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Det skjer stadig viktige og store frem-
skritt i behandling og operasjon av 
barnehjerter. I dag opereres barn med 
hjertefeil som for bare et par tiår siden 
hadde langt dårligere utsikter til overle-
velse, eller der operasjon ikke var mulig 
i det hele tatt. 

Foreningen for hjertesyke barn sendte 
tidligere i år ut en undersøkelse der vi ba 
medlemmene si noe om hvilke oppgaver 
vi bør prioritere. De to viktigste områ-
dene for medlemmene er informasjon 
om hjertesykdom hos barn og forskning 
på dette området. Hele 83 prosent sier 
denne forskningen er svært viktig. 
I dette nummeret av Hjertebarnet kan 
du lese om en metode der barn opereres 
i mors liv.  Metoden er ikke ny, og den 
er risikofylt. Metoden er ikke i bruk i 
Norge, men det norske barnehjertemiljø-
et følger spent med fordi den represente-
rer noe som kan være en viktig mulighet 
i fremtiden. 

Forskning er uhyre viktig. Derfor gir 
Foreningen for hjertesyke barn støtte 
til medisinsk utvikling og forskning. 
Gjennom vår egen forskningsstiftelse gir 
vi hvert år flere hundre tusen kroner til 
prosjekter som kan gi bedre behandling 
av hjertebarna våre og som på sikt kan 
gi bedre liv og bedre overlevelse. Men 
ikke all forskning gir de resultatene man 
håper og ønsker. Forskning kan handle 
like mye om å utelukke metoder. Derfor 

er det viktig at forskere gis mulighet til å 
finne nye metoder, men samtidig sjansen 
til å avskrive det som så ut som en mu-
lighet. For å få resultater må man prøve 
og feile, gjerne mange ganger. 

Forskning kan litt banalt sammenlignes 
med å kjøpe et flatpakket større møbel 
på Ikea, der man legger igjen bruksan-
visningen i butikken. Det skal ganske 
mye prøving og feiling til før man 
lykkes, og man risikerer både å mangle 
deler og ha deler til overs. Og man må 
være ekstremt tålmodig. 

Medisinsk forskning handler mye 
om tålmodighet og nysgjerrighet. Og 
erfaring. Det er derfor forskning koster. 
I utviklingen av medisiner er det litt 
det samme. Når man har kommet fram 
til en livreddende medisin kan man 
ha brukt svært store pengesummer på 
forskning. Prisen for den første pillen 
kan være flere titalls millioner. Den neste 
pillen kan koste 50 kroner.

La oss slå et slag for forskning. Det er 
bare slik verden går videre og fremskritt 
skjer. 

HVORFOR FORSKNING 
ER VIKTIG

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB
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J

NOTISER

For snart 11 år siden ble Adrian fra Måløy født med en alvorlig hjertefeil. Han har vært 
igjennom sju store og små inngrep i hjertet, ett av dem i utlandet. Siste operasjonen 
var på Rikshospitalet i Oslo i fjor høst, og nå håper han det er lenge til neste gang. 
Mest av alt vil Adrian sparke fotball.

ADRIANS MANGE OPERASJONER

 – Vår visjon er at fremtidens sykehus 
skal utvikles sammen med pasientene. 
Denne støtten er et viktig og godt tiltak 
for nettopp dette, sa klinikksjef på Kar-
diologisk avdeling, Otto Smiseth, under 
markeringen av gaven onsdag 4. januar.

Overlege ved Kardiologisk avdeling ved 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, 
Kristina Haugaa, skal, med økonomisk 
støtte fra Foreningen for hjertesyke barn, 
utarbeide felles landsdekkende retnings-
linjer for oppfølging og behandling av 
familier med genetisk hjertesykdom. 
Haugaa arbeider på fagenheten for 
genetisk hjertesykdom, som har eksistert 
i 13 år. Hun forteller at andelen pasienter 
i denne tiden har steget jevnt. 

