
klaff slik at man får kontrollert sirkulasjonen, 
forklarer Signe. 

– Når det skjer, vil hun nok bli enda mer utmattet 
enn det hun er i dag. 

En aktiv familie
Familien på fire, som i tillegg til Signe og Sara 
består av faren Morten og lillesøster Mari (5), 
lever et normalt familieliv. 

– Vi er en aktiv familie, noe annet har det aldri 
vært spørsmål om, understreker Signe. 

Sara er, som mange andre hjertebarn, småspist,  
noe som påvirker energinivået hennes. Så de må 
passe på å ha med mat og påfyll når de er på tur. 

– Og sammenligner du med venninner, trenger 
hun nok litt mer pauser med tanke på det totale 
aktivitetsnivået i løpet av en dag. Det henger nok 
sammen med hjertefeilen. 

Men da får hun seg en liten pause inne, og så er 
hun i gang igjen. 

– I går kom hun hjem fra skole og SFO klokka 
tre. Så var hun på håndball fra fem til seks, og 
etterpå var hun sammen med en venninne. Så 
hun lever et ganske så normalt liv, forteller Signe. 

Glad i lagidrett
– Har jobben din som gymlærer hjulpet i rollen  
som mamma til et barn med hjertefeil?
– Jeg tenker at du skal være med på det du vil. 
Lagidrett har vært ganske selvskrevent for Sara 
ettersom det er noe både mannen min og jeg 
alltid har drevet med og har hatt gode opplevelser 
med, sier Signe, og understreker verdien av det 
sosiale i denne typen idrett. Å treffe venner på 
trening, få gode opplevelser sammen, samtidig 
som du er fysisk aktiv. 

– Det å være en del av et lag, og gjøre ting 
sammen, er like viktig som aktiviteten i seg selv, 
sier hun, og legger til: 

– Men selvfølgelig skal det være lystbetont. Så 
det har vært viktig for oss at det er hennes egen 
indre motivasjon som skal være avgjørende for 
hvilken idrett hun holder på med. 

Mestringsfølelse
Som gymlærer vet Signe hvor mye positivt  
idrett og aktivitet fremmer. Ikke minst i et  
langsiktig perspektiv. 

– Tenker man litt fremover, er det viktig å ha  
en grunnleggende holdning om at fysisk aktivitet 
er bra og gøy. Du må øve for å bli bedre, sånn er 
det bare. Det er ikke alltid motivasjonen er tipp 

Sara Irene  
Ro-Kolle
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FJELLGEIT: –Oppe på denne toppen var vi sammen 
med bestevenninnen min, Cornelia, og familien 
hennes, forteller Sara Irene Ro-Kolle.
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topp, men da får man snakke om det på en måte 
som fremmer positive følelser, som at man kan klare  
det man øver på. Det å ikke gi opp er noe jeg tenker  
er veldig viktig, forklarer Signe, og påpeker at mange  
opplever, når de blir eldre, at det er lett å gi opp 
hvis de ikke har mestringsfølelse med en gang. 

– Så det å klare å være utholdende og prøve 
flere ganger, er viktig lærdom. 

Mestringsfølelsen er kjempeviktig for at du  
skal føle at du får til noe. Alle er ikke like gode i  
alt, men alle kan få til noe, og øve seg opp til å  
bli bedre. Det handler kun om trening. 

– Selv om du er hjertesyk, kan du likevel trene 
deg opp på ganske mange ting. En bør ha mål om 
at alle skal få gjøre sitt beste ut fra egne forutset-
ninger. Og hvis du må tilrettelegge litt, så er det 
alltid andre måter å gjøre ting på, som gjør at du 
kan øve på å bli bedre. 

Å vise innsatsvilje må trenes opp fra barnsben 
av. Og det er noe barn får mye igjen for, både for 
egen del og karaktermessig, når de kommer opp  
i ungdomsalderen. 

Ekstra pauser
For Saras del har tilretteleggingen først og fremst 
handlet om å gi henne ekstra pauser. 

– At hun er inne og slapper av 20 minutter lenger  
enn vennene, kan hjelpe henne til å være i full 

aktivitet i snøhaugen her ute, for eksempel, i to 
timer etterpå. 

Det skal ikke hindre aktivitet at du må tilrette-
legge litt, gjøre ting på en litt annen måte. Kanskje 
må du snakke med de på skolen om at barnet får være 
inne og slappe av i et friminutt, eller etter en gym- 
time, hvis hjertefeilen tilsier at du ikke orker alt. 

– Fysisk aktivitet er viktig for alle, ikke minst 
for hjertebarn, sier Signe. 

Kognitiv utvikling
Er fysisk aktivitet viktig for kognitiv utvikling?
– Ja, absolutt, det henger jo mye sammen. Du 
stimulerer jo nye deler av hjernen når du er i  
aktivitet, svarer Signe.

Holder du for eksempel på med ball, stimulerer 
du viktige deler av hjernen når det gjelder koordi- 
nasjon, balanse, konsentrasjon og det å holde fokus. 

– Når man kombinerer ulike aktiviteter og 
bevegelser, stimuleres ulike deler av hjernen. 
Utholdenhet har for eksempel mye å si for kon-
sentrasjonsevnen ellers, sier Signe, og påpeker  
at man ofte føler seg mindre sliten når man er i 
god form. 

– Og det er jo også sånn for barn som for voksne,  
at det kan føles godt å være sliten, godsliten som 
det kalles. Den følelsen tror jeg alle kjenner på 
uansett om de må ha ting tilrettelagt eller ikke.

Må være gøy
Har du noen triks for å stimulere til fysisk aktivitet?
– Tenk på hva som er gøy. Og hva en kan gjøre 
sammen, enten som familie eller med venner.  
Det er mange som starter å prøve ut en aktivitet 
sammen med venner, for det kan oppleves som 
lettere og kjekkere for å komme i gang, Man må 
 se hva en kan trives med, sier Signe. 

En aktivitet familien Ro-Kolle liker å gjøre hver 
vår, er stolpejakt. 

– Det er et lavterskeltilbud hvor en kan både gå 
og sykle, og komme til nye steder. 

Noen ganger drar de på tur til stranda og finner  
på aktiviteter der, eller går på tur til et vann i skogen. 

– Sara og jeg har også jaktet på fjelltopper. Sist 
var vi oppe på Haukåsen. 

Og i vinter har familien gått mye på skøyter. 
– Det har Sara blitt helt hekta på. Da kan hun  

gå i flere timer og kose seg og leke på isen. 

SKØYTER: I vinter har Sara blitt helt 
hekta på skøyter, og kan tilbringe flere 
timer på isen. GØY: Signe og Sara har 

egne dager da bare de to 
finner på noe sammen. Her 
kaster de håndball utenfor 
huset hjemme. 

«Selv tenker hun ikke på hjertefeilen, annet enn  
at hun har et arr på brystet. Hun vet at hun både  
er født for tidlig og med hjertefeil.»

CUP: Fotballcup med 
 Lørenskog jenter-B,  

Magic girls. 

Er en sammensatt medfødt hjertefeil som har fire kjennetegn.  
De ulike kjennetegnene kan finnes i ulike grader, og vil være  
avgjørende for operasjonstidspunkt:
• Hull i hjertekammerskilleveggen, også kalt ventrikkelseptumdefekt. 
• Forsnevring av lungearterien, kalt pulmonal stenose. 
• Feilplassering av hovedpulsåren (aorta), det vil si at den går ut over 

hjertekammerskilleveggen og ligger for langt til høyre, kalles også 
«overridende aorta».

• Fortykkelse av høyre hjertekammers vegg, kalt ventrikkelhypertrofi.

(kilde: Store medisinske leksikon)

FALLOTS TETRADE:

KAMPROP: Alle jentene i klassen  
til Sara går nå på fotballaget 
Magic girls, som også har fått  
eget kamprop.
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To aktiviteter er nok 
Det smeller i ytterdøra, og snart kommer ei strå-
lende blid jente inn i stua, med røde kinn og 
kjempetørst etter en aktiv skoledag. Sara går i 
andre klasse på Rasta skole. Ved siden av skolen 
spiller hun håndball og fotball. 

Foreldrene har bestemt at to aktiviteter er til-
strekkelig for Sara på ukedagene, selv skulle hun 
gjerne deltatt på flere. 

– Tidligere gikk jeg på turn, men sluttet for det 
var litt kjedelig. For å få begynne på håndball 
måtte jeg velge om jeg skulle fortsette med kor 
eller fotball. Det ble fotball, fordi pappa, som er 
treneren vår, holdt på å lage kamprop til laget, 
forteller Sara. 

Hvorfor liker du så godt fotball og håndball?
– På håndball får vi gjøre spennende aktiviteter 
med håndballen og hinderløyper noen ganger. På 
fotball har vi også hinderløyper og spiller kamper, 
sier hun, og legger til at nå er det lenge siden de 
har spilt kamper, på grunn av korona. 

For øyeblikket spiller alle jentene i klassen 
fotball, laget heter Magic girls, og til sommeren 
skal de delta på Norway-cup. 

– Det blir gøy. Lillesøsteren min kommer til  
å heie på meg. Hun er fan av meg. 

Nå har de et eget kamprop:
«Vi er kule vi er blå
Aldri sure står vi på 
Vi skal rocke, lage fest
Lørenskog-jenter, vi er best
Yeah!»

Karantene og hjemmeskole
Sara liker også å leke ute i hagen; lage snømann, 
leke familie, sparke fotball og leke i snøhaugen 
borte i gata. 

– Sara er veldig sosial og leker masse med vennene 
sine. Nå som alt har vært stengt ned har de vært ute i  
timevis hver dag, forteller Signe, og blir supplert 
av Sara: 

– Jeg har vært i karantene en gang og hatt hjemme- 
skole to ganger. Og har tatt koronatest to ganger. 
Det er veldig ekkelt, altså. 
Hvordan har det ellers vært i koronatiden?
– Dårlig. Det er så kjedelig. Vi får ikke spilt  
fotballkamper eller gitt hverandre klemmer,  
sier Sara oppgitt. 

Alenetid med mamma
Det hun gleder seg mest til når ting går mot  
«normalen», er å dra til Sarpsborg på badehotell. 

– Når ting blir mer vanlig igjen, har pappa lovet 
at vi skal dra på Rosenborg-kamp i Oslo sammen 
med bestevenninnen min, Cornelia, og faren 
hennes. Det blir så gøy. 
Hva er det som gjør deg mest glad?
– Å se på det bildet der, sier hun og peker på bildet 
av familien sin. Og bamsen min som heter Hunden.  
Og å være sammen med vennene mine, sier Sara, 
og legger til at hun også liker å få litt alenetid med 
bare mamma.

Noen dager har de dager de kaller SS-dag, da 
bare de to gjør noe sammen. 

– Da drar vi og bader eller går på fjelltur eller noe  
annet koselig. Jeg elsker å være med mamma. 

AKTIV FAMILIE:  
Denne aktive gjengen  
er det beste Sara vet:  
Fra venstre mamma Signe, 
Sara, pappa Morten og 
lillesøster Mari. 

– Tusen takk til alle ansatte i Kavli for denne 
fantastiske gaven. Dette kommer veldig godt  
med i vår oppfølging av ungdom i foreningen,  
med informasjon og andre tiltak, sa general- 
sekretær Helene Thon da hun mottok den 
rause gaven fra Kavli. Hun fortalte videre 
om noen av planene foreningen har for 
arbeidet for og med ungdom. Pluss om mye 
av det øvrige arbeidet FFHB driver med. 

Patrick var den som nominerte FFHB til 
å motta årets julegave fra Kavli. Dette er en 
organisasjon som har betydd mye for ham 
og familien. Han delte erfaringer fra sin 
egen oppvekst. 

– Jeg har hjertefeilen Fallots tetrade og 
ble operert som liten, både i 1985 og i 87. 
Har fortsatt litt sykehus- og sprøyteskrekk, 
medgir han, og minnes mange sykehusbe-
søk i barndommen, som ikke alltid var like 
hyggelige for en liten krabat. Han synes det 
er veldig positivt at støtten fra Kavli skal 
brukes til informasjonstiltak for ungdom  
i foreningen, og husker godt sin egen usikker- 
het i denne fasen av livet. 

– Jeg hadde veldig mange spørsmål som 
ung. Kjente på det å være annerledes. Blant 
annet var jeg veldig opptatt av arrene mine, 
lurte på om de kom til å være der bestandig,  

syntes det var så flaut å ta av meg t-skjorta på  
stranda, osv. Det er så viktig å ha et sted å 
få svar på alle sånne spørsmål og tanker, sier 
han, og forteller at ting er annerledes i dag. 

– Nå er jeg tobarnspappa og er opptatt av 
helt andre ting. Kjenner nok fortsatt litt på 
usikkerhet, men det dreier seg ikke om arrene.  
Mer om hva jeg kan forvente av levealder, 
for eksempel. Det var en periode etter at jeg 
ble 18 år hvor jeg ikke tok det så alvorlig med  
hjertekontrollene på Rikshospitalet. Følte 
meg litt uovervinnelig, kanskje, og ga blaffen.  
Det er det slutt med nå, ting blir mer alvorlig  
når man får egne barn og blir voksen, sier 
Patrick ærlig. Han tror det er viktig å holde 
tak i de unge med hjertefeil når de nærmer 
seg 18 år, og å få dem til å se ansvaret for 
egen helse og ikke falle ut av kontroll- 
systemene på sykehuset. 

Kavli er et næringsmiddelfirma med 
cirka 600 ansatte, som eies av den veldedige  
stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet fra 
Kavlis virksomhet går til Kavlifondet, som 
igjen deler ut disse midlene til allmen- 
nyttige formål innenfor forskning, kultur  
og humanitært arbeid. 

– Alt overskudd som ikke reinvesteres i 
firmaet, deles ut til samfunnsnyttige formål.  
I fjor ble hele 130 millioner kroner delt ut, 
sier Patrick, synlig stolt over arbeidsplassen  
han har jobbet for i 12 år. I tillegg deles en 
gave ut før jul, hvor de ansatte selv nominerer  
organisasjoner. I år ble FFHB nominert av 
Patrick, og av de 14 organisasjonene som 
endte opp med å få julegave, var FFHB den 
som fikk nest mest.

Tusen takk til Kavli, og til Patrick Braathen  
som satte FFHB på nominasjonslisten!

Tidlig i år hadde Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) besøk  
av en ansatt i Kavli. – Jeg er selv hjertebarn. Vi var medlemmer  
i foreningen da jeg var barn, og dere beriket hverdagen min.  
Jeg vet hvilken fantastisk jobb dere gjør og hvor mye dere betyr,  
sa Patrick Braathen (35) da han besøkte foreningen og overbrakte  
sjekken på 400 000 kroner i julegave fra de ansatte i Kavli. 

Tekst og foto:  Hanni W. Petersen

400 000 kroner 
fra Kavlis ansatte til  
FFHBs ungdomsarbeid    

– Tusen takk til alle ansatte 
i Kavli for denne fantastiske 
gaven. Dette kommer veldig  
godt med i vår oppfølging 
av ungdom i foreningen, 
med informasjon og andre 
tiltak, sa generalsekretær 
Helene Thon da hun mot-
tok den rause gaven fra 
Kavli. Her sammen med 
Patrick Braathen fra  
Kavli, som var den som  
nominerte FFHB.
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Linda Ernstsen er førsteamanuensis ved 
institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 
ved NTNU i Trondheim. Hun er sykepleier, 

har en doktorgrad i helsevitenskap og en særskilt 
interesse for fysisk aktivitet, hjerte og mental 
helse. I sitt doktorgradsarbeid så hun på sammen- 
hengen mellom utdanningsforskjeller og risiko 
for hjertesykdom.  

– Vi fant at det er veldig store sosiale forskjeller 
på dette området. De med lavere utdannelse har 
mye høyere risiko for å utvikle hjertesykdom.  
I tillegg så vi at forskjellen i nivået på fysisk  
aktivitet øker gapet mellom lav og høy utdannelse 
på dette området. 

I senere studier har hun sett på sammenhengen  
mellom kondisjon og risikoen for depresjon etter 
et hjerteinfarkt. Med utgangspunkt i HUNT (Hels- 
eundersøkelsen i Trøndelag) fikk hun belyst at de 
som møter dagens anbefalinger for fysisk aktivitet  
FØR sitt første hjerteinfarkt, har mindre sannsyn-
lighet for å skåre høyt på depressive symptomer 
etter hjerteinfarktet. 