– Vi oppdager stadig flere med genetisk 
hjertesykdom. Blant annet fordi vi, for 
hver tredje pasient som kommer inn, 
oppdager minst tre familiemedlemmer 
til med samme sykdom, forteller hun.  
Haugaa setter stor pris på samarbeidet 
med Foreningen for hjertesyke barn 
rundt oppfølgingen og kursing av denne 
voksende pasientgruppen, og ser et stort 
potensial i det videre arbeidet sammen, 
blant annet om disse retningslinjene.

Kardiologisk avdeling på OUS har 
landsfunksjon på en rekke fagområder og 
satser i tillegg tungt på forskning. 
– Foreningen for hjertesyke barn hjelper 
oss nå i vårt forskningsarbeid, det setter 
vi umåtelig pris på, sa avdelingsleder 
Thor Edvardesen.

STOR ULIKHET I OPPFØLGINGEN
Kunnskapen om genetisk hjertesykdom 
er relativt ny og ikke godt nok kjent 
i Norge. Fortsatt blir pasienter med 
genetisk hjertesykdom behandlet med 

ulik kvalitet, ulik medikasjon, ulike 
kontrollintervaller og ulik tilnærming til 
familieundersøkelser, ved de forskjellige 
sykehusene i Norge. Kardiologisk avde-
ling ved Oslo Universitetssykehus søkte 
i 2015 Helse- og omsorgsdepartementet 
om å bli nasjonalt kompetansesenter 
for genetisk hjertesykdom i Norge, med 
støtteerklæring fra alle regionssykehus og 
fra Foreningen for hjertesyke barn, men 
fikk avslag.

Med støtte fra Foreningen for hjertesyke 
barn vil det nå bli utarbeidet felles lands-
dekkende retningslinjer for oppfølging 
og behandling av familier med genetisk 
hjertesykdom. 

LANDSDEKKENDE SAMARBEID
Et landsdekkende samarbeid mellom re-
presentanter fra landets regionssykehus, 
og mange sentralsykehus og lokalsyke-
hus, vil være en del av dette arbeidet. 

Privatpraktiserende spesialister vil også 
være invitert. Aktiv brukermedvirkning, 
med FFHB som sentral aktør, er en 
selvsagt. 

– I 2016 vedtok vårt landsmøte å utvide 
vår formålsparagraf til også å inkludere 
genetisk og arvelig hjertesykdom. Vi har 
allerede gjennom flere år hatt et nært 
samarbeid med fagenheten for genetisk 
hjertesykdom her på Rikshospitalet, 
og ser frem til dette viktige arbeidet 
videre, sa Helene Thon, generalsekretær i 
Foreningen for hjertesyke barn.

Kristina Haugaa skal i månedene fram-
over arbeidet med å skrive landsdekken-
de retningslinjene for de ovennevnte syk-
dommene. Det planlegges også et felles 
seminar for helsepersonell for diskusjon 
og samarbeid om de felles retningslinjene 
og utarbeide pasientinformasjon på de 
nevnte sykdommene.

FFHB støtter prosjekt om 
nasjonale retningslinjer

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

Foreningen for hjertesyke barn gir en halv million 
kroner til Oslo Universitetssykehus for et prosjekt der 
det utarbeides felles og nasjonale retningslinjer for 
genetisk hjertesykdom i Norge.

I 2016 endret Foreningen for hjertesyke barn sine vedtekter og inkluderte genetisk 
hjertefeil: 

«Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon 
som skal ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig 
ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de familier som har mistet 
sitt hjertesyke barn.  

Aktuelle sykdommer som retnings-
linjene skal inkludere er:
• Hypertrofisk kardiomyopati
• Arytmogen høyre ventrikkel- 
 kardiomyopati
• Arvelig dilatert kardiomyopati
• Lang QT tid syndrom
• Katekolaminerg polymorf VT
• Brugada syndrom
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– Det er litt tøft, for med denne hjertefeilen må vi 
hele tiden bare vente og se, men vi har lært oss å 
leve med det og vi prøver å ikke tenke så mye på 
det i hverdagen, forteller mamma Irene Sivertsen.
Adrian Myhre (10 år) er en aktiv gutt, med fotball 
som interesse nummer en. Han er med i fotball-
klubben Tornado Måløy og trener cirka tre ganger 
i uken. Det klarte han ikke for et halvt år siden. 
Da var formen blitt veldig dårlig, og han var 
sliten. 

– Adrian ble operert i oktober i fjor, og nå er det 
en helt annen gutt som løper rundt på banen, for-
teller pappa, Tor-Kåre Myhre, som også er trener 
for laget.

VISSTE IKKE OM HJERTEILEN
Adrian Myhre ble født på Nordfjord sykehus i 
2006. Ingen visste da at han hadde hjertefeil, men 
mor reagerte på at han var blå i hudfargen og at 
han ikke hadde matlyst. Turnuslegen undersøkte 
ham og fant en bilyd, men ville avvente. 

Dagen etter var almenntilstanden enda dårligere 
og nå ble det tatt flere prøver. Oksygenmetnin-
gen var lav. Adrian ble lagt i kuvøse og sendt til 
Førde sentralsykehus. Der oppdaget de hjertefeilen 
og han fikk straks medisiner for å holde ductus 
(fosterpulsåren) åpen. Reisen gikk raskt videre til 
Rikshospitalet, og tre dager gammel ble Adrian 
operert første gang. I forkant fikk foreldrene 
spørsmålet om de ønsket nøddåp, og alvoret var 
til å ta og føle på, men de avslo. 

– Vi takket nei til barnedåp, for det føltes nesten 
som at det ville være det samme som å gi opp, 
forteller Irene. Hun husker hvor livredde de var 

da gutten deres ble kjørt inn til operasjon. «Er 
dette siste gang vi ser ham?», var ett av de mange 
spørsmål som fòr igjennom hodene deres.

KOMPLEKS HJERTEFEIL
Adrian har den medfødte hjertefeilen pulmonal 
atresi, og manglet lungeklaffen på høyre side da 
han ble født. Den første operasjonen var en såkalt 
hjelpeoperasjon, hvor kirurgene laget en shunt (en 
forbindelse) mellom hovedpulsåren (aorta) og lun-
gepulsåren, for å øke mengden blod til lungene. 
Ny operasjon ble planlagt et halvt års tid senere.

Der klaffen i lungepulsåren til Adrian manglet, var 
det isteden en membran. Neste steg i behandlin-
gen var å få fjernet denne, for å skape en effektiv 
blodåre. Normalt blir dette gjort kirurgisk, men 
sju måneder gamle Adrian skulle få prøve en ny 
og avansert metode hvor de isteden «brant» (med 
radiofrekvensteknikk) en passasje gjennom den 
blokkerte lungearterien.

Behandlingen ble gjort med ny kateterteknikk, og 
målet var at denne kunne erstatte, eller i hvert fall 
utsette, behovet for kirurgisk inngrep. Et tynt rør 
ble ført inn i en vene (fra lysken) og gjennom hjer-
tet. En varm ledning ble brukt til å åpne forbindel-
sen fra høyre hjertekammer og inn til lungearteri-
en. I 2006 var denne kateterteknikken og metoden 
ennå ikke standard i Norge, og Adrian ble sendt 
til Toronto i Canada for å få gjort prosedyren, til 
The Hospital for Sick Children i Toronto. Her var 
Gaute Døhlen fra Rikshospitalet på opplæring i 
avansert kateterteknikk, og han var med på prose-
dyren på Adrian. I dag er dette standard behand-
ling på Rikshospitalet i Oslo. 