– Vi har justert for de viktigste variablene som 
kan tenkes å bidra til disse sammenhengene, og  
står igjen med det som taler for å være en «sann» 
sammenheng: Det som er bra for hjertet, nemlig 
fysisk aktivitet, er også bra for hjernen og den 
mentale helsen, slår Ernstsen fast. I en annen studie 
har hun vist at god kondisjon har sammenheng med 
og reduserer risikoen for det første hjerteinfarktet. 

– Jeg har virkelig fått øynene opp for den fysiske 
aktivitetens betydning for hjertet, og ikke minst for 
hodet og det mentale, sier den engasjerte forskeren.

Aktive barn lærer bedre
Ernstsens studier og funn gjelder voksne, men hun  
er ikke i tvil om at sammenhengene hun synliggjør,  
også kan overføres til barn. Noe det finnes flere 
studier som underbygger. For eksempel er det gjort 
 forsøk på barn som viser at skoleprestasjoner og 
utholdenhet påvirkes av deres aktivitetsnivå. 

– Barn som er fysisk aktive, lærer mer og fortere,  
blant annet fordi hodet fungerer bedre. Et godt 
argument for at barn og unge bør unngå en inaktiv 
hverdag, sier hun, og mener at det aller viktigste 
hennes og andre liknende studier synliggjør, er 
det forebyggende perspektivet. 

– De som er regelmessig fysisk aktive og ivaretar  
kondisjonsnivået, beskyttes mot fremtidige hen-
delser som depresjon, og hjerteinfarkt. I tillegg 
tyder funnene på at god kondisjon har sammen-
heng med hjernevolum, noe som er viktig for 
blant annet hukommelse og evnen til å utføre 
ulike oppgaver. 

Ernstsen minner i denne sammenhengen om at 
fysisk aktivitet og kondisjon ikke er helt det samme.  

– Man må være fysisk aktiv med en viss intensitet  
for å forbedre kondisjonen. Ved moderat aktivitet 
som gjør en varm og lett andpusten, blir hele 
kretsløpet utfordret med tanke på oksygentransport,  

og det er mange faktorer som spiller sammen 
(hjertet, lungekretsløpet, blodstatus, blodårene, 
kapillærer, muskelmasse med mer). 

– Kort oppsummert: kondisjon er et godt mål 
på kardiovaskulær helse. Og kardiovaskulær 
helse er forbundet med god hjernehelse.

Oppmuntre til fysisk aktivitet
Ernstsen mener kunnskapsgrunnlaget for å opp-
muntre langt de fleste barn og unge med hjertefeil  
til å være aktive, er godt. Det finnes mange studier  
som understreker at aktivitet generelt sett både er 
trygt, gjennomførbart og gir en helsemessig gevinst  
for barn og unge med medfødt hjertefeil. En av 
disse studiene oppsummeres sågar med at fysisk 
aktivitet bør forskrives snarere enn å begrenses 
for denne gruppen, dog med noe tilpasning ut fra 
deres konstitusjon og kapasitet. 

– Kroppene til barn med medfødt hjertefeil 
trenger det samme som kroppene til barn uten 
hjertefeil. Og med det vi vet om risikofaktorer, er 
det kanskje enda viktigere å tenke på de positive 
langtidseffektene av det å være i regelmessig fysisk  
aktivitet for disse barna. Ernstsen viser til at risi-
koen for kardiovaskulær sykdom er høyere hos 
personer som har medfødt hjertefeil enn hos 
friske. I tillegg er det mye som tyder på at de også 
tåler overvekt og fedme dårligere. 

– Samtidig vet vi at færre barn med kronisk 
sykdom, som medfødt hjertefeil, er med i orga- 
nisert idrett, som er en av de aller viktigste  
beskyttelsesfaktorene mot overvekt, sier Ernstsen,  
og håper dette kan endre seg og at flere blir med 
på idrettsaktiviteter.

Kunnskap og trygghet
Ernstsen ønsker ikke å moralisere eller gi foreldre 
og barn dårlig samvittighet for at de ikke er aktive 
nok. Hun er opptatt av at fysisk aktivitet skal være 
lystbetont og noe man har glede av sammen. 
Dessuten: absolutt alle trenger å være aktive,  
ikke bare barn med medfødt hjertefeil! 

Hun er opptatt av å få spredd kunnskap om 
hvor stor betydning fysisk aktivitet har for helsa 
vår – og at det ikke er farlig for barn med medfødt 
hjertefeil å presse seg. Aktiviteten må kanskje 
bare tilrettelegges, slik at de kan gjøre det på sin 
måte og i sitt tempo. Hun mener skolen har et stort 
ansvar i denne sammenhengen, og at de er viktige 
premissleverandører for barns aktivitetsnivå. 

– Det er utrolig viktig at lærere og undervis-
ningspersonell har nok kunnskap om sine elever 
med medfødt hjertefeil, og at de er klar over at 
noen barn med medfødt hjertesykdom ikke har 
fysisk kapasitet til å klare akkurat det samme som 
sine jevnaldrende klassekamerater. Da er det 
svært viktig med tilrettelegging av aktiviteter,  

slik at den enkelte mestrer dem. Og viktigst av alt: 
at både barna selv, men spesielt foreldrene, føler 
seg trygge på at barna tåler fysiske utfordringer. 
Foreldre som er usikre, vil ha lettere for å beskytte  
barna mot aktiviteter med høyt intensitetsnivå. 
Noe som på lang sikt ikke er fordelaktig for noen, 
sier Ernstsen. Hun minner også om at barnekar-
diologene har et særskilt ansvar for å sikre infor-
masjon som gjør både foreldrene og andre trygge.

– Husk at barn er speilbilder av sine foreldre. 
Hele familien må være med på dette. Fysisk akti-
vitet må tilpasses den enkeltes muligheter og 
kapasitet og være noe som lar seg gjennomføre!

Alle har godt av  
fysisk aktivitet!
– Vi vet at fysisk aktivitet er bra for både hjertet, hjernen og psyken,  
slår Linda Ernstsen fast. Hun er forsker i helsevitenskap og oppfordrer 
ALLE, også barn, unge og voksne med medfødt hjertefeil, til å være så 
mye i aktivitet som mulig. 

Tekst: Hanni W. Petersen

«Absolutt alle 
trenger å være 
aktive, ikke  
bare barn  
med medfødt 
hjertefeil!»

FYSISK AKTIVITET ER BRA FOR ABSOLUTT ALLE:  
Forsker Linda Ernstsen, førsteamanuensis ved institutt  
for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU i Trondheim. 
Foto: BERRE Kommunikasjonsbyrå
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Den beste opplevelsen jeg har hatt på  
ishockeybanen må ha vært da jeg scoret 
tre mål i løpet av en kamp, sier Vebjørn 

Olasveen Holen (12) fra Lillehammer. Han har 
spilt ishockey siden han var fem år gammel. En 
kompis overtalte ham til å melde seg på hockey-
skolen, og siden har han spilt. 

– Og så har det jo vært litt pappapåvirkning. 
Andrés interesse for ishockey har smittet over  
på sønnen. Men det syns jeg er bare bra. Da blir 
det dobbelt så gøy! sier mamma Anne Olasveen 
Holen (48) og smiler. 

Mange tenker på utslåtte tenner og slåsskamp 
når ordet ishockey blir nevnt. Men ikke Anne. Hun 
har vært med på utallige treninger og kamper, og 
synes det går pent for seg.

– Jeg var kanskje litt engstelig i begynnelsen. 
Men det var det ingen grunn til. Ishockey handler 
om mestring, teknikk, samarbeid og en utrolig 
kroppsbeherskelse. Og å se gleden til barna – det 
er helt fantastisk. Hver sommer pleier Vebjørn å 
delta på en ukes sommerleir med ishockey fra åtte 
om morgenen til fire på ettermiddagen, fem dager 
på rad. Når jeg ser ansiktene til alle barna når de 
kommer ut av hallen – de stråler, forteller Anne. 

Vebjørn har alltid vært aktiv. Tidligere drev han 
både med langrenn, ishockey og terrengsykling. Til 
slutt hadde døgnet for få timer. Etter som treninger 
og kamper vokste i antall måtte han velge den 
idretten som var gøyest. Da falt valget på ishockey. 

– Jeg tenker ikke så mye på fremtiden. Men det 
hadde vært gøy å spille i Fjordkraftligaen (elite- 
serien) når jeg blir voksen! sier Vebjørn og smiler. 

Morgentrening før skolen
Da Vebjørn ble født var huden hans helt blå. De to 
store pulsårene fra hjertet hadde «byttet plass», 
og han måtte opereres så snart som mulig. På 
brystet har han fortsatt arr etter operasjonen.

– Noen av klassekameratene mine har lagt merke 
til arret når vi dusjer etter gymmen på skolen. 
Hvis noen spør hva det er, så forklarer jeg bare at 
jeg ble hjerteoperert som liten. Og så er det greit. 
Da pleier de ikke spørre noe mer, sier Vebjørn.

– Det er det som er så fint med barn. Får de en 
ordentlig forklaring, så er de fornøyd med det, 
sier mamma Anne. 

En gang i året er Vebjørn til kontroll på sykehuset 
for å se hvordan hjertet hans fungerer. Resultatet 
fra de årlige kontrollene har vært bra.

– Jeg merker aldri noe til at jeg er født med hjerte- 
feil. Det eneste er at jeg har et arr. Jeg føler ikke at 
jeg blir noe mer sliten enn andre når jeg trener, 
sier Vebjørn. 

Motivasjonen er det heller ingenting i veien med. 
Et helt år sto Vebjørn opp grytidlig for å dra og trene 
ishockey fra klokka sju til åtte om morgenen, to 
ganger i uka, før skolen begynte. 

– Det der hadde vi aldri fått til hvis ikke Vebjørn 
hadde hatt lyst selv. Regelen var at jeg skulle vekke 

Han var helt blå da han ble født, og ble hjerteoperert da han var bare 
fire dager gammel. Men siden har Vebjørn Olasveen Holen vært frisk. 
Hele oppveksten har han drevet med idrett; både ishockey, langrenn  
og terrengsykling. Nå satser han alt på ishockey. 

Tekst: Christine Kristoffersen   Foto: Privat

Vebjørn  
Olasveen Holen,  

12 år
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BACK: Vebjørn spiller back på 
L.I.K. U-12, Lillehammer 
Ishockeyklubb. – Kamper er 
det gøyeste. Vi trener for å bli 
gode, for å bruke det i kamp, 
pleier treneren min å si. 

Elsker å spille  
ISHOCKEY!
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«Den store  
koronaaktiviteten 
må vi vel si har 
vært baking … 
– Det begynte med 
at bestemor betalte 
meg for å få ferskt 
brød. – Nå kan jeg 
oppskriften utenat!»

FAKTA

Vebjørns hjertefeil

Hjertefeilen som Vebjørn ble født med, 
heter transposisjon (TGA på engelsk), 
som betyr at de to store pulsårene  
fra hjertet har «byttet plass». Lunge-
pulsåren til Vebjørn gikk ut fra venstre 
hjertekammer, og hovedpulsåren (aorta)
gikk ut fra høyre hjertekammer, altså 
motsatt av det normale. Hjertet pumpet
det «brukte» blodet tilbake til kroppen 
(i stedet for til lungene). Blodet som 
kom tilbake fra lungene til venstre 
hjertehalvdel, ble pumpet tilbake til 
lungene. Det gjorde at kroppen hadde 
to uavhengige kretsløp: et gikk fra 
hjerte-lunge-hjerte-lunge og så videre, 
og et gikk fra kropp-hjerte-kropp. 
    Hjertefeilen gjorde at huden hans 
var helt blå da han ble født, og han ble 
operert etter bare fire dager. Grunnen 
til at han overlevde hjertefeilen fram 
til han ble operert, var at vi har to 
forbindelser mellom hjertehalvdelene 
før vi blir født, og de lukker seg ikke 
med en gang etter fødselen.

ham bare én gang. Hvis ikke han sto opp da, så 
skulle jeg ikke vekke ham før han måtte stå opp 
for å gå på skolen. Men Vebjørn sto opp på første 
vekking hver gang, forteller pappa André stolt. 

Baker brød
I år har det ikke vært noen morgentreninger på 
grunn av koronaen. I lange perioder har det ikke 
vært noe trening i det hele tatt. I stedet har Vebjørn 
tatt seg en tur ned i kjelleren hjemme og drevet 
med egentrening. Der har han mål, køller og 
puck, og kan øve seg på å skyte mens hans står på 
et balansebrett.  

Lekekameratene hundre meter nede i gata har 
måttet klare seg selv, ettersom de går på et annet 
trinn på skolen, og ikke tilhører samme kohort 
som Vebjørn. Derfor er det blitt litt mer spilling på 
playstation enn før. Men tiden er ikke bare gått 
med til data. 

– Den store koronaaktiviteten må vi vel si har 
vært baking. Vebjørn baker brød etter bakeren i 
Lom, Morten Schakendas oppskriftsbok. Det blir 

gode brød hver gang, Vebjørn er kjempeflink til å 
bake. Han ble til og med intervjuet direkte på 
NRK radio om bakingen sin. Det tok han på strak 
arm, forteller mamma Anne. 

– Det begynte med at bestemor betalte meg for 
å få ferskt brød, forteller Vebjørn. – Nå kan jeg 
oppskriften utenat! 

Ikke engstelige
Nå som ishockeytreningene har startet igjen blir 
det mindre tid til brødbaking.  

– Min faste plass på isen er å spille back. Jobben 
min er forsvar, så når vi er i angrep skal jeg holde 
meg ved den blå linja i angrepssonen for å komme 
raskt tilbake til egen sone når motstanderlaget 
kommer i angrep, forklarer Vebjørn. 
– Hva tenker du på når du spiller ishockey? 

– Jeg pleier ikke å tenke på så mye, bare at jeg skal 
slå unna pucken når motstanderne kommer i angrep. 
– Hva liker du best ved idretten?

– Jeg liker å stå på skøyter, og å skyte på pucken. 
Ishockey er kjempegøy!

Pappa André jobber som fagkonsulent i idrett i 
Lillehammer kommune, og var med å prosjektere 
ishallen som Vebjørn trener i. 

– Vi skulle hatt flere ishaller. I Sverige har de ti 
ganger flere ishaller enn oss. Det er mange som 
vil trene, og trangt om treningstidene. Dessverre 
blir ofte barn og unge nedprioritert i forhold til 
eliteidretten, sier André.
– Hvilke tanker har du om idrettens/organisa- 
sjoners rolle når det gjelder å legge til rette for at 
alle som vil kan drive med idrett, også de som 
eventuelt har begrensninger?

– Norges Idrettsforbund har gjennom særforbund 
og idrettskretser fokus på at idrett skal være for alle, 
også de med behov for tilrettelegging. Ute i de enkelte 
idrettslag er det imidlertid store forskjeller på hvilken
kompetanse den enkelte trener/ildsjel har på dette 
området. For mange er det også en utfordring at 
tilretteleggingsbehovet ikke «vises på utsiden» av 
ungene. Idrettskretsene har gode nettverk og kan 
bistå med tiltak for å heve kompetansen til de 
idrettslagene som tar kontakt.  

– Halden kommune opplevde et smitteutbrudd i 
sin ishall i vinter. Har dere vært noe bekymret for 
koronasmitte etter at ishockeytreningen startet igjen?

– Nei, vi har ikke vært noe bekymret. Men korona- 
smitte i nærmiljøet har vi hatt. 10 elever og en lærer 
på trinnet til Vebjørn ble smittet av korona, og to av 
guttene som går på ishockeylaget. Men Vebjørn 
gikk klar. Kanskje har det noe å gjøre med smitte-
vernreglene han har levd med siden han gikk i 
barnehagen? Vi har alltid vært nøye med håndvask 
for å forebygge smitte, det kan ha vært et pluss i 
denne sammenhengen. Og Vebjørn har holdt 
avstand til andre når det har vært mulig å holde 
avstand, forteller pappa André. 