– Beslutningen om å gå for radiofrekvensteknikk 
ble bestemt av legeteamet på Rikshospitalet. Vi 
vet at det ble sendt ut søknader til flere utvalgte 
sykehus forskjellige plasser i verden, men me-
ner det sto mellom Birmingham og Toronto til 
slutt. Adrian var den første norske gutten på The 
Hospital for Sick Children. Vi følte oss hele tiden 
trygge i prosessen og hadde tiltro til at legeteamet 
ville ta den rette beslutningen for Adrian, forteller 
Irene. De fikk innvilget utgiftene til sykebehand-
ling i utlandet dekket. 

MANGE OG STORE INNGREP
For Adrian var effekten av behandlingen umiddel-
bar, og blodstrømforholdene i hjertet hans fikk det 
straks bedre. Men, dessverre varte ikke effekten 
lenge, membranen lukket seg igjen etter kort tid. 

Litt over ett år gammel ble han operert på nytt, 
igjen på Rikshospitalet. Kirurgene skiftet denne 
gangen ut hele lungepulsåren, inkludert klaffen, 
med biologisk materiale fra kalv (contegra). Sam-
tidig ble øvre hulvene (vena cava superior), som 
fører blått blod fra øvre del av kroppen til høyre 
forkammer, koblet fra hjertet og forbundet direkte 
med lungearteriene (BCPC).

I november 2011 ble det utført ballongdilatasjon, 
men den gjorde ingen stor forskjell, og i januar 
2012 ble det utført et nytt stort kirurgisk inngrep. 
Denne gangen fjernet de en stenose og tettet hullet 
mellom forkamrene. I tillegg fikk han ny pulmo-
nalklaff, nå fra et ungt menneske (homograft). De 
tok også bort muskelmasse i høyre hovedkammer. 
Etter noen år var også denne klaffen blitt for 
trang, og gjennomstrømningen av blod for lav. I 
2016 fikk Adrian satt inn en ny humanklaff fra en 
voksen donor. 
 
– Neste gang han må bytte klaff, og det blir 
kanskje ikke før om fem til ti år, regner de med at 
det kan gjøres med kateterteknikk og via lysken. 
Forhåpentligvis slipper han flere åpne hjerteope-
rasjoner, sier Tor-Kåre, som medgir at det er en 
belastning at barnet ditt må «under kniven» så 
mange ganger. 

Imellom de åpne operasjonene, har Adrian flere 
ganger vært inne på Rikshospitalet for kateteri-
seringsprosedyrer, som også innebærer narkose 
og en viss risiko. De kjenner at belastningen har 
vært stor for gutten på snart 11 år. Selv om de selv 
har følt seg veldig trygge på Rikshospitalet og på 
kompetansen deres. 
– De er så profesjonelle og flinke, det har vært en 
trygghet!

LITT LEIT MED HJERTEFEILEN
Adrian har fungert ganske normalt opp igjennom 
barndommen, alle operasjonene til tross. Litt mer 
sliten enn andre og lettere kald, men ellers har det 
gått fint med ham, både i barnehage og på skole. 

GODE VENNER: Både 
Adrian og storesøster 
Silje Oline Myhre (13) er 
ivrige fotballspillere. 
De har et nært søsken-
forhold og mye glede 
av hverandre. – Silje 
er flink og passer på 
at Adrian har det bra, 
forteller mamma Irene. 
Adrian synes det er 
helt supert med ei flink 
fotballsøster.

FOTBALL FOR ALLE 
PENGA: Adrians største 
lidenskap er fotball. 
Han trener tre ganger 
i uken i fotballklubben 
Tornado Måløy. For et år 
siden var han og pappa 
Tor-Kåre på Anfield i Liv-
erpool for å se på kamp. 
(Foto privat)

Mamma Irene 
Sivertsen og pappa
Tor-Kåre Myhre.
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Foreldrene har imidlertid sett endringer i uthol-
denheten til Adrian før hver hjerteoperasjon, og 
han har hatt tungt for å gå i trapper, vanskelig å 
holde aktiviteten oppe i lek med andre barneha-
gebarn osv.
– Han var veldig sliten og var ganske frustrert 
og sint før siste operasjonen i fjor høst, forteller 
Irene. I tillegg var han redd.