Mange hjerteopererte barn kvier seg kanskje litt 
for å starte med en idrett. Vil de bli mer slitne enn de 
andre på laget? Vil de klare å holde samme tempo?
– Har du noen råd å gi andre barn som er hjerte- 
opererte, Vebjørn? 

Vebjørn tenker seg om et øyeblikk.
– Prøv forskjellige idretter. Og velg  

den du liker best! 

VELLYKKET: Dette bildet av Vebjørn er tatt tre dager etter at han ble operert.  
Operasjonen var vellykket, og hjertet fungerer som det skal. 

ØVER: Vebjørn øver på skudd mot lagets keeper på ishockeytrening.  
Før koronaviruset kom trente Vebjørn ishockey både morgen og kveld. 
Morgentreningene var to dager i uka, fra sju til åtte, før skolen startet.

EGENTRENING: I kjelleren hjemme trener Vebjørn på balanse og kølleteknikk.

GODT BRØD: Da landet vårt ble 
koronastengt i mars i fjor 
begynte Vebjørn å bake brød. 
Han bakte også for salg til 
bestemor og bestefar. Dette 
gjorde at han som en av flere ble 
kåret til dagens hverdagshelt på 
NRK Innlandet og intervjuet på 
direktesendt radio. 

SKIGLAD: Hytta på Trabelia  
er blitt flittig brukt denne 
vinteren. Der pleier Vebjørn  
å gå mye på ski.
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Vi har praktisk kunnskap som politikere og 
byråkrater trenger. Kunnskapen formidler 
vi dels gjennom «høringer», det vil si offent- 

lige forslag og utredninger som sendes til uttalelse  
fra berørte organisasjoner, og til dels ved at vi deltar 
i offentlige utvalg, styrer og råd. I samarbeid med 
fagmiljøene og andre organisasjoner, er vi tett på 
de politiske og fagpolitiske prosessene som om-
handler barn, unge og familier med sammensatte 
utfordringer. Det er nå mange initiativ fra ulike 
departementer og fagpolitiske hold som griper 
inn i det samme utfordringsbildet.

Hvor skal man begynne?
Helsedirektoratet leverte etter oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet en rapport i overgangen 
til 2020 med navnet: «Hvor skal man begynne? Et 
utfordringsbilde blant familier som har barn med 
sammensatte offentlige tjenester». En rapport som  
tilkjennegir at barn og familier trenger helhetlig 
forståelse og oppfølging, som er tilpasset den 
enkeltes behov og slik at man unngår at barn og 
unge blir kasteballer i et system og at familien 
selv må koordinere det offentlige hjelpetilbudet. 

Utfordringsbildet er kjent for våre brukergrupper.  
Mange barn og unge mangler en helhetlig oppføl-
ging. På tross av politiske ambisjoner og føringer, 
nasjonale retningslinjer og veiledere, kunnskap 
om at fysisk og psykisk helse henger sammen, og 

at en andel på 30–50 prosent av barn med hjerte-
sykdom har tilleggsutfordringer. Om grunnsyk-
dommen er medfødt hjertefeil, kan tilleggsproble- 
matikk være kognitive vansker, lese- og skrive-
vansker eller motoriske problemer. Barn med 
kronisk og somatisk sykdom har to til tre ganger 
økt risiko for psykiske, sosiale og familiære vansker.  
Den totale belastningen på barnet og familien er 
stor, og de kan ha behov for tjenester på tvers av 
sektorer og tjenestenivåer. 

Barnepalliasjon
Foreningen for hjertesyke barn har derfor levert 
høringssvar og deltatt i høringer det siste halvåret 
på flere områder. Vi ga blant annet innspill til 
Stortingsmelding 24, hvor temaet barnepalliasjon 
skapte stort engasjement. Meldingen viste blant 
annet til at disse barnegruppene følges opp av 
habiliteringstjenesten. Derfor var det viktig for 
oss å gjøre oppmerksom på at det er store barne-
grupper, deriblant hjertesyke barn, som i dag faller  
utenfor de etablerte tilbudene i denne tjenesten. 
Vi ønsket å presisere at barnepalliativ oppfølging 
handler om tilrettelegging for å leve livet, kort 
eller langt, og at meldingen i større grad må vekt-
legge det å leve med en alvorlig sykdom. Et sam-
stemt bruker- og fagmiljø var tydelige i sitt krav 
om at tverrfaglige og helhetlige tilbud må styrkes 
både regional og lokalt. I innstillingen fra Helse- 

og sosialkomiteen ble våre innspill om at over-
gangsløpene bør starte ved 12 års alder og  
fortsette frem til ung voksenalder (24–25 år),  
tatt til etterretning.  

Bedre samordning av velferdstjenester
En annen omfattende høring er «Bedre velferds-
tjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud», med temaet samord-
ning, samarbeid og koordinator. Regjeringens mål 
er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge 
og deres familier gjennom økt samarbeid mellom 
velferdstjenestene. Et viktig område for barn og 
unge med hjertefeil er samarbeidet og sammen-
hengen mellom helse- og utdanningssektoren. Vi 
er positive til forslaget om å harmonisere og styrke  
velferdstjenestenes plikt til å samarbeide, men et 
premiss for flere av forslagene som foreligger i 
høringsnotatet er ordninger som allerede finnes 
og hvordan de fungerer. Kontaktlegeordningen, 
tilgang til koordinator i spesialisthelsetjenesten 
og i helse- og omsorgstjenesten, presenteres som 
tilgjengelige og eksisterende ressurser og tjenester.  
Til tross for at barnegruppen medfødt hjertefeil 
skal følges opp i henhold til generell veileder i 
pediatri, «Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i 
primær- og spesialisthelsetjenesten», og at en andel 
av denne gruppen faller inn under definisjonen av 
barnepalliasjon, har de færreste tilgang til disse 
nødvendige tjenestene, ei heller oppfølging og 
veiledning av koordinator på tjenestenivåene. I 
praksis er det foreldre som er informasjonsbærere 
og barnets koordinator. 

I høringsnotatet presenteres det også et forslag om  
etablering av en barnekoordinator. En funksjon som  
er tenkt å være en tilleggstjeneste til eksisterende  
ordninger. Samtidig er det i statsbudsjettet for 
2021 foreslått en bevilgning på 30 millioner til en 
kontaktfamilieordning. Vi etterspør i vårt hørings- 
svar en drøfting og tydelig plan for hvordan disse 
tjenestene er tenkt innført og samordnet. En barne- 
koordinator-funksjon er en god tanke, men etter vårt 
syn må hensikten med å etablere en slik ordning  
være å skape et lavterskeltilbud, og tilrettelegge 
for en ordning som forenkler og eventuelt erstatter  
dagens koordinatorordninger. 

Endringer i opplæringsloven 
I utdanningssektoren er det prosesser både innen 
lovgivning og organisering av laget rundt barna. 
Stortingsmelding 6 (2019–2020) «Tett på», som 
handler om tidlig innsats og inkluderende felles-
skap i barnehage, skole og SFO, følges nå opp av 
kompetanseløftet. Det handler om økt satsning 
på kompetanse i hele laget rundt barna, og skal 
bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen kommer  
tett på de barna som har behov for det. Pedagogisk  
psykologisk tjeneste (PPT) får nye oppgaver og 
skal mer inn i skolen. Statped (statlig pedagogisk 

støttetjeneste) skal spisses og ha ansvar for barn 
med varige og omfattende behov.  

Opplæringsloven skal revideres og Foreningen 
for hjertesyke barn har gitt høringssvar til denne i 
2020. Vi har lagt spesiell vekt på utfordringer som 
barn med en grunnlidelse, for eksempel hjertefeil,  
og tilleggsproblematikk, kan oppleve i skolehver-
dagen. Foreldre og barns medbestemmelse og 
samarbeid med utdanningssektor og helsesektor 
er noe av det som er blitt tematisert.

I perioden 2020 til 2023 vil alle læreplaner for 
grunnskole og videregående skole bli fornyet. 
Dette vil merkes i barna og ungdommenes skole-
hverdag på flere måter. Faget kroppsøving endres 
for eksempel mye, og dette kan bety at elever som 
tidligere måtte ha fritak, nå vil kunne delta på lik 
linje med de andre. 

Vi har på vegne av barna og familiene ambisiøse  
mål, og derfor er det viktig for oss å ha en stemme 
der hvor viktige beslutninger fattes. Vi har kunn-
skap om hvordan organisering og tjenester fungerer  
i praksis. Målet vårt er at velferdstjenestene i 
fremtiden ytes på en slik måte at hjertebarna og 
deres familier opplever en helhetlig ivaretagelse. 

Med mål om bedre 
helhetlig ivaretagelse
Helhetlig ivaretagelse fra graviditet til voksenliv er Foreningen for hjerte- 
syke barns overordnede strategi. Vi har en visjon om at alle barn med 
hjertefeil skal ha et godt liv. Skal vi som interesseorganisasjon nå våre 
ambisiøse mål, må vi påvirke politikken på ulike måter. 

Tekst:  Pia Bråss og Mona Ødegård
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Pia Bråss er  
fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn

Mona Ødegård er 
rådgiver for  

organisasjon og opp-
vekst i Foreningen 
for hjertesyke barn

«Barn med kronisk og somatisk 
sykdom har to til tre ganger økt 
risiko for psykiske, sosiale og 
familiære vansker.»
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Det er klart at disse funnene må få kliniske 
konsekvenser for hvordan vi følger opp 
ungdommene med Fontan-sirkulasjon, 

sier Grosch. Hun analyserer og bearbeider  
resultatene av denne studien, som er del av Oslo  
Universitetssykehus Rikshospitalets Fontan- 
prosjekt, i sin mastergradsoppgave i intensiv- 
sykepleie/Master intensiv. 

I Norge lever det cirka 250 barn og unge under 
18 år med ettkammerhjerte og såkalt Fontan- 
sirkulasjon. Som vil si at de bare har ett funksjonelt  
hjertekammer som pumper blod ut til kroppen, 
mens den passive blodstrømmen fører blod tilbake  
til lungene (altså ikke via hjertet). Dette er en 
alvorlig tilstand, og barna går igjennom flere 
kompliserte og åpne hjerteoperasjoner i løpet av 
sine første barneår. Flere opplever andre kompli-
kasjoner senere i livet, de har redusert fysisk 
kapasitet og de er avhengig av tett og spesialisert 
medisinsk oppfølging hele livet. En del av disse 
barna vil ha behov for hjertetransplantasjon når 
de blir eldre.

Hvordan går det med Fontan-pasientene?
Fagmiljøet har sett et stort behov for å få flere svar 
på hvordan det går med Fontan-pasientene, for 
derved også å få mer kunnskap om hva som er 
den beste behandlingen for dem over tid. I 2015 
ble det derfor startet et eget forskningsprosjekt 

ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, 
«Fontan-prosjektet», med overlege Thomas Möller  
i spissen. Studien gikk over tre år, var tverrfaglig 
og klinisk, og innebar en omfattende og popula-
sjonsbasert kartlegging av ungdommer i alderen 
15–18 år bosatt i Norge og med Fontan-sirkulasjon. 
Både hjertefunksjon, lunge og lungekar, lever, 
tarm, nyre, fysisk kapasitet og muskulatur ble 
testet, og det ble tatt blodprøver hvor immunsystem  
og stoffskifte ble undersøkt bredt og grundig. I 
tillegg så et av delprosjektene i studien på helse-
relatert livskvalitet og mental helse (Et helt liv 
med et halvt hjerte). 

– Det har ikke tidligere vært sett på helserelatert  
livskvalitet her i Norge på denne pasientgruppen, 
og det finnes få studier internasjonalt, så det er 
bra at Norge kommer på banen med sitt nå,  
mener Grosch. 

– Denne studien er en fin start på å få vite litt 
mer om hvordan de har det og hvordan vi bør følge  
dem opp. Den kan også danne et grunnlag for mer 
og bedre pasientmedvirkning i behandlingen.

Egen opplevelse av helse
I den norske Fontan-studien var det med totalt 46 
ungdommer. 42 av dem deltok i tillegg i studien 
om livskvalitet og mental helse, hvor de også 
hadde med en kontrollgruppe på 29 friske ung-
dommer. Denne undersøkelsen ble gjennomført 

Livskvalitet og mental helse

Et helt liv med et 
HALVT HJERTE
Ungdommer med Fontan-sirkulasjon (ettkammerhjerte) har noe lavere 
livskvalitet enn friske ungdommer, viser studien Et helt liv med et halvt 
hjerte. – De fleste har det fint, men de skårer jevnt over lavere når det  
gjelder fysisk, psykisk og sosial fungering, sier prosjektansvarlig  
sykepleier Inger Bygland Grosch. 

Tekst og foto:  Hanni W. Petersen

ved hjelp av to typer godt validerte spørreskjemaer  
om helserelatert livskvalitet og mental helse 
(PedsQL og SDQ), som både Fontan-gruppen og 
kontrollgruppen besvarte.

Grosch forklarer at denne typen kartlegging 
fungerer som et supplement til objektive medi-
sinske mål på helse og sykdom. Det er pasientens 
egen opplevelse av sin generelle helse som under-
søkes og er i fokus, eksempelvis hvor tilfreds 
pasienten er med sin funksjonsevne, både fysisk, 
psykisk og sosialt.  

– Noe av hensikten er å øke forståelsen for hvilken  
innvirkning det å leve med en Fontan-sirkulasjon 
har på hverdagen til disse ungdommene, hvor 
begrensende symptomene eventuelt er. 

Henger litt etter fysisk
Resultatene fra undersøkelsen gir en pekepinn, 
og samlet sett, på alle parameterne de har svart 
på, skårer Fontan-ungdommene noe lavere enn 
den friske kontrollgruppen. Grosch er imidlertid 
nøye med å understreke at Fontan-ungdommene 
på de fleste områdene likevel skårer innenfor et 
såkalt normalområde, og at forskjellen til kontroll- 
gruppen ikke er like stor overalt. På et par områder  
skårer til og med Fontan-ungdommene høyere 
enn kontrollgruppen. 

– Når det gjelder skolearbeid, er det slik at de 
friske ungdommene i denne studien har mer 
problemer enn Fontan-pasientene, sier Grosch.

Ikke overraskende skårer Fontan-gruppen 
derimot betydelig lavere på fysisk mestring og 

«Denne studien 
er en fin start på 
å få vite litt mer 
om hvordan de 
har det og hvor-
dan vi bør følge  
dem opp. »
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forekomst av en livslang psykiatrisk diagnose (65 
prosent versus 22 prosent). Hyppigst var oppmerk- 
somhet-, hyperaktivitet- og angstdiagnoser.

På spørsmålene som handler om å komme 
overens med andre, det vil si den sosiale dimen-
sjonen, viser resultatene en signifikant forskjell 
mellom gruppene. 

– Det dreier seg særlig om det å klare å holde 
følge med de andre og om hvorvidt andre tenår-
inger vil være venn med dem, her skårer de lavt. 
Samtidig sier de at de kan gjøre ting som andre 
tenåringer på deres egen alder kan, så her opp- 
lever de ikke begrensning.

Når det gjelder det å fungere på skolen, ser ikke 
Fontan-ungdommene ut til å slite mer enn andre, 
noe overraskende mener Grosch. 

– De har litt mer fravær, antagelig på grunn av 
sykdommen og fordi de er en del på sykehus, og 
de kan slite med at de glemmer ting. Men på disse 
spørsmålene sett under ett, skårer egentlig begge 
gruppene lavt. I sum er det ingen av gruppene, 
verken Fontan-ungdommene eller de friske, som 
rapporterer om store problemer på området som 
viser problemer med skolen.

Bør få konsekvenser for oppfølging
Grosch understreker at det er flere svakheter ved 
denne undersøkelsen, blant annet at utvalget er 
lite, også på kontrollgruppen. Til å være en sjelden  
diagnose, mener Grosch likevel at antallet er ganske 
bra. I den norske Fontan-studien var faktisk alle 
pasienter i Norge i denne aldersgruppen på det 
gitte tidspunktet inkludert. Grosch mener også at 
det lar seg gjøre å oppsummere en tendens og 
noen hovedtrekk fra det de har funnet. 