Adrian snakker helst om fotball og om hvor «dil-
la» han har på det. I fjor vår var han og Tor-Kåre 
på guttetur til Liverpool for å se på kamp. Det 
var 10-årsgaven hans og den fineste presangen 
Adrian noensinne har fått. 
– Jeg merker egentlig ikke hjertefeilen så mye, 
sier han og forteller uten omsvøp at han er 
god i matematikk. Adrian vil helst ikke snakke 
om hjertefeilen. Han synes det er tungt og har 
egentlig vært mye lei seg på grunn av den. Adrian 
gruet seg veldig før siste operasjonen. 

– Han husket alt det vonde fra forrige operasjon 
og tenker nok ganske mye på det. 
Irene forteller at de var usikre på hvor lang tid i 
forveien de skulle informere Adrian om datoen 
for den siste operasjonen. Foreldrene visste det 
allerede tre måneder i forveien, men det syntes de 
var altfor lenge for Adrian å gå og grue seg. Med 
råd fra helsesøster, landet de på tre uker.
 
– Vi har snakket mye med ham og prøver så godt 
vi kan å forklare, men han tenker mye og det bor 
nok en del dødsangst i ham, sier Tor-Kåre. Som 
en del av forberedelsene ba foreldrene Adrian 
om å skrive ned alle spørsmålene han hadde og 
alt han lurte på og var redd for. Adrian hadde en 
lang og god prat med kirurgen og anestesilegen i 
forkant av operasjonen, og fikk svar på alle sine 
spørsmål; om hva som skjer om han skulle våkne 
under operasjonen, om kirurgene kan gjøre feil, 
om han kan spise snop etter at han er operert, 
osv.

GODE VENNER PÅ SKOLEN
Ti dager etter den siste operasjonen var Adrian 
hjemme igjen i Måløy, men det tok ennå seks 
uker før han var fullt tilbake på skolen. Tor-Kå-
re hadde hjemmeskole med ham i disse ukene. 
Adrian er skoleflink og det gikk greit å holde tritt 
med resten av klassen. Etter hvert kunne han 
smått om senn delta på mer undervisning på 
skolen. Den første tiden ble han kjørt til og fra. 
Foreldrene har hele tiden hatt god dialog med 
skolen, som tilpasser det lille Adrian eventuelt 
har behov for. Nå er han fullt tilbake, og både 
Adrian selv og foreldrene synes han har fått 

et nytt liv med bedre utholdenhet og mye 
mindre frustrasjon. Gode klassekamerater 
har han også.

– Han har gode venner på skolen, de passer 
litt ekstra på ham, særlig nå etter siste opera-

sjon, forteller Irene og synes det er godt å vite. 

KJENDISBESØK: På 
familiesamlingen i 
Loen i forbindelse med 
årsmøtet i Foreningen 
for hjertesyke barn i 
Sogn og Fjordane, var 50 
medlemmer, voksne og 
barn med. En av helgens 
store begivenheter var 
da vinnerne fra Melodi 
Grand Prix Junior i fjor, 
hadde konsert for barna. 
Adrian og Silje fikk 
signerte bilder av Anna 
og Vilde, og de fikk være 
med på gruppebilde med 
alle barna og kjendisene. 
(foto privat) 

LOTTERI: Spennende med lotteri og gaver, synes 
Adrian og storesøster Silje Oline! – Det å skulle klare 
seg uten far, mor og bror når vi har vært på kontroller, 
undersøkelser, innleggelser og operasjoner, har vært 
tøft også for Silje Oline, og det gjør noe med henne, 
sier Irene. Selv om hun er tatt godt vare på av gode 
besteforeldre, tanter og onkler.