– De fleste har det fint, men noen sliter. På  
enkelte områder har ungdommer med Fontan- 
sirkulasjon noe lavere helserelatert livskvalitet, 
sammenlignet med friske ungdommer. De har 
mer problemer med følelser og med fysisk og 
sosial fungering enn den friske kontrollgruppen, 
oppsummerer Grosch. 

Hennes veileder på dette prosjektet, intensiv- 
sykepleier og forsker Brith Andresen, er enig med 
Grosch i at disse funnene bør få konkrete konse-
kvenser for hvordan ungdommene følges opp  
på sykehuset. 

– Det er allerede startet en transisjonsfase for 
ungdommene fra 12 års alder på sykehuset, med 
en veiledningssamtale ved 16–17-årsalderen som 
forberedelse til overgangen av ungdommene og 
veiledning i medisinsk og psykisk helse. Men dette  
er veldig i startfasen, og her kan det gjøres mer, 
sier Andresen. Grosch legger til at en oppfølging av 
BUP ved for eksempel barnehagestart, skolestart,  
overgang til ungdomsskolen eller videregående  
skole, også kunne være et godt forebyggende tiltak.  
Hun viser til at forskningen anbefaler at disse 
pasientene screenes i barndommen for å se om de 

er noen risiko og om de trenger spesiell behandling  
og oppfølging. Her kommer også veileder for tverr- 
faglig kartlegging av barn og unge med medfødt 
hjertefeil inn i bildet. 

Andresen legger til at det også er nødvendig å 
se på hvilken rolle Rikshospitalet skal ha i dette 
arbeidet, sett opp mot lokalsykehusene. Kanskje 
må det lages et mer helhetlig løp? Hun har også 
tanker om hvordan, helt konkret, disse ungdom-
mene kan undervises i og lære om egen hjertefeil 
og helse på nye måter, og at noe av nøkkelen til 
mestring ligger her. Andresen forteller at barne-
kardiolog Henrik Brun ved Barnekardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet siden 2016 har forsket 
på hvordan holistisk 3D-teknologi kan fremstille 
pasientenes individuelle hjerter. Forskningen 
innenfor dette feltet har hittil vært brukt til å 
forbedre diagnostisering og planlegge hjerte- 
kirurgi og intervensjonell behandling. Nå skal 
Andresen, sammen med Brun og andre, i gang 
med et prosjekt hvor de skal undersøke hvordan 
ungdommer som får sitt eget hjerte som en printet 
hjertemodell, opplever dette. 

– Vi skal se om en slik hjertemodell som en 
kommunikasjons- og undervisningsform, gir 
resultater i form av bedre sykdomsinnsikt og 
større mestring hos ungdommene som får dette, 
sammenliknet med dem som får tradisjonell 
forberedelse og informasjon i etterkant av en 
intervensjon eller hjerteoperasjon, sier Andresen. 
Hun avslutter med å understreke at de også må se 
på alle de digitale mulighetene for opplæring og 
møter med disse ungdommene. 

kapasitet, som for eksempel på det å kunne løpe, 
delta i idrettsaktiviteter og å løfte tungt. 

– Det er på dette området at forskjellen mellom 
ungdommene med Fontan og den friske kontroll-
gruppen er størst. Særlig er dette med ikke å kunne  
delta i fysiske fritidsaktiviteter en utfordring, 
Fontan-ungdommene faller fra og klarer ikke å 
følge med. Dette henger selvsagt også sammen 
med og påvirker det psykiske, sier Grosch.

Emosjonelle og sosiale utfordringer
På spørsmålene om hvorvidt de har problemer 
med følelser, skårer Fontan-pasientene noe lavere 
enn kontrollgruppen, men forskjellen er såpass 
liten at den ikke er statistisk signifikant, som vil si 
at den egentlig ikke kan tillegges betydning.  

– Jentene er imidlertid lavere på dette området, 
og ser ut til å ha mer følelsesproblemer enn gutte-
ne, men sånn er det også i normalbefolkningen. 
De er litt mer redde, urolige, rastløse, nervøse i 
nye situasjoner og kanskje litt sintere.

Det kom også fram gjennom noen av spørs- 
målene at det i Fontan-gruppen er mer enn dobbelt  
så mange med skår som grenser opp mot alvorlige  
psykiske utfordringer. Grosch viser til tilsvarende 
studier gjort andre steder i verden, og påpeker at 
deres resultater sammenfaller med disse. Blant 
annet avdekket Pike et al (USA) at 28 prosent av 
Fontan-ungdommer hadde milde symptomer på 
depresjon og 32 prosent hadde moderate symptomer.  
I studien til De Maso et al (USA), viste resultatene 
at Fontan-ungdommene hadde betydelig høyere 

Sykepleier Inger Grosch (t.v.) og hennes veileder, Brith Andresen, synes resultatene 
av Fontan-studien er interessante og viktige. – De fleste ungdommene har det fint, 
men enkelte sliter også en del, sier Grosch. I studien Et helt liv med et halvt hjerte, 
svarte også foreldrene til ungdommene på de samme skjemaene. Hva som kom ut 
av disse svarene og hvordan disse sammenfaller med de unges egne vurderinger, er 
nå blitt til en artikkel, som antagelig kommer på trykk i et internasjonalt tidsskrift i 
løpet av året.«På enkelte områder har ungdommer  

med Fontan-sirkulasjon noe lavere  
helserelatert livskvalitet, sammenlignet  

med friske ungdommer.»
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Mye var annerledes i Norge da Thomas  
ble født og hjerteoperert. Det var korona,  
unntakstilstand og usikkerhet i landet 

– og på sykehuset. Ennå var det tidlig i pandemien,  
og mange spørsmål var uklare. Hvordan ivareta 
smittevern når en pandemi råder? Hvor mange 
kan være inne på sykehuset for at det skal være 
sikkert? Kan begge foreldrene være til stede med 
barnet samtidig? 

Ina og Harald fikk merke konsekvensene av 
denne usikkerheten på kroppen, og av korona- 
tiltakene, og legger ikke skjul på at noe av dette 
har lagt seg som sten til byrden ved deres tunge 
sorg. De tror imidlertid ikke den nyfødte gutten 
deres var skadelidende av tingenes tilstand, og i 
det finner de en liten trøst.

– Thomas fikk all den behandlingen og oppføl-
gingen som det gikk an å få på sykehuset, til tross 
for koronaen. Vi var aldri i tvil om at han hadde 
det så bra som det var mulig – han var jo tross alt 
hjertesyk. Som foreldre falt vi derimot imellom 
alle stoler og fikk egentlig ganske mangelfull 
oppfølging. Det var rett og slett ting de glemte å 
tenke på, sier Ina. 

Tapet er fortsatt nært i tid for foreldrene, bare 
litt over et halvt år er gått siden natten da Ina og 
Haralds verden ble snudd på hodet. Det er fortsatt 
vondt å snakke om det som skjedde, men de vil 
gjerne dele sin historie. De ønsker at andre skal 
slippe å oppleve det samme som dem og at det går 
an å lære noe av dette. Dessuten, å fortelle om 
Thomas er viktig for dem. Det holder gutten i live 
og hos dem. 

– Jeg er faktisk livredd for å miste de bittesmå 
minnene jeg har av Thomas, det er viktig for meg 
å huske dem, alle sammen. Det gjør godt å snakke 
om dem, sier Harald.  

– Jeg vil snakke om Thomas, for han er vår sønn!  
Det er jo nesten bare jeg som har møtt ham, og 
det er så viktig for meg at han ikke blir glemt, 
legger Ina til.

De dyrebare minnene
Ina og Harald bor i Bergen. Det er fortsatt korona-tid 
da Hjertebarnet møter dem. Vi treffes på midtveien  
og utenfor de store smitteområdene, i familiens 
leilighet på Geilo. Ina og Harald har tatt med seg en  
hel eske med minner fra Thomas’ korte og ganske 
dramatiske liv. Skatter de stadig henter fram for å 
se på, kjenne på, ta vare på: En strikket lue Thomas  
brukte på sykehuset, en tegning av Thomas, et 
bilde av pappas finger i Thomas’ bitte lille hånd, 
et dikt skrevet av en tante. Bilder av Thomas er 
satt opp i vinduskarmen på Geilo, og speiles mot 
et panorama av lyse fjell og snødekt landskap på 
utsiden. En vakker innramming av den vesle 
guttens korte og likevel så betydningsfulle liv.

Ina og Harald tar meg med tilbake i tid, for cirka  
et år siden, og forteller at utfordringene begynte 
allerede i svangerskapet. Da Ina ble gravid, bodde 
de på Hamar. Alt i uke 12 var de på ultralydunder-
søkelse, men legen fikk ikke øye på nesebenet til 
fosteret, og ble bekymret. Morkakeprøve ble tatt 
for å utelukke et eventuelt syndrom. Det viste seg å 
være «falsk alarm», alt var fint. En ny følelsesmessig  
nedtur ventet imidlertid da de kom til rutineunder- 
søkelsen i uke 18. Også denne gangen var det noe 
som ikke stemte, men på Hamar sykehus klarte 
de ikke å se hva. Ina og Harald dro hjem til Bergen  
på juleferie, og fikk komme på Haukeland univer-
sitetssykehus i romjulen for en ny ultralydunder-
søkelse. Her var de også usikre på hva de så, og 
foreldrene ble sendt videre til Rikshospitalet, hvor 
diagnosen raskt ble slått fast: Thomas hadde 

Thomas skal  
aldri bli glemt!
Thomas kom til verden 5. mai 2020 og tilbrakte hele sitt liv på sykehus. 
Åtte dager gammel døde han. Korona-pandemien begrenset foreldrenes  
mulighet til å være sammen med Thomas den korte tiden han levde, noe 
som preger deres sorg. Ina og Harald deler sin historie, i håp om at deres  
erfaringer kan komme andre til nytte. For dem betyr det dessuten mye 
å snakke om Thomas. – Han er her fortsatt, selv om han ikke er her!  
Og han skal aldri glemmes!

Tekst og foto: Hanni W. PetersenThomas
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en avbrutt aortabue og et hull mellom hjertets 
hovedkamre (VSD). 

– Nå ble det tatt blodprøver av oss, og vi måtte 
vente enda en uke på svar. Det hastet å få svar før 
uke 22, for å vite om det var mer alvorlige kromosom- 
feil som lå bak hjertefeilen. Svarene kom tilbake  
negative, igjen, og vi fikk beskjed om at det nå 
kun var snakk om en rutineoperasjon og at dette 
kom til å gå bra. 

– Det var mange berg- og dalbaner og mye 
usikkerhet i denne perioden også. Veldig slitsomt  
å gå sånn og ikke vite, i flere dager og uker, og 
vente på at de skulle finne det som var galt,  
minnes Harald.

Skilt fra mor og sønn
Resten av svangerskapet innebar en serie med 
undersøkelser og kontroller på Rikshospitalet. Så 
kom koronaen, og etter 12. mars fikk ikke Harald 
være med inn på sykehuset lenger under kontrol-
lene. Adskillelsen begynte. Ina kjente mye på at 
Harald ikke fikk være med inn på sykehuset 
under undersøkelsene.

– Jeg fikk «se» Thomas hver eneste gang, på 
hver kontroll, mens Harald satt i bilen og ventet 
på rapport, sier Ina, og forteller at hun alltid tok 
med seg utskrifter av rapportene og kurvene etter 
undersøkelsene, som hun kunne vise til Harald. 

Det nærmet seg mai og termin. Nå ble det tydelig  
at Thomas var liten og at vekstkurven hans stag-
nerte. Thomas ble født med planlagt keisersnitt 
tre uker før termin. Da veide han 1961 gram og 
var 41 cm lang. Planen var at han skulle opereres 
tre dager senere, men fordi han var så liten, og 
stabil, ventet de noen dager til. I denne perioden 
var foreldrene på hvert sitt sted på sykehuset, den 
første tiden uten noen fysisk kontakt. Begge opp-
levde at det var vondt å ikke få være sammen i 
denne svært sårbare situasjonen.

– Det var flere dager hvor vi alle tre befant oss i 
forskjellige etasjer på sykehuset, og jeg fikk ikke 
treffe verken Ina eller Thomas. Ina var på barsel, 
Thomas på nyfødt intensivavdeling og jeg på 
foreldreovernattingshuset. 

Med ett lite unntak. Kontaktsykepleieren på 
Rikshospitalet fikk ordnet det til så Harald fikk 
komme opp til Thomas en liten stund rett etter  
at han var født. 

– Da fikk jeg sett ham og tatt så vidt på ham, 
sier Harald, og blir stille og tankefull. Dette var så 
viktig, og bildene kontaktsykepleieren tok av dem 
i disse øyeblikkene er dyrebare minner – noen av 
de svært få Harald har. 

Operasjon med høy risiko
Foreldene fikk allerede i svangerskapet beskjed 
om at operasjonen som skulle gjennomføres, var 
rutinepreget. I de siste dagene før operasjonen fikk  
Ina også være hos Harald, men Harald fikk fort-
satt ikke besøke Thomas. Det ble lange dager med 
mye usikkerhet for ham – og mye flying fram og 

tilbake for Ina. Tid som hun helst skulle ha tilbrakt 
hos Thomas. Harald sier han forstod, rent objektivt,  
at sykehuset måtte begrense smitterisikoen og 
derfor pålegge disse restriksjonene, selv om ikke 
alt opplevdes like logisk. For eksempel at han og 
Ina fikk bo sammen, men at han likevel ikke fikk 
se Thomas. Og at reglene og praksisen var så ulik 
på sykehusets ulike avdelinger. For egen del fant 
han de første dagene trøst i at han hadde noe 
annet i vente. 

– Jeg prøvde å se fremover. Tenkte at jeg snart 
skulle få være sammen med Thomas, i tiden etter 
dette. Trodde jo at det hele skulle gå bra. I hvert 
fall trodde jeg det fram til dagen før han skulle 
opereres …

For ettersom dagene gikk og det stadig ble gjort 
flere undersøkelser av gutten, viste det seg at hjerte- 
feilen til Thomas var mer komplisert enn først 
antatt. Dagen før operasjonen fikk foreldrene vite 
av kirurgen at det var to mulige alternativer til 
hvordan de kunne fikse hjertet, men at avgjørelsen  
ikke kunne tas før operasjonen var i gang og de 
fikk sett på hjertet. Inngrepet som skulle utføres 
ble nå karakterisert som vanskelig og forbundet 
med høy risiko.

– Selv ikke da, når det faktisk var erkjent at dette  
var en høyrisiko-operasjon, fikk jeg besøke Thomas.  
Jeg fikk aldri holdt min 
egen sønn mens  
han var i live, sier  
Harald, og legger 
ikke skjul på 
hvor vondt 
dette er.

ER BLITT TETTERE  
I SORGEN: – Vi er egentlig 
blitt enda tettere knyttet 
sammen av dette, det har i 
hvert fall ikke gått ut over 
kjærligheten, forteller Ina 
og Harald.
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En siste kontakt
Harald fikk «innvilget» et bittelite glimt av Thomas  
da han var på vei inn til operasjonsstuen. Ina hadde  
vært med ham fra tidlig på morgenen, og Harald 
fikk nå komme opp og stå utenfor avdelingen. 

– Da vi kom ut med Thomas fikk Harald gå ved 
siden av kuvøsen mens de trillet ham ned gangen 
til døren inn til operasjonssalen. 

– Thomas gråt akkurat da, men jeg fikk snakket 
litt med ham, sier Harald med blikket vendt innover. 
– Da stoppet han faktisk å grine. Han så rett på meg  
og ble helt stille. Det var stort og rørende. Harald 
tar vare på dette verdifulle øyeblikket av kontakt.

Operasjonen varte hele dagen. Den gikk i 
utgangspunktet bra, men utover kvelden ble det 
komplikasjoner. Thomas ble tatt inn og ut av ope-
rasjon flere ganger. De gjorde etter hvert rommet 
om til en operasjonsstue, slik at de skulle slippe å 
flytte for mye på ham. Kirurgene prøvde å få kon-
troll på blødningene. 

Foreldrene fikk komme opp til ham på Thorax 
intensivavdeling på kvelden. Igjen, for å se ham 
på avstand.

– Han lå jo i narkose, men vi fikk likevel sett ham 
et kort øyeblikk, sier Ina med øyne fylt av tårer. 

Resten av natten ble en skjelvende ventetid. 
Klokken 02.00 ringte kirurgen dem for å fortelle at 
Thomas blødde på nytt, og at de måtte forberede 
seg på at dette ikke ville gå bra. Litt før klokken 
03.00 ringte han igjen, denne gangen for å fortelle 
at Thomas ikke hadde klart seg, han var død. Ina 
og Harald bodde på foreldrehuset da dette skjedde.  
Her satt de nå, rystet i sine grunnvoller og i sjokk. 
Foreldres største mareritt, den svarteste natten i 
deres liv – og helt alene.

– Jeg reagerer fortsatt på ringelyden Ina hadde 
på telefonen akkurat da. Hun har fjernet den fra 

telefonen, men vi synes vi hører den overalt ellers, 
sier Harald, og medgir at de har mange triggere til 
denne vonde natten.

Overlatt til seg selv
Etter at han døde, fikk Ina og Harald komme opp 
til Thomas. Alle rør og slanger var fortsatt tilkoblet.  
Det er rutine ved slike dødsfall, som defineres 
som «uventet», at politiet må inn i bildet før utstyr 
kan kobles fra. 

– Nå fikk jeg holde ham for første gang, sier 
Harald lakonisk, og forteller at de var hos ham en 
god stund. I all sin gru var dette også fint, de fikk 
stelle Thomas og på et vis tatt hånd om ham. 
Senere på natten kom kirurgen opp til dem. Han 
satt sammen med Ina og Harald, og var selv for-
tvilet over det som hadde skjedd, skjønte det 
nesten ikke. 

– Han ga oss privatnummeret sitt og sa vi kunne 
ringe ham når som helst om det var noe vi lurte på 
eller ville snakke om. Han var egentlig den eneste  
som uoppfordret tok kontakt med oss. 

– På morgenen ba vi om en prest, det var viktig 
for oss at Thomas ble velsignet, fortsetter Ina. 
Hun legger til at det føltes som et underlig vakuum,  
det de befant seg i da. 

Ina forteller at de utpå morgenen fikk en kon-
volutt med noen papirer i hånden. Her lå Thomas’ 
dødsattest og en informasjonsbrosjyre om begra-
velsesbyråer. Ellers ingenting.

– Vi fikk så lite informasjon. Hva skjer med 
Thomas nå, hvem kan hjelpe oss? Hva gjør vi nå? 
Vi var liksom helt overlatt til oss selv og i en situasjon  
hvor vi akkurat hadde opplevd vårt livs verste 
traume. Vi måtte be om alt. Det var ingen som 
bidro med informasjon med mindre vi ringte for 
å be om det. Så mange timer og så lite oppfølging. 

Så da Ina fikk brystspreng på formiddagen, 
måtte hun selv ringe til barselavdelingen og for-
klare at hennes sønn hadde dødd og be om hjelp 
til å stoppe melkeproduksjonen. De ga henne en 
resept og sendte henne på egenhånd til apoteket. 
Melken hun hadde stående i kjøleskapet fra pum-
ping tidligere i uken, fikk hun beskjed om å tømme  
ut. For å komme seg til apoteket måtte hun gå 
langt, og ikke minst gjennom avdelinger med 
både barn og foreldre. 

– Så viste det seg at de medisinene jeg trengte, 
var noe de hadde på barsel. Og jeg kunne fått dem 
direkte derfra, noe jeg måtte fordi apoteket var 
tomme for medisinen.

Jeg følte egentlig at jeg bare var til bry, ingen 
hadde tid til å hjelpe meg, sier Ina og legger til at 
hele situasjonen var absurd og traumatisk. 

Etter to døgn reiste Ina og Harald hjem fra 
sykehuset. De hadde nå fått vite at Thomas var 
sendt til Ullevål sykehus, og at han ville være der 
fram til et begravelsesbyrå hentet ham. For deres 
del kjentes det ut som at det ikke var mer hjelp 
eller oppfølging å få. 

– Vi ville helst bare hjem til trygge omgivelser. 
Broren til Harald kom og hentet dem.

Har beklaget
Harald forteller at sykehuset i etterkant har  
beklaget mye av det som skjedde – og ikke skjedde.  
At han ikke fikk komme opp på avdelingen til 
Thomas da det ble klart at operasjonen han skulle 
igjennom var svært risikofylt, berodde på en mis-
forståelse og på manglende kommunikasjon til 
nyfødtintensiv avdeling om den endrede situasjonen. 

Ina og Harald ble innkalt til en oppfølgings-
samtale på Rikshospitalet i fjor høst, hvor både 
dette og flere andre forhold ble tatt opp.

– Vi gruet oss veldig i forkant av denne samtalen.  
Bare det å komme tilbake til Rikshospitalet var 
tøft nok. Jeg kjente det i kroppen allerede da vi 
nærmet oss sykehuset, forteller Harald. 

– Så hadde vi fått beskjed om at vi, på grunn av 
koronaen, ikke kunne ha med oss noen støtteperson.  
Vi ønsket veldig det, vi var jo redde for at vi ikke 
ville klare å fullføre en eneste setning eller si noe 
som helst. Det er fint å kunne ha med seg noen i en 
sånn situasjon, og det ordnet seg til slutt. Dagen  
før samtalen skulle være, fikk vi beskjed om at det 
var greit likevel, legger Ina til, og er litt oppgitt 
over at hun igjen måtte kjempe.

Foreldrene ønsket å dele sine erfaringer med 
sykehuset, det var viktig for dem å få formidlet 
hva de hadde opplevd og å få gitt sykehuset tilbake- 
melding. Samtidig kostet det dem mye, og de 
medgir at de mobiliserte betydelig i forkant for å 
klare å gjennomføre denne samtalen. Kanskje var 
de også litt forberedt på å bli møtt med ansvars-
fraskrivelse og eventuelle bortforklaringer. 

– Jeg trodde kanskje de ville gå i forsvarsposisjon. 
Det gjorde de ikke, sier Ina som er glad for dette. 

– De var lyttende og møtte oss med så mye 

forståelse og beklagelse. Det ble et vellykket møte, 
sier Ina, og for hennes del kom det noe godt ut av 
dette. Hun følte seg lettere og litt mindre frustrert 
etterpå, noe slapp litt taket i henne. 

– Jeg kjente at jeg ikke ville være sint mer, det 
tar så enormt med krefter og gjør vondt. Nå ville 
jeg bare prøve å fokusere på de gode minnene jeg 
hadde med Thomas. I ettertid har det vist seg å 
være lettere sagt enn gjort.

For Harald artet prosessen etter dette møtet seg 
noe annerledes. 

– Jeg ble egentlig bare satt tilbake til der jeg var 
dagen etter at Thomas døde, ble litt re-traumatisert.  
Dette møtet endret ingenting. Dagen etter gikk 
jeg helt ned i kjelleren.

Ulik sorgprosess
– Vi var, og vi er, på forskjellige steder i sorgen, 
sier Ina.

Det de gjennomgikk var voldsomt, og på grunn 
av koronaen ble mange ting ekstra belastende, og 
på veldig ulike måter for disse to foreldrene.

– Det vil følge meg hele livet at jeg ikke fikk sett 
ham ordentlig, ikke fikk holdt Thomas en eneste 
gang, selv ikke på slutten, sier Harald. Blikket er 
blankt og litt fjernt når han snakker om dette. 

Ina var sammen med Thomas de få dagene han 
levde, i hvert fall delvis. Hun fikk anledning til å 
bli kjent med den lille gutten deres og lage seg 
minner, som Harald aldri vil få.  

– Det er nesten så jeg kjenner på en dobbelt 
sorg på grunn av dette. Jeg gråter mye for Harald 
også, sier Ina stille og fortsetter: 

– Og selv om jeg slapp litt taket på frustrasjonen 
i dagene etter møtet i høst, er sorgen fortsatt tung 
og overveldende. Jeg merker tydelig at fortvilelsen 
kommer snikende når jeg tenker tilbake på den 
tiden vi hadde på sykehuset. 

Og etter som tiden går, kjenner Ina også at 
sorgen hennes endrer seg. Rundt jul og nyttår ble 
dagene igjen tyngre og mer krevende for Ina. 

– Det er nesten som om sjokkfasen min er over 
først nå, og jeg virkelig begynner å forstå at Thomas 
aldri kommer til å ligge i armene mine igjen, sier 
Ina. Hun reflekterer over hvordan sorgprosessen 
går i bølger og hvordan den gradvis endrer seg, 
for dem begge.

Blitt enda tettere
Paret sitter i hver sin ende av den rommelige 
sofaen i leiligheten på Geilo. De forklarer at dette 
er en strategi de har. 

– For hvis vi sitter for nære og inntil hverandre 
mens vi forteller om opplevelsene våre, er det 
lettere å begynne å gråte. Vi trenger å ha litt av-
stand, faktisk, for å holde følelsene i sjakk. 

Det er mye Ina og Harald har måttet lære seg de 
siste månedene. Om hvordan håndtere den største  
sorgen, og hvordan de kan støtte hverandre i 
denne smertefulle bearbeidingen. 

– Vi er egentlig blitt enda tettere knyttet til 

HJERTET Til THOMAS 
RUNDT HALSEN: 
En av sykepleierne på 
Rikshospitalet laget en 
veldig fin tegning av 
hjertet til Thomas, hvor 
også hjertefeilene var 
tegnet inn. Med denne 
som modell, har Ina og 
Harald fått laget et 
smykke i sølv av hjertet  
til Thomas. – Nå bærer 
 jeg hjertet hans med meg, 
sier Ina, og holder hånden 
over smykket i halsgropen.
Firmaet som har lager 
smykket, holder til i Belgia. 
(Instagram: sciencejewelry1824,  
Nett: www.sciencejewelry1824.
shop)

«– Thomas gråt 
akkurat da, 
men jeg fikk 
snakket litt med 
ham, sier Harald 
med blikket 
vendt innover.  
– Da stoppet han 
faktisk å grine.» 
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hverandre av dette, det har i hvert fall ikke gått  
ut over kjærligheten, sier Ina, og ser varmt på 
Harald, som legger til: 

– Ja, og vi er innforstått med at når den ene har 
en dårlig dag, og kanskje trenger å sitte alene, så 
er det greit, vi kan si det og respektere det.

Paret hadde akkurat flyttet tilbake til Bergen  
da Ina nedkom. Begge er fra byen, og det kjennes 
godt for dem å være i samme by som søsken og 
foreldre i den situasjonen de er i nå. Da de kom 
hjem til Bergen, uten Thomas, var det også veldig 
greit at oppussing og byggeprosjekter på familie-
gården, og etter hvert flytting til ny leilighet sto 
for tur, syntes Ina. 

– Det er godt å holde på med praktiske ting, 
som krever fokus og tilstedeværelse og som gjør 
meg fysisk sliten, medgir hun. Det kan holde 
tankene, savnet og sorgen som tidvis kan ta veldig 
overhånd, litt på avstand. Harald, som er frilanser,  
begynte så smått å jobbe igjen utover høsten, 
etter noen måneders pause. Ina er ansatt i staten, 
og mistet ikke sin rett til 33 ukers permisjon (der-
som barnet dør etter uke 27 eller i barselperioden). 

– Det var veldig greit å slippe stresset med å måtte 
sykmelde meg og å slippe å ha kontakt med Nav. 

Hun har begynt å jobbe igjen nå, et par dager  
i uken. 

– Jeg søkte faktisk på denne jobben før Thomas 
ble født, og var på intervju to dager etter begravelsen. 
Det var et maraton av en uke, sier Ina, og legger til 
at hun synes det er godt å være tilbake i arbeidslivet.  
Samtidig er det helt nødvendig at hun kan ta det 
litt forsiktig og tilpasse arbeidsdagene. Hun for-
teller at sorgen har gjort noe med energinivået. 
De merker det begge to. 

– Vi blir så lett slitne. Orker ikke så mange men-
nesker og inntrykk. Må skjerme oss en del. Det er 
nesten sånn at koronaen er litt til hjelp nå, for det 
er jo ikke tiden for å være så mye sosial. Når vi treffer  
noen, er det få, og det er veldig greit. 

– Ja, og så er det litt som å ha «teflonhjerne». Jeg 
glemmer ting hele tiden, har dårligere konsentra-
sjon, legger Ina til.

Paret får hjelp til å bearbeide det som har skjedd  
gjennom samtaler med en psykolog fra helse- 
stasjonen. Det er til god hjelp.

– Hun er innstilt på å følge oss videre, også inn i 
neste svangerskap, sier Ina og legger litt forsiktig 
til at, jo, de ønsker seg flere barn. 

– Vi vet jo ikke om det skjer, og vi er litt spent på 
hvordan vi vil ta det, men ønsket er der.

En vakker avslutning
Thomas ble gravlagt i Bergen 27. mai. En viktig 
dag for Ina og Harald, som ble en vakker og verdig 
markering av et altfor kort liv. Kun den nærmeste 
familien og noen få venner fikk være med i kirken,  
også i begravelsen var det begrensninger. 

I kirken leste Harald opp en tekst som han og 
Ina hadde skrevet til Thomas, og så bar han den 
lille kisten med gutten sin ut, alene. På forhånd 
var han usikker på om han ville klare dette, men 
Harald fant kraft i all sin kjærlighet til Thomas.

– Det var så lite jeg fikk være med ham da han 
levde. Jeg trengte å gjøre dette, for Thomas. Jeg 
gjorde det for sønnen min.

Ved gravplassen ute kunne alle som ville, være 
med. Ina forteller at solen skinte denne dagen, og 
veldig mange mennesker sto sammen, lenge, ved 
gravstedet ute. Det kjentes godt og nært.

 
Thomas er med videre
Bildene av Thomas i vinduskarmen på Geilo ser 
mot oss. Det begynner å bli mørkt ute. Ina og 
Harald har i flere timer delt sine tanker og følelser 
om det aller mest dyrebare, og det de har mistet. 
Det gjør inntrykk å høre på – og jeg fylles av respekt  
for det de står i og hvordan de kjemper seg videre. 
Selv medgir de at det er både vondt og godt å 
snakke om disse tingene. Akkurat nå er de først 
og fremst slitne. 

– Alt er blitt snudd på hodet, men livet skal gå 
videre, og vi skal fortsette å jobbe for å få en noen-
lunde normalisert hverdag. Minnene, både de 
gode og de vonde, bærer vi videre sammen.  
Thomas vil alltid være med oss!

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være 
Frivillighetens år, og forberedelsene er i 
full gang. Gjennom et nasjonalt markeringsår 

skal hele bredden av den norske frivilligheten 
synliggjøres. Spesielt gledelig var det da kronprins  
Haakon ønsket å stille opp og takket ja til å være 
kongelig beskytter for Frivillighetens år 2022. 
Det er et klart og tydelig signal til alle frivillige 
om at deres bidrag og innsats har stor betydning 
for det norske samfunnet. De som jobber på 
vegne av funksjonshemmede og kronisk syke, 
ser dette som en inspirasjon og fin mulighet til  
å synliggjøre frivillige innenfor helsesektoren  
og deres bidrag til å skape et godt og inklu- 
derende samfunn. 

I begynnelsen av februar la Regjeringen frem 
en ny Perspektivmelding, hvor en denne gangen 
prøver å se inn i glasskulen helt fram til år 2060.  
I sin presentasjon av meldingen trakk statsmi-
nisteren blant annet fram målet om å inkludere 
flere i samfunnet. Hun viste spesielt til den medi-
sinske utviklingen som har betydd at flere med 
kompliserte sykdommer overlever, at flere unge 
lever med alvorlig sykdom og at de sykeste lever 
lenger. Her var hun tydelig på at den medisinske 
utviklingen er et viktig gode for samfunnet vårt og 
en utvikling vi som samfunn må ta konsekvensen  
av. En bekreftelse for dem som jobber for å sikre 
at alle i Norge får mulighet til å leve gode og full-
verdige liv på egne premisser.

Nytt om økonomiske rammer  
for frivilligheten
Regjeringen har gjennom pandemien introdusert 
ulike krisepakker for kultur, idrett og frivillighet. 