PULMONAL ATRESI

Pulmonal atresi er en tilstand hvor pulmonalklaffen er stengt eller 
fraværende, slik at det er en fullstendig blokkering mellom høyre 
ventrikkel og lungearterien. Det betyr at blått (deoksygenert eller 
oksygenfattig) blod ikke kan passere fra høyre ventrikkel videre inn i 
lungene.

Mens ductus arteriosus fremdeles er åpen, vil blodet flyte gjennom 
denne kanalen og inn i lungearterien, og således til lungene. Når 
fosterblodomløpet opphører, vil imidlertid blodsirkulasjonen i lungene 
gradvis bli dårligere. Barnets hud får et stadig sterkere blåskjær 
(cyanose) og det vil ha problemer med å puste og suge. Han eller hun 
vil trenge behandling i løpet av livets første dager eller måneder for å 
sikre blodtilførsel til lungene slik at oksygen kan tilføres blodet.

Pulmonal atresi er alltid en kompleks hjertefeil, som oftest krever en 
serie inngrep med start i nyfødtperioden. Behandlingen er avhengig 
av utforming, størrelse og funksjon av høyre siden av hjertet. I noen 
tilfeller ligger forholdene til rette for at hjertet fungerer tilfredsstil-
lende etter kirurgiske eller kateterbaserte inngrep. I andre tilfeller vil 
behandlingen være palliativ (lindrende). Det betyr at hjertet til barnet 
ikke kan korrigeres slik at det fungerer som et normalt hjerte, men 
dets funksjoner kan forbedres.

FERDIG KATETERISERT: Kardiologene Gaute Døhlen fra Rikshospitalet og Lee Ben-
son fra The Hospital for Sick Children i Toronto, rett etter inngrepet i 2007. 
(Foto privat)

GOD BEDRING: 
Da Adrian var 
innlagt i fjor høst, 
fikk han hyggelige 
hilsener fra alle i 
klassen.

Hjemmeskole i ukene 
etter opersjonen. 
(foto privat)

(foto privat)
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Det første kirurgiske inngrepet på 
medfødt hjertefeil i Norge ble utført ved 
Rikshospitalet i Oslo i 1944 (lukning av 
åpenstående ductus arteriosus). Hjer-
te-lungemaskin ble tatt i bruk i 1959, og 
på 1960-tallet ble stadig flere medfødte 
hjertefeil operert (i starten VSD og ASD). 
Slike inngrep ble også gjort i Bergen og 
ved Ullevål sykehus i Oslo fra 1970-tal-
let. De første komplekse inngrepene for 
medfødte hjertefeil ble gjort på 1970-tal-
let. I 2003 ble all kirurgi av medfødte 
hjertefeil sentralisert til Rikshospitalet. 

I løpet av årene med behandling og 
operasjon av medfødt hjertefeil på barn 
i Norge, har utviklingen vært enorm. De 
første årene var 30 dagers dødelighet på 
10–15 prosent, i dag er den på rundt en 
prosent. Dette til tross for at kompleksi-
teten på hjertefeilen har økt betydelig. I 
30-årsperioden fra 1982–2011 falt sam-
let dødelighet for levende fødte barn med 
hjertefeil til en tredjedel (fra 12 prosent 
til fire prosent).

– Norge har kun ett sykehus som opere-
rer barnehjerter, men kan regne seg blant 
de aller beste i verden, sa den amerikan-
ske og anerkjente barnehjertekirurgen, 
Jeffrey Jacobs da han var på norgesbesøk 
for noen år siden. 

IKKE ALT ER BEDRE I UTLANDET
Utvalgene av pasienter med medfødt 
hjertefeil som opereres i Norge er natur-
lig nok forholdsvis små, og området er 
svært spesialisert. Kirurgi og interven-
sjonell behandling av barn med medfødt 
hjertefeil holdes på få og trenede hender.

En av forutsetningene for utviklingen er 
og har vært et internasjonalt samarbeid 

rundt behandling og kirurgi av denne 
pasientgruppen.