Fra og med 2021 snakkes det ikke lenger om krise- 
pakker, men om stimuleringsordninger med mål 
om å øke aktivitetsnivået. For første halvår av 
2021 er det bevilget 2,25 milliarder kroner til midler- 
tidige stimuleringsordninger innen kultur-, fri-
villighets- og idrettssektoren. Ordningene skal 
stimulere til aktivitet som er tilpasset smittesitua- 
sjonen. Gledelig med den nye ordningen er at vi 
endelig vil få på plass en ordning som støtter bredden 
av frivilligheten, store og små organisasjoner  
og en mulighet til å få dekket økte kostnader og 
ikke kun tapte inntekter.  

Den faktiske avkortningen i momskompensa-
sjonen utbetalt i desember 2020 viste at det fortsatt  
mangler rundt 350 millioner kroner før frivillig-
hetens krav er innfridd. Frivillighet Norge jobber 
derfor målrettet videre for full og rettighetsfestet 
momskompensasjon.

Paraplyorganisasjonen FFO (Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon) har i to spørreundersøkelser 
satt fokus på konsekvensene av pandemien for 
grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og 
deres pårørende. Mangel på tilbud og økt isolasjon  
er resultater av den nye hverdagen, som igjen for 
mange medfører økt angst, uro og utenforskap. 
Den siste undersøkelsen har kartlagt langtidseffek-
tene av et nedstengt samfunn, og ble gjennomført 
i perioden november til januar. 935 personer har 
besvart undersøkelsen, og resultatene viser at 34 
prosent har fått en forverret fysisk helsetilstand, 
24 prosent en forverring av den psykiske helsen 
og 18 prosent en redusert funksjonsgrad. Dette er 
alvorlige konsekvenser av pandemien både for 
enkeltmenneskene og for samfunnet. FFO utfor-
drer nå samfunnet til å iverksette tiltak.

Veien fram til  
Frivillighetens år 2022
Tekst: Helene Thon
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Generalsekretær 
i Foreningen for 
hjertesyke barn

Helene Thon
Foto: FFHB
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Viktig person for  
FFHBs arbeid er død

Elin Hordvik var spesialist i klinisk psykolo-
gi, og utdannet ved Universitetet i Bergen i 
1980. Hun arbeidet i mange år ved Barne-

klinikken på Haukeland Universitetssykehus, før 
hun senere ble tilknyttet Klinikk for krisepsykologi  
i Bergen. 

Mange familier med hjertesyke barn møtte 
Elin på barneklinikken på Haukeland på åttitallet,  
og mange «gamle» medlemmer i FFHB vil huske 
hennes varme og kompetanse fra denne perioden.  
Hun var svært dyktig i sitt arbeid, enten det gjaldt 
tilrettelegging av psykososiale hjelpetiltak for 
familiene eller det var i møte med familier som 
mistet sitt hjertesyke barn.

Elin var i flere år oppholdsleder på kurs for 
familier med hjertesyke barn på Frambu Kompe-
tansesenter. Også her gjorde hun en uforglemmelig  
innsats for mange. Hun «så» alle, hver enkelt ble 
møtt på like fot, og alles erfaringer var viktige å 
lytte til. Hun trakk seg ikke tilbake etter dagens 
arbeid, men deltok i mange uformelle samtaler 
utover tidlige og sene kvelder i fellesstua. Dette 
ble hun sterkt verdsatt for. 

Da Foreningen for hjertesyke barn etablerte sitt 
likemannsarbeid, var det naturlig å søke hjelp og 
kompetanse hos Elin. Hun ledet mange kurs hos 
oss, og delte raust av både teorier og erfaringer om  
det å stå andre bi i krevende livssituasjoner. Våre 
likemenn (og kvinner) fikk gjennom henne trygg-
het nok til å stå sammen med andre foreldre som 
hadde mistet sitt barn. Hun ga den enkelte tillit 
og tro på at det å dele erfaringer gjerne kan være 
en nøkkel til å komme videre i livet. Hun lærte oss 
at det ikke alltid er nødvendig å finne de «riktige 
ordene», men at det ofte er tilstrekkelig å orke å 
stå sammen i de vanskelige situasjonene, være til 
stede og ta imot. Hun var et klokt menneske, og 
evnet å se helheten i den enkeltes livssituasjon. 

Elin Hordvik var et menneske som innga tillit. 
Hun evnet å gi trygghet og ro til utrygge og engstelige 
foreldre, og hun evnet både å gi trøst, mot og ny 
retning i livet til foreldre og søsken som hadde 
mistet sitt barn. Foreningen for hjertesyke barn 
har mye å takke Elin for. Det er mange foreldre 
og søsken til hjertesyke barn som vil minnes Elin 
Hordvik med takknemlighet og vemod.

Det var med stor sorg og vemod vi mottok budskapet om at tidligere 
kontaktpsykolog Elin Hordvik er død. Mange medlemmer i Foreningen  
for hjertesyke barn vil minnes henne med takknemlighet og respekt.

Tekst: Marte A. Jystad  Foto: Senter for krisepsykologi

Terje Rootwelt er klinikkleder for 
Barne- og ungdomsklinikken på  
Oslo universitetssykehus. Her gir 
han noen generelle kommentarer  
på utfordringene sykehuset har hatt 
rundt smittevern og oppfølging av 
foreldre og pårørende i tiden siden  
koronaen kom til landet. Hans  
forklaringer er ikke et svar på  
historien som fortelles tidligere  
i denne utgaven av Hjertebarnet.

Tekst: Hanni W. Petersen

Rootwelt legger ikke skjul på at vurderingene 
rundt smittevern har vært krevende det 
siste året. Rent generelt mener han at det 

har vært helt nødvendig med strenge smittevern-
tiltak på sykehusets avdelinger for barn. 

– Vi har som sykehus et stort ansvar for å sikre 
at vi kan gi god pasientbehandling kontinuerlig, 
sier han, og legger til at for eksempel nyfødt  
intensivavdeling på Rikshospitalet er i en sær-
stilling i denne sammenhengen. 

– Denne avdelingen har nasjonale funksjoner 
og er den eneste i landet som kan behandle visse 
grupper av syke nyfødte. Om vi får smitte inn i 
avdelingene og mange av de ansatte kommer i 

karantene, vil vi ikke kunne fungere og ivareta 
vårt tilbud, og det ville være kritisk. 

Han forklarer også at de i starten av pandemien 
visste lite om risikoen ved eventuell smitte for de 
syke nyfødte, og at det var helt nødvendig med 
svært strenge tiltak for å ivareta deres sikkerhet.

Har lært underveis
Rootwelt legger til at de på nyfødt intensiv på 
Rikshospitalet har en tilleggsutfordring fordi 
lokalene er så små. 

– Det er trangt og langt fra optimale forhold på 
avdelingen. Når vi vet at avstand mellom personer  
er et så vesentlig smittevernhensyn, så må det bli 
begrensninger på antall personer som kan være 
inne der samtidig. Dette forklarer også noe av det 
som gjør at de ulike avdelingene på sykehuset har 
hatt litt ulik praksis når det kommer til å gjøre unn- 
tak fra restriksjonene – det blir vanskelig å gjøre 
det helt likt på alle avdelingene fordi det også 
handler om hvor trangt det er der.

Han understreker samtidig at nyfødt intensiv- 
avdelingen har lykkes godt rent smittevernmessig. 

– De har hatt svært lite problemer med videre 
smitte inne i avdelingen, slik man har sett andre 
steder i verden. 

Rootwelt legger imidlertid ikke skjul på at de 
har lært ting underveis i månedene som er gått 
siden koronaen kom til Norge i mars i fjor. 

– Vi har sett og lært at vi i starten kanskje var for 
tilbakeholdne med å slippe til fedre til kritisk syke 
barn. Det gjøres flere individuelle vurderinger og 
gis flere unntak fra restriksjonene i vanskelige 
situasjoner nå, enn for et halvt år siden.

Smittevern og restriksjoner  
på sykehuset

Terje Rootwelt, 
klinikkleder for 

Barne- og ungdoms- 
klinikken på Oslo  

Universitetssykehus.
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Foreldrestart i isolasjon – forskning om konsekvensene

Å være forelder til et barn på sykehus er krevende. Ekstra utfordrende er det i pandemi- 
tid, med besøksforbud og isolerte foreldrene. Oslo Universitetssykehus (OUS) har gjort  
en kartlegging av konsekvensene av Covid19 for foreldrene, i samarbeid med Prematur- 
foreningen og Foreningen for hjertesyke barn.

– Vi har sett på hvilken betydning besøksrestriksjonene har hatt for foreldre til barn innlagt på Nyfødtintensiv  
avdeling OUS under koronapandemien 2020, forteller prosjektleder for denne kvalitative studien, Nina M. Kynø. 
I forskningsprosjektet har hun intervjuet både mødre og fedre fra hele landet, som har fortalt om sine opplevelser av det  
å ikke få se barnet og ikke få være sammen rundt barnet i tiden det er lagt inn på sykehuset. Kynø forteller at intervjuene  
har vært svært lærerike og de har gitt god innsikt. I disse dager sammenstiller hun informasjonen fra intervjuene.
– Resultater fra denne studien vil gi oss kunnskap om hvilke konsekvenser nedstengingen har fått for de berørte.  
– Kunnskapen som framkommer i denne studien vil bli et viktig erfaringsgrunnlag både her i landet, men også internasjonalt,  
sier Kynø, som ikke kan si med sikkerhet når resultatene vil bli publisert.
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Å dele disse opplevelsene sammen med 
andre er sosialt, motiverende og inspire-
rende. Mat og måltider betyr derfor mye 

også for de minste. De har små mager og trenger 
mat oftere enn voksne. Dette betyr flere felles 
måltider og settinger rundt mat hver eneste dag, 
som kan fremme eller hemme matlyst, humør og 
sosialt samvær. 

Preferanser og vaner
De fleste barn utvikler preferanser og spiser i 
perioder lite av det som blir servert. For hjerte-
barn er dette ofte ekstra utfordrende, da matlysten  
kan være fraværende i tillegg til at det er krevende  
for barnet å orke å spise. Det er lett å ty til mat 
barnet er glad i, enten som trøst, eller for å bevare 
husfreden rundt bordet. Men, gode rutiner og 
vaner, kombinert med lavt konfliktnivå knyttet  
til måltider, kan forebygge både under- og over-
spising senere. Foreldre kan ha en avgjørende 

rolle for barns regulering av mat, så vel som følelser,  
søvn og generell oppførsel. 

Barn skal lære hva som forventes rundt bordet. 
Barnet lærer bordskikk ved å spise sammen med 
andre, hjemme og i barnehage og skole. Det er ofte  
ulike regler som gjelder i ulike spisesituasjoner. 
Dette kombinert med å faktisk spise maten, kan 
være mye å håndtere for barn.

Trivsel ved måltider
Det er mange nye smaker og lukter å forholde seg 
til for barn i utvikling. Dette kan være utfordrende,  
krevende og mindre hyggelig for alle involverte i 
måltidene. Det er ikke sjelden at barn må smake 
en ny rett eller en matvare ti ganger før de i beste 
fall blir interessert. Så hvordan kan man best mulig  
legge til rette for at hele familien kan oppleve mål- 
tider som noe positivt og hyggelig man gjør sammen,  
særlig når det involverer sykdom hos en eller flere 
i familien?

Når man inviterer voksne til selskap, pynter man  
vanligvis bordet og bruker tid på å få frem en 
stemning som passer årstid, høytid eller måltid. 
Det kan være fint å tenke at barn også vil trives 
med et hyggelig bord, eller at alle sitter samlet ved 
bordet når man har anledning. Det skal lite til, selv 
i en hektisk hverdag. Noen enkle tips kan være:
• Å finne en fast dag i uken hvor barnet dekker  

på selv, om det er gammelt nok.
• Tenne stearinlys eller legge på en duk. 
• Å dekke på til hyggelig kveldsmat i stedet for 

middag om familien er sliten etter barnehage, 
skole eller jobb.

• Ha oppskåret frukt og grønt i kjøleskapet, som 
kan spises idet man kommer hjem, om maten 
blir forsinket.

• Å planlegge ukemeny sammen som familien, 
eller be barna om tips til enkle, sunne middager  
hver sin dag.

Hvis man gjør en av disse tingene, kan en enkel 
fiskegrateng bli høydepunktet om settingen er lagt 
til rette og barnet får lov til å delta i planleggingen.

Tilhørighet
Å spise det samme som resten av familien gir også  
en følelse av tilhørighet, og det bidrar til samhold. 
Dette vet vi er utfordrende for mange hjertebarn-
familier, da flere har behov for annen mat og har 
andre måltidsmønstre enn resten av familien. 
Likevel kan det bety mye å sitte sammen ved 
bordet. Kanskje alle kan få smake på det barnet 
drikker/spiser og som er annerledes enn familiens,  
og deretter spise den andre maten, om mulig?  
Det er uansett viktig å tilby næringsrik mat, og 
variert mat. En fin tanke er å sørge for at barnet 
alltid liker en ting som serveres. Det er mye  
følelser og press knyttet til mat for barn og unge, 
særlig syke, og noe kjent blandet med det ukjente 
gjør opplevelsen tryggere. 

Det kan være fint å flytte fokuset fra selve maten,  
og hva eller hvor mye mat barnet spiser, over på 
hvordan du selv opplever måltidet. Å si at dette 
synes jeg smakte godt, kan motivere. Ofte spør 
man barna om de likte maten, ber dem smake på 
det, hva synes de om det, kan du spise to biter til? 
Dette kan skape mye press rundt måltidet og bidra  
til feil fokus. Dersom barnet spiser noe, smaker 
på en ny ting og deltar aktivt, er det viktig å rose. 
Positiv tilbakemelding er viktig. Effekten av å skifte  
fokus kan bli store dersom barnet føler mindre 
press og mer hygge. Trygge settinger er en fin 
arena for gode samtaler, nye smaker, kreativitet 
og hygge. 

Hva liker barnet?
I andre settinger, som barnehage og skole, kan 
det være fint med noe du er trygg på at barnet får i 
seg, som også er næringsrikt. Om det er de samme  
brødskivene med den samme skinken, smøreosten  
eller primen, er ikke det feil. Yoghurt er heller ikke  
feil, slik mange tror. Med müsli, korn, frukt og 
grønt i tillegg, kan dette fint være et måltid i løpet 
av dagen. Hjertebarna kan trenge oftere påfyll av 

energi, og det er fint å ha med flere små ting barna 
liker, slik at de kan spise litt innimellom. Avtal med  
barnehagen eller skolen dersom ditt barn har behov  
for mat utenom faste måltider. Det som er viktig, 
er at totalt inntak i løpet av en viss periode er 
variert og består av frukt og grønt, karbohydrater 
i form av grove kornprodukter, proteiner og fett. 

Her er noen forslag og tips:
• Smoothie i skolesekken, med avocado, egg, 

nøtter, havregryn eller linser, gir godt og raskt 
påfyll som er enklere å få i seg enn brødskiver 
om barnet har liten tid til å spise. 

• Oppskåret frukt og grønt barnet liker.
• Kjøleskapsgrøt er noe mange liker, det finnes 

gode oppskrifter på nett.
• Ostebiter, kylling eller annen fingermat kan 

også gjøre det lettere for barnet dersom det 
krever mye å spise. 

• Middagsrester. 

Forsøk å ha et avslappet forhold til mat, de fleste 
vet generelt hva som er ok å spise og hva som er 
direkte usunt. Barnet kan ha en uke hvor det 
spiser dårlig, for så å spise godt uken etter. Det  
er viktig å følge med på kostholdet over tid. 

En god avslutning på dagen
Dersom barnet har fått i seg lite mat i løpet av 
dagen, er kveldsmåltidet en god anledning til å 
sette seg sammen og lage noe godt. Både vafler og 
pannekaker, ostesmørbrød og arme riddere kan 
gjøres næringsrike og mettende samtidig som det 
oppleves som kos. Omelett, ristet brød eller grøt 
er andre gode alternativer. Forsøk å skape den gode  
følelsen du selv trives med, så vil barnet og resten 
av familien ofte følge etter. Og, har man lite tid og 
overskudd, er det helt ok å gjøre det enkelt og lettvint 
iblant. Det er totalen over tid som har betydning 
for utvikling og vekst, i tillegg til positive følelser 
knyttet til mat. Dette gjelder hele familien. 

Mat og følelser
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Barn og unge kan utvikle gode eller dårlige spisevaner, og det er viktig  
å tenke på dette fra barna er små. De skal oppleve mange nye smaker  
og lukter, mange til glede, og noen til besvær. 

Tekst: Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte  
Pedersen 

Jobber i Foreningen 
for hjertesyke barn,  

har en bachelorgrad i 
ernæringsfysiologi og 
en mastergrad i helse-

fremmende arbeid.
Foto: privat

«Forsøk å ha  
et avslappet 
forhold til mat, 
de fleste vet 
generelt hva 
som er ok å 
spise og hva 
som er  
direkte usunt.»
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Kryssord

X-ORD NR. 2-2021

Vi trekker ut tre riktige 
løsninger og sender en 
overraskelse i posten.
Husk å merke kryssordet 
med navn, adresse  
og alder.

Fristen er 1. juni

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 2-2021»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 4-2020:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Konrad Hojem Woll, Namsos
Dagfrid Søyland, Ålgård
Eliana Tinjaca, Brønnøysund

Gratulerer!
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Ved å skrive testament, sikrer du at dine verdier 
fordeles slik du ønsker.  Se DetGodeTestament.no

Hvilke konsekvenser får 
ditt  uskrevne testament? 

Din støtte  
utgjør en  
forskjell!

Hver dag fødes det et nytt barn med hjerte-
feil i Norge. Foreningen for hjertesyke barn 
bidrar til forskning og medisinsk utstyr så 
disse hjertebarna skal få best mulig behand-
ling. Vi er også til stede for familiene i en  

tøff periode, så de har noen å støtte seg på.
Arbeidet er mulig fordi gode støttespillere 
engasjerer seg og bidrar. De vil det samme 
som vi.  
Alle hjertebarn skal ha gode liv.

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

Hjertebarn- 
kalenderen
På tross av mange tunge  
opplevelser viser hjertebarna 
en utrolig livsglede. 

Vi er stolte over Hjertebarn- 
kalenderen, og tror du også  
vil være stolt over å ha den  
på veggen.

www.ffhb.no/kalender

Juni
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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Rasmus  Heidi 
 Torbjørg  Gustav  Robert  Renate  Kolbein 

Rakel 3 Heid 4 Torbjørn 5 Gyda 6 Robin 7 René 8 Kolbjørn 9

    Torben   
  

  
 

         
                           

  
  

  Unionsoppløsningen

 
  

  
  

  1905  Pinseaften  1. pinsedag

Ingolf  Borgar  Sigfrid  Tone 
 Erlend  Vigdis  Torhild 

Ingunn 10 Bjørge 11 Sigrid 12 Tonje 13 Erland 14 Viggo 15 Toril 16

  Bjørg  Siri  Tanja      Tiril
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Botolv  Bjarne  Erling  Sølve  Agnar  Håkon  Elfrid 

Bodil 17 Bjørn 18 Elling 19 Sølvi 20 Annar 21 Maud 22 Eldrid 23 
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 Peter  Solbjørg
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 Jennifer  Ine 

 Leon 
 Per

 St. Hans
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  Sommersolverv  
  Jonsokaften

Notater:
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Foreningen for hjerte-
syke barn arbeider for 
at hjertesyke barn i 
Norge skal få best  
mulig livskvalitet. 
Gi en gave og bidra  
til bedre liv for barn 
med hjertefeil. 

Kontonr:  
3000 19 32000

DIN GAVE  
REDDER LIV

Annonse
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Irske David Toms har i løpet av ett år vært  
gjennom ablasjon, fått pacemaker og tilbragt  

11 dager på intensiven med korona. Nå er han fan 
av både fotball og det norske helsevesenet!

David har  
hatt korona

Oppdaterte råd om  
Covid-vaksine

Digitale treff gir  
nye medlemmer

VMH med  
egen bokklubb

Landsstyret Fylkesledere
Stig Flesland
Liljeveien 3D, 0586 Oslo
Tlf. 99 29 96 88
E-post: leder@ffhb.no

Nestleder Gunnar Geirhovd
Markveien 15 J, 1406 Ski
Tlf. 91 85 97 67 
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST 
Aina Svenning
Enerhaugen 44, 2335 Stange
Tlf. 92 45 92 24
E-post: regionost@ffhb.no

Vara: André Holen
Rådyrstien 15, 2609 Lillehammer
Tlf. 91 80 80 68
E-post: vara.regionost@ffhb.no

REGION SØR  
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr terrasse 17,
4628 Kristiansand
Tlf. 47 26 55 92
E-post: regionsor@ffhb.no

Vara: Anne Kristin Stedjan-Sundin
Hommeren 52 A, 4618 Kristiansand
Tlf. 90 72 76 97
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

REGION VEST  
Karina Indrearne
Hølbekken 129, 5262 Arnatveit
Tlf. 41 12 37 20
E-post: regionvest@ffhb.no

Vara: Lisbeth Øksnes
Råtun 42, 5239 Rådal
Tlf. 92 44 23 67
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

REGION MIDT  
Kristin O. Mellingsæter
Nordabakken 6, 7350 Buvika
Tlf. 95 44 77 83
E-post: regionmidt@ffhb.no

Vara: Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Tlf. 41 93 36 76
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

REGION NORD
May Britt Fredheim
Åsen 125, 9360 Bardu
Tlf. 95 83 36 47
E-post:regionnord@ffhb.no

Vara: Petter Nymo
Nesnaveien 1651, 8725 Utskarpen
Tlf. 99 72 73 65
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

ØSTFOLD
Mona Bjørgan Hysestad
Stensrudlia 3, 1815 Askim
Telefon: 48 04 45 28
E-post: ostfold@ffhb.no

OSLO/AKERSHUS
Espen Ulset Nordsveen 
Elveveien 26, 1462 Fjellhamar
Telefon: 98 40 98 26
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK
Espen Behrns
Åsmarkvegen 37, 2390 Moelv
Telefon: 48 24 02 48
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND
Elin Ø. Brenden
Bjørngårdslinna 56, 2849 Kapp
Telefon: 95 94 74 63
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD
Peter Frøkjær
Tollumløkka 3 B, 3611 Kongsberg
Telefon: 45 88 48 36
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Kristine Lindhøy
Vebergv 79, 3074 Sande
Telefon: 91 34 95 01
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK
Martin J. Søtvedt
Johan Schaanningsgt 97, 3746 Skien
Tlf: 47 84 77 46
Epost: telemark@ffhb.no

AUST-AGDER
Baard Larsen
Fjæreveien 193, 4885 Grimstad
Telefon: 90 06 70 25
E-post: aust-agder@ffhb.no

VEST-AGDER
Elisabeth Stenberg
Fjellroveien 26, 4628 Kristiansand
Telefon: 47 05 07 38
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND
June Salvesen
Breivikveien 31 A, 4014 Stavanger
Tlf: 47 35 38 58
e-post: rogaland@ffhb.no

HORDALAND
Janne Walden
Olavegen 17, 5209 Os
Telefon: 98 89 39 95
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE
Marit Beate Løvold Husevåg   
Kaivegen 8, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 99 26 04 39
e-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL
Elisabeth Holstad
Garsholvegen 154, 6065 Ulsteinvik
Tlf: 95 93 12 48
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Mari Gamst
Holtheflata 28 E, 7234 Ler
Telefon:  95 96 86 67
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG
Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 41 93 36 76
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND
Petter Nymo
Nesnaveien 1651,  
8725 Utskarpen
Telefon: 99 72 73 65
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS
Lillann H. Solberg
Gartnerveien 10, 9411 Harstad
Telefon: 97 02 65 65
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK
Terje Nilsen
Storbakken 14, 9515 Alta
Tlf.: 92 09 07 42
E-post: finnmark@ffhb.no

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

Kontaktsykepleiere:
Anne Alvestad Berglund 
Thoraxkirurg.avd.  
Tlf. 23 07 00 87  
e-post: aberglun@ous-hf.no

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

GUCH-sykepleiere:
Christian Johnsen,  
Solvor Hagen Eliassen,  
Aldiana Prnjavorac 
(hjertesyke gravide),  
guch@rikshospitalet.no

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no
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Gjennom Stiftelsen Dams Stimuleringspro-
gram har VMH fått støtte til å arrangere 
ulike webinarer (digitale foredrag) for 

medlemmene. 
Med de smittevernsbegrensingene som finnes 

per i dag for sosial omgang, er det mange grupper 
som kjenner på et sterkt savn av fysiske møteplas-
ser. Behovet for informasjon og kunnskap er stort, 
og spesielt har det vært viktig å ivareta egen psy-
kisk helse i denne usikre tiden.

25 nye medlemmer
Påmeldingen til webinarene har vært overvel-
dende, med inntil 90 deltagere hver gang. Det 
viser at dette er noe det har vært behov for, og at 
mange har deltatt på flere webinarer viser at vi 
har truffet riktig med tilbudet. Med digitale treff 
har alle like forutsetninger for å delta, uansett 
hvor man bor i landet.

Vi ser også at vi har fått en del nye medlemmer 
gjennom vinteren, hvorav flere har meldt seg inn  
i foreningen og på et webinar samtidig. Hele 35 
nye medlemmer har kommet til så langt i år, og  
vi ønsker dem spesielt velkommen til felleskapet  
i VMH.

Hva vi har gjort
Webinarer gjennomført vinteren 2020/ 
våren 2021:
November: Livet er et usikkert prosjekt, med 
Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved 
Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin  
og psykiatri.
Desember: Julewebinar med jubileumslotteri  
og underholdning
Januar: Hjertesliten, om psykisk helse og kronisk 
sykdom, med psykologspesialist Ingrid Hyldmo. 
Februar: Forebygge og leve med både psykisk 
helse og medfødt hjertefeil, med psykolog  
Caroline Rostrup.  
Mars: Å eie ro i uro, webinar om å stå støtt i livet 
når det meste gynger, med Anette Myrvang,  
rådgiver i spesialisthelsetjenesten.

Nye webinarer eller tilsvarende aktiviteter 
planlegges for høsten. 

Om Stimuleringsprogrammet 
Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget 
midler til et nytt program for å stimulere til til- 
tak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar 
til å redusere de negative konsekvensene av  
smitteverntiltak.

Målgruppen er frivillige organisasjoner med 
helseformål som er godkjent som søkerorgani- 
sasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet administreres av Stiftelsen  
Dam og skal støtte tidsavgrensede, korona- 
relaterte tiltak med mål om å fremme levekår, 
fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet 
eller sosial deltakelse.

Digitale treff gir  
nye medlemmer
WMHs webinarserie har gitt rekordoppslutning og mange nye medlemmer.

Tekst: Anne Giertsen

Tlf: 23 05 80 00
E-post: post@vmh.no 
vmh.no 
facebook.com/vmh.no
instagram.com/vmh_offisiell/

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer:  15034036168

Daglig leder: 
Anne Giertsen
leder@vmh.no  / 977 14 990

Leder av Landsstyret:
Kari Anne Pedersen
leder@vmh.no / 90163501

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
8. mars 2021.

Oversikt over landsstyret og alle  
fem regionlag finner du på  vmh.no

Voksne med medfødt hjertefeil 
(VMH) er en landsomfattende 
interesseorganisasjon for personer  
over 18 år med medfødt, genetisk 
eller tidlig ervervet hjertefeil og 
deres pårørende.
 
VMH skal arbeide for å ivareta 
interessene til og bedre situasjonen  
for denne pasientgruppen i Norge. 
Vi arbeider blant annet med informa- 
sjonsarbeid, likepersonsarbeid, 
opplæring/kursvirksomhet og 
styrking av medlemmenes rettig-
heter i det offentlige. Vi vil også 
jobbe for å øke bevisstheten i 
samfunnet om medfødt hjertefeil 
som en økende pasientgruppe.

Vi holder frem-
deles sammen 
– på avstand

Det har gått over et år siden den 
historiske dagen 12. mars da Norge 
stengte ned. Jeg må ærlig innrømme  

at jeg er veldig glad jeg da ikke visste at jeg 
skulle sitte her, ett år senere, og fremdeles 
ikke ha møtt dere fysisk. Jeg er også glad for 
at jeg da ikke visste om all usikkerhet og 
forvirring våre medlemmer skulle oppleve 
rundt vaksineprioritet. Når dette leses håper  
jeg flere av dere har blitt vaksinert, og dere 
andre har fått klarhet i når det er deres tur. 

I tiden landet har stått stille har VMH 
hatt travle tider. Vi har jobbet kontinuerlig 
for å ha oppdatert informasjon om korona 

på våre nettsider, samt jobbet for klarhet i 
vaksineprioriteringene. Vi har opprettet 
chat bemannet av helsepersonell som også 
er GUCHere, arrangert landsstyremøter, 
skaffet nye medlemsfordeler, og ikke minst 
arrangert webinarer som har hatt enorm 
respons fra dere medlemmer. Digitale tilbud 
er noe vi ser vi bør fortsette med. Denne 
formen for deltagelse i foreningen ser ut til 
å passer for veldig mange. Vi har også fått 
mange nye medlemmer i løpet av årets 
første måneder, noe vi synes er stor stas!

Det er ikke bare VMH sentralt som har 
vært aktive siden sist; alle regioner har 
gjennomført sine årsmøter, og et 30-talls 
personer har sagt ja til å påta seg frivillige 
verv i foreningen. Tusen hjertelig takk til 
alle dere! 

Til vi ses igjen: ta godt vare på dere selv, fatt  
mot og husk at det alltid er en likeperson der 
for deg dersom du trenger noen å prate med.

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder
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Graviditet er forbundet med høyere forekomst av ventrikulær arytmi  
blant kvinner med hjertefeilen Fallots tetrade. Dette er en av legenes 
hovedbekymringer for denne pasientgruppen og den viktigste årsaken  
til plutselig hjertestans. 

Mange kvinner med denne diagnosen gjennomgår graviditet. Men hva  
graviditeten har å si for de kardiovaskulære langtidseffektene har vært  
lite kjent. Et norsk forskerteam har undersøkt sammenhengen mellom  
graviditet og hjertefunksjon med forekomst av ventrikulær arytmi.  
80 kvinner med korrigert Fallots tetrade deltok i prosjektet. 55 av  
kvinnene (69 prosent) hadde gått gjennom en eller flere graviditeter.  
17 av 80 kvinner (21 prosent) hadde opplevd ventrikulær arytmi.

Forskerne fant to markører for ventrikulær arytmi som begge var uavhengige  
av alder, og som kan få betydning når det gjelder risikovurdering og hvilke 
råd man skal gi til pasientgruppen i forbindelse med graviditet. Dette ble 
beskrevet i en artikkel som forskningsmiljøet for voksne med medfødt 
hjertefeil ved OUS Rikshospitalet tidligere i år fikk publisert i det aner- 
kjente, vitenskapelige tidsskriftet Open Heart.

Graviditet og risikofaktorer 
for arytmi

Skulle du ønske du hadde 
noen å prate med?  
FFHB inviterer alle mellom  
15-25 år til å være med på 
helt nye digitale gruppe-
samtaler. Å dele dine  
erfaringer kan hjelpe  
andre – sannsynligvis 
også deg selv!

Gruppene settes sammen 
etter hvert som interes-
serte melder seg. Hver 
gruppe vil ha med en ut-
dannet terapeut, i tillegg 
til fem unge voksne med 
medfødt hjertefeil som 
også deltar som veiledere  
i disse nettgruppene. 

– Gjennom gruppesamta-
lene får du mer innblikk 
og forståelse for egne 
behov, og hvordan psykisk  
og fysisk helse hører 
sammen for å opprettholde  
en best mulig livskvalitet, 
sier en av veilederne.

Gå til: 
www.ffhbalenesammen.no  
for mer informasjon.

HAR DU FØLT 
DEG ALENE I 
KORONATIDEN?
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– Nei, ikke fysisk. Men jeg skal absolutt være mer 
involvert fremover!

Den norske modellen
Etter å ha lært å kjenne det norske helsevesenet 
rimelig godt, er han full av lovord om den  
norske velferdsstaten. 

– I Irland har vi helsevesen på to nivåer, offentlig  
og privat. Ofte er det på de samme sykehusene 
med de samme legene, men hvis man har privat 
forsikring er det bedre service og lettere å få timer,  
forteller David. Fordi han har en alvorlig, medfødt  
sykdom, hadde han alltid privat forsikring da han 
bodde i Irland. 