– Vi har en aktiv holdning til kompetan-
sebygging og søker alltid etter erfaring 
og kunnskap fra utlandet. Noen har 
særkompetanse eller bruker metoder vi 
ikke behersker, men ikke alt er bedre i 
utlandet. Et internasjonalt samarbeid 
er en forutsetning for å lykkes på dette 
feltet, og vi benytter oss av muligheten til 
å diskutere behandling og metoder med 
kolleger i internasjonale nettverk, sier 
Henrik Holmstrøm, professor og over-
lege ved barnehjerteavdelingen på Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet.
 
DELER ERFARINGER
Og det hender fra tid til annen at kom-
petansen og erfaringen på visse typer feil 
eller ny behandling mangler her i Norge. 
Da kan løsningen være at pasienten sen-
des til et sykehus et annet sted i verden, 
hvor de har spesiell erfaring med en ny 
behandlingsmetode eller operasjon av 
akkurat denne typen feil. 

I 1987 ble et norsk barn med hypoplas-
tisk venstre hjerte syndrom (HVHS) 
operert med såkalt Norwood-prosedyre i 
USA. Etterpå ble en «hjertebro» til USA 
etablert, og en rekke norske barn med 
samme tilstand ble sendt dit for ope-
rasjon av hjertefeilen HVHS. Fra 1999 
tok Rikshospitalet opp denne kirurgiske 
prosedyren i samarbeid med Norwoods 
team fra Philadelphia, og i dag behandles 
alle pasienter med denne hjertefeilen på 
Rikshospitalet i Oslo.

Holmstrøm forteller at de gangene 
pasienter med medfødt hjertefeil sendes 
til utlandet i dag, følger som regel et 

norsk team med leger med. Slik får de 
kombinert en behandlingsreise med at 
de norske legene lærer inngrepet og får 
bygget opp sin kompetanse. Alternativt 
hentes utenlandske kirurger, som har 
erfaring med slike inngrep, til Norge for 
å bistå norske leger under operasjonene, 
slik Norwood gjorde i 1999. Tilsvarende 
gjelder for kateterbehandling.

Han understreker også at de i vanske-
lige tilfeller, ved sjeldne hjertefeil eller 
uvanlige varianter av feilene, og hvor 
de i det hele tatt er i tvil, gjerne benytter 
muligheten for såkalt «second opinion» 
fra andre sentre. Da oversendes data og 
de får råd. Pasientene orienteres om dette 
samarbeidet. 
– Vi har alle et felles ønske om å tilby det 
beste for barna, sier Holmstrøm.

AVVENTER DOKUMENTASJON
Det forskes mye rundt om i verden, og 
det prøves ut nye kirurgiske og behand-
lingsmessige metoder. Holmstrøm fortel-
ler at det med jevne mellomrom dukker 
opp nye teknikker og løsninger. Dette er 
bra og det driver faget videre. Samtidig 
understreker han at det er nødvendig å 
ha en nøktern holdning til dette. Ikke alt 
som presenteres holder mål i lengden, og 
det er lett å la seg begeistre av en god idé. 

– Før resultatene et på plass samt doku-
mentasjonen på at behandlingen faktisk 
fungerer og gir gode resultater over en 
tid, velger vi å være nysgjerrig avventen-
de. Vi fordrer dokumentasjon på gode 
nok resultater før pasienter sendes til et 
senter for slik eventuell ny behandling 
eller før metoden tas inn i vårt program, 
understreker Holmstrøm.