– Det at jeg ikke trengte forsikring da jeg flyttet 
hit, har blitt kjempeviktig for meg! Man må ikke 
ha god råd for å få hjelp i Norge, og jeg synes alle 
jeg har møtt på Rikshospitalet er kjempeflinke.

I november flyttet David og kjæresten inn i 
nyinnkjøpt hus på Dokka, og han er tilbake i  
100 prosent jobb som «altmuligmann» ved den 
irske ambassaden i Oslo. Det er den aller kuleste 
jobben han noensinne har hatt. 

Doktorgrad i fotball
Det siste året har ikke David kunnet gå på så 
mange fotballkamper som ønskelig. Favorittlaget  
i Norge er Vålerenga. Men fotballhjertet banker 
mest for Waterford Football Club, som spiller i 
den øverste ligaen i Irland. Han vokste nærmest 
opp der, og faren var både spiller, dommer og lag- 
leder i klubben. I tillegg hadde han en slektning 
som var klubbdirektør.

Som guttunge var drømmen å bli fotballspiller 
– til tross for hjertefeilen. 

– Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg ikke kunne 
oppfylle drømmen min. Mitt store fotballforbilde 
var faren min, som dessverre gikk bort i fjor. Han 
levde for fotball. Selv om jeg ikke kan spille på 
toppnivå, elsker jeg å se på fotball, forteller David. 
Så mye elsker han idrettsgrenen at han også har 
tatt doktorgrad i fotballhistorie!

Det er nå fem år siden David flyttet til Norge. 
– Jeg flyttet hit i 2016 uten å kunne et ord 

norsk, forteller han. Det skyldes at han traff 
norske Miriam i Praha året før, der han arbeidet 
som engelsklærer. 

David tilhører en eksklusiv klubb av GUCHere 
som har hatt korona. 

11 døgn i respirator
– Det er et år siden nå, og det er utrolig å tenke  
på, medgir han. I februar i fjor var David på  
kontroll på sykehuset, hvor de fant ut at han  
hadde utviklet arytmi – noe som ikke er uvanlig 
blant Mustard-pasienter. 

– Det var helt greit, og jeg skulle få ablasjon i 
mars. Men i mellomtiden ble formen min mye 
dårligere, forteller han.

Fordi han hadde vært i utlandet en tur, ble  
han sendt rett hjem i karantene da han skulle inn  
for ablasjon. Etter karantenetiden dro han på jobb 
som vanlig i det Oslo stengte ned. 

– Jeg begynte å føle meg veldig, veldig dårlig, og 
ble litt usikker på om det «bare» var arytmi. Jeg 
hadde tatt en koronatest som var negativ, så jeg 
tenkte «det er i hvert fall ikke det». Men kjæresten 
min ba meg ringe ambulanse, forteller David. Da 
bodde de fortsatt i Oslo, og David ble innlagt på lokal- 
sykehuset. Da de ble klar over at pasienten hadde 
medfødt hjertefeil, ble han sendt rett til Rikshospi-
talet. Der lå han 11 dager på respirator, og nesten 
en uke til på kardiologisk sengepost etterpå. 

– Fra intensiven husker jeg nesten bare mare-
rittene. Det var store fantasier og kjemperare greier.  
Jeg mistet helt oversikt over dagene, og ante ikke 
hvilken dato det var da jeg kom på sengeposten. 
Der var alt veldig tungt, jeg var sliten og svak og 
mistet 11 kilo under oppholdet. Jeg kunne ikke gå  
på beina, og det tok sin tid å komme seg, innrøm-
mer han. Uken på kardiologisk sengepost husker 
han også som uendelig kjedelig. 

Vel hjemme tilbragte han to uker helt i ro i  
leiligheten, der han ble sliten bare av å snakke  
i telefonen. 

– Etterpå måtte jeg håndtere ablasjon, og jeg 
fikk senere på året satt inn pacemaker. Så jeg var 
mye på sykehus i fjor, erkjenner han.

Og heldigvis gikk det bra. Etter fire-fem måneder  
var det ingen tegn i lungene etter korona, og han 
var tilbake i vanlig form igjen.

– Jeg føler meg i toppform!

– Vi må gjøre det vi kan
I løpet av det siste året har David også gjort seg 
bemerket som en av VMHs mest aktive støtte- 
spillere i sosiale medier.
– Du har hatt flere innsamlingsaksjoner for VMH. 
Det er veldig unorsk. Hvorfor gjør du det?
– Jeg vet at foreninger trenger støtte, og vi som 
selv er hjertesyke eller er pårørende må gjøre det 
vi kan. Dette er viktig! Dette er meg – jeg har med-
født hjertefeil, erklærer David.

– Jeg er ikke lenger flau over at jeg har med- 
født hjertefeil!

Og alle som blir eldre skjønner at de ikke har all tid 
i verden til å gjøre ting. Så jeg har funnet ut at man 
må gjøre det man kan når man kan, legger han til.
– Men engasjementet til tross – du har aldri deltatt 
på et arrangement i VMH?

En ire på Dokka
David Toms trenger ikke å lure på hva som skjer hvis han får korona.  
Han vet at det går bra til slutt.
Tekst: Marit Haugdahl Foto: Privat

VMH med egen bokklubb
Visste du at vi har en egen bokklubb i VMH?  Den er åpen for alle medlemmer i foreningen, 
og region øst er arrangør. Medlemskap får du ved å bli med i Facebook-gruppa, som i  
skrivende stund har 27 medlemmer. Bokklubben ble etablert 1. oktober 2020.
– Hittil har vi lest to krimbøker, det var bok 1 og 2 i en serie, i tillegg til en sakprosa-bok. Nå 
leser vi en reiseskildring, forteller Benedicte Meidell, som tok initiativ til klubben sammen 
med Morten Eriksen.
– Vi former bokklubben litt etter som vi går, legger hun til. 
Før første bok hadde de avstemning på sjanger, så fant Benedicte en bok som var tilgjengelig  
som fysisk bok, e-bok og lydbok på biblioteket. 
– Målet er å finne bøker som er tilgjengelig for alle, slik at man kan være med uavhengig av 
hvordan man foretrekker å lese en bok. Bok to i serien ble bestemt på det første bokmøtet.  
På det andre bokmøtet ble sjangeren bestemt, og så lagde vi avstemning på et utvalg 
bøker. Hvordan vi løser det fremover er litt opp til medlemmene og hva vi kommer frem til 
på bokmøtene, sier Benedicte og forsikrer om at alle forslag og innspill er hjertelig velkomne.
Siden klubben har medlemmer som bor spredt i landet vårt og det er en pågående pandemi,  
er bokklubben kun digital og de treffes på Google Meet.

Lurer du på noe mer? Kontakt Morten eller Benedicte i region øst, eller spør via 
bokklubbens Facebook-side, som heter «VMH Region østs bokklubb».

David vil gjerne trekke 
frem støtten fra Miriam  
i det å leve med medfødt 
hjertefeil – spesielt 
gjennom alt som skjedde  
i fjor.

David og bestevennen 
Madra. Hunden har egen 
Instagram-profil.

David Toms

Juss

Ildsjelen Regionsnytt
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Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

David Toms

Hjertefeil:
Transposisjon av de 
store arterier (TGA), 
Mustard-operert

Alder: 33

Fra: Waterford i Irland

Bor: Dokka i Nordre 
Land, Innlandet

FAKTA
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Det kan vi dessverre ikke svare på. Det 
avhenger av flere faktorer, som antall  
vaksinedoser som er tilgjengelig, antall 

vaksinedoser som sendes din kommune, organi-
seringen av vaksinasjonen i kommunen – og ikke 
minst hvilken helsetilstand du har. Men her er 
våre oppdaterte råd til deg.

Det er opp til den enkelte om de ønsker å ta 
vaksinen eller ei. 

De aller fleste med medfødt hjertefeil tilhører 
FHIs prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, avhengig av 
alder. Men noen få kan tilhøre gruppe 4. Det gjelder  
de som er Fontanoperert, har Eisenmenger syn-
drom eller pulmonal hypertensjon. Det åpnes 
nemlig for individuell vurdering i gruppe 4, og 
Norsk cardiologisk selskap sin arbeidsgruppe for 
medfødte hjertefeil har skrevet et brev der de 
anbefaler at alle i disse diagnosegruppene blir 
prioritert (les anbefalingen på vmh.no). 

I tillegg kommer andre som er nevnt spesifikt  
i omtalen av grupper med høy risiko for alvorlig 
forløp av Covid-19, som transplanterte. FHI presi-
serer at annen svært alvorlig sykdom også kan 
også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  
Vaksinasjon i slike tilfeller skal også vurderes 
individuelt av lege. 

Dersom du har spørsmål om hvor du er i køen, 
eller vil vite mer om når du kan forespeiles å få 

vaksine i din kommune, ta kontakt med din fastlege.  
Det er fastlegene og de enkelte kommunene som 
har ansvar for organisering av vaksinering og priori- 
teringslistene. For spesielle medisinske spørsmål 
kan du også kontakte din behandlende kardiolog.

Sjekk din kommunes nettsider om de oppfordrer  
sin befolkning til å registrere seg noe sted hvis de 
ønsker vaksine, som for eksempel i Helseboken.no. 

Dersom du tilhører noen av diagnosegruppene 
nevnt over, kan du for eksempel ta med uttalelsen 
fra arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk 
cardiologisk selskap (som du finner på vmh.no) 
til din fastlege. 

Les hele saken om vaksineråd og se etter opp-
dateringer på vmh.no

Mange voksne med medfødt hjertefeil spør seg nå:  
Når er det min tur å få vaksine?

Tekst: Marit Haugdahl

I våres ble det klart at 
TV2 har sagt ja til å sende 
reklamefilmen til VMH i 
påsken. Fikk du sett den? 
Reklamefrie dager i påsken 
er Langfredag og  
1. påskedag, og da ble 
filmen vist på TV 2, TV 2 
Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 
Nyhetskanalen, Sport 1 
og Sport 2.  Da VMH-nytt 
gikk i trykken, var det enda  
ikke klart om Discovery/
TV Norge også takket ja 
til å vise den nye informa-
sjonsfilmen til VMH.

VMH PÅ TV

Oppdaterte vaksineråd

Juss
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Foreningsnytt
VMH vil være med  
å tette det siste hullet  
i velferdsstaten
10. februar deltok Olea og Aleksander fra VMHs 
landsstyre på Fagforbundet UNG sitt møte om 
Tannhelsekampanjen. Kampanjen har pågått siden 
2013, og VMH er en av i alt 25 organisasjoner 
som har tilsluttet seg den – fordi foreningen  
mener at tennene er en del av kroppen.

Nå håper de som står bak kampanjen at tannhelse 
kan bli en viktig sak i årets valgkamp. For å bygge 
opp mot det, er det skrevet en uttalelse som 
medlemsorganisasjonene har stilt seg bak. 
Uttalelsen begynner slik: «Vi krever at en ny  
regjering skal forplikte seg til å tette det det 
siste hullet i velferdsstaten, nemlig offentlig 
finansiert tannhelsebehandling. Det handler om  
at sykdommer og skader i munnhulen ikke skal 
forskjellsbehandles fra andre sykdommer og 
skader i kroppen. Det burde være en selvfølge.»

Uttalelsen slår også fast at «når innbyggere i 
velferdsstaten vår blir tvunget til å velge mellom  
å trekke tenner til 1500 kr, eller betale summer 
fra 6.000 til 30.000 kr for nye tenner, da forstår 
du at mange velger økonomi framfor livskvalitet». 

Tannhelsekampanjen vil ha en ordning der alle 
bidrar med en liten egenandel, slik som alle andre 
helsetjenester. De mener at fordelene med en 
frisk befolkning hvor alle har trygghet for sin 
helse og forutsigbarhet for sin økonomi, er bedre 
på lang sikt enn merutgiftene ordningen vil påføre  
storsamfunnet. Dessuten vil det lønne seg å  
jobbe forebyggende.

Les mer om «Tannhelse inn i egenandels- 
ordningen» på Facebook.

Nye diagnosebrosjyrer
I samarbeid med OUS Rikshospitalet har VMH utarbeidet 10 brosjyrer med 
informasjon om de vanligste hjertefeilene, svangerskap og generelle råd 
til de som lever med medfødt hjertefeil. 

Brosjyrene skal være tilgjengelig ved alle de største sykehusene i landet  
og på våre hjemmesider. Prosjektet «Mitt korrigerte hjerte» er finansiert  
av Stiftelsen Dam, og illustrasjonene er ved Michael J. Bjaanes.

Nye regionledere
I løpet av årets to første måneder har det blitt gjennomført (digitale) årsmøter i alle 
VMHs fem regionlag. En rekke nye tillitsvalgte har takket ja til å bli med å ta region- 
lagene videre. I tillegg er det mange «gamle travere» som fortsatt ønsker å bidra. 
Takk til dere alle!

Leder og nestleder for de fem regionlagene er nå som følger  
(navnet på regionens Facebook-side står i parentes):
Region midt: Liv Marit Røiseng Nordli og Jostein Hovlid (VMH, region midt)
Region nord:  Martine Kvanmo Akselsen og Anja Helene Molund (VMH, region nord)
Region sør:  Susanne Hansen Kleppan og Heidi Myra Christensen (VMH Region Sør)
Region vest:  Hilde Klubben Svenssen og Daniel Kinsarvik (VMH, region vest)
Region øst:  Morten Eriksen og Benedicte Meidell  
 (Voksne med medfødt hjertefeil, Region øst)

På Innsiden
Tekst: Eirin Syversen Foto: Privat
 

Rapport fra rehab på Gardermoen. Det er annerledes tider her med masse 
smitte av Covid-19 i på Østlandet. Derfor er vi nesten hermetisk lukket, 
og flere tuller med at de har kun en uke igjen av «soningen». De siste 

ukene har bestått for det meste av trening, hvile, spising, undervisning og en 
masse moro og det å være sosial. Det å kunne være sosial uten å bruke munn-
bind, har hjulpet flere med å senke skuldrene fra koronamaset utenfor.

Her møter man andre i samme situasjon og føler seg dermed mindre alene 
om det å leve med hjertefeil. De som jobber her har en unik kompetanse på 
GUCH, og en merker at en blir tatt på alvor. Mye mer på alvor enn ellers. Et 
team med leger, sykepleiere, idrettspedagoger, ernæringsfysiologer, fysiotera-
peuter, psykolog, sosionom osv. følger deg opp, og samarbeidet mellom instansene  
er som godt smurte tannhjul.

Flere av deltakerne mener at en her endelig har tid til å sette seg selv først, og 
ikke tenke på alle andre og alt en måtte, skulle, burde gjøre. Her kan man utfordre  
seg selv gjennom trening, for å teste hvor langt en egentlig kan røyne seg, og 
man får sjansen til å snakke om trening etter endt opphold. Man får være med 
på treningsformer en gjerne aldri har deltatt på før, og oppleve at trening er mer 
mangfoldig enn man skulle tro. Det å sette fokus på kosthold er også viktig. Her 
lærer vi å lage hjertevennlig mat, og opplever hvor mye sunn mat man kan spise 
kontra usunn mat.

Sist, men ikke minst, får en lære om det å ha hjertefeil og hvordan takle livets 
opp- og nedturer. Vi ser blant annet på hvordan kropp og sinn jobber sammen. 
Pluss mye, mye mer.

Om jeg vil anbefale et slikt opphold? JA, uten tvil!
Kommende rehabiliteringsopphold for GUCH-ere ved LHL-sykehuset Garder-
moen er i uke 23 og uke 39 i 2021. Søknadsfrist en måned før inntaket. Mer 
informasjon og søknadsskjema finner du på vmh.no (søk på «rehabilitering») 
og på LHL sine hjemmesider.

Eirin (nr. 2 fra høyre) og andre deltakere på oppholdet i februar/mars med 
en yoga-pose.
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Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

 

 Postnord AS  

 

 
 

Foreningen for hjertesyke barn arbeider for at hjertesyke  
barn i Norge skal få best mulig livskvalitet.
Gi en gave og bidra til bedre liv for barn med hjertefeil.
Kontonummer: 3000 19 32000
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Din støtte redder liv  
– og gir flere et bedre liv