DEKNING AV UTGIFTER TIL BEHANDLING 
INNENFOR EØS-OMRÅDET
Utgifter til behandling i et EU/EØS-land dekkes 
dersom behandlingen også ville blitt dekket i Nor-
ge. Det betyr at behandlingen må være lik eller 
sammenlignbar med behandlingen i Norge. Du 
(barnet) må ha en henvisning fra helsepersonell i 
Norge. For eksempel fra spesialist eller fastlege. 
Du kan be HELFO om forhåndstilsagn om at 
utgiftene blir dekket. Dette er ikke et vilkår for å 
få dekket utgiftene, men vil gi deg en sikkerhet for 
det. Forhåndstilsagn gis kun til rettighetspasienter. 
Det er pasienter som er vurdert av spesialisthelse-
tjenesten i Norge og fått tildelt rett til helsehjelp. 
Søker du om forhåndstilsagn må du ha et skriftlig 
behandlingstilbud fra et annet EU/EØS-land. 
Utgiftene dekkes med inntil samme beløp som 
behandlingen ville kostet i Norge. Reise- og opp-
holdsutgifter dekkes ikke. 

Du må ikke først bli vurdert i Norge. Du kan få 
lege til å henvise deg direkte til et behandlings-
sted i EU/EØS-land. Er det klart at utgiftene til 
tilsvarende behandling ville blitt dekket i Norge, 
skal de også dekkes i dette tilfellet. Men ved 
henvisning direkte til et behandlingssted i et annet 
EU/EØS-land får du altså ikke forhåndstilsagn om 
dekning av utgifter fra HELFO. Du må søke om 
dette i ettertid. 

BEHANDLING UTENFOR EØS-OMRÅDET
Behandling utenfor EØS-området dekkes kun når 
det foreligger kompetansemangel i Norge. Da dek-
kes utgiftene fullt ut. Det samme gjelder for reise 
og opphold. Det er viktig å søke om forhåndsgod-
kjenning, ellers risikerer du å ikke få dekket noe. 
Søknad sendes til utlandskontoret i den helsere-
gionen du bor. Avslås søknaden, kan du klage til 
Klagenemnda for behandling i utlandet.

Er det behandlingsstedet i Norge som mener at 
det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behand-
lingstilbud i Norge, og derfor tilbyr behandling 
ved et behandlingssted i utlandet, trenger ikke 
pasient/pårørende å søke. 

NB! Reglene om dekning av utgifter til behand-
ling i utlandet på grunn av kompetansemangel, 
gjelder også innenfor EU/EØS-området. Ønsker 
man behandling i et EU/EØS-land på grunn av 
manglende kompetanse i Norge, er det økonomisk 
mest gunstig å bruke disse reglene og ikke de ge-
nerelle reglene om dekning av utgifter til behand-
ling innenfor EU/EØS-området. 

STRENGERE KRAV TIL FORHÅND- 
SGODKJENNING
Stortinget har vedtatt at det ved behandling i 
utlandet alltid må foreligge forhåndsgodkjenning 
og at det skal stilles krav til kvaliteten i tilbudet. 
Dette ble fremmet som ett av flere virkemidler 
for å forebygge smitte med antibiotikaresistente 
bakterier. Det er i skrivende stund uklart når dette 
trer i kraft. 

ANDRE REGLER
Akutt behov for helsehjelp innenfor EØS-området 
dekkes etter de reglene som gjelder i oppholdslan-
det. Norge har også en avtale med Australia om 
dekning av utgifter ved øyeblikkelig hjelp. Husk 
å ta med det europeiske helsetrygdkortet. Flytter 
du til et annet land, kan du ved å tegne frivillig 
medlemskap i folketrygden få dekket en del typer 
helseutgifter i utlandet. Ellers er det slik at utenfor 
EØS-området og Australia må du ha reiseforsik-
ring for å få dekket utgifter ved øyeblikkelig hjelp. 
Reiseforsikring dekker ikke planlagt behandling. 
Utfyllende informasjon om behandling i utlandet 
finner du på www.helsenorge.no.

§

BEHANDLING I UTLANDET

Det er mulig å få dekket utgifter til planlagt utredning 
og behandling i utlandet. 

ATLE LARSEN er jurist  
og fast spaltist i Hjerte- 
barnet. Han svarer også 
på spørsmål på tjenesten 
«Spør eksperten» på 
www.ffhb.no

– BEHANDLING SOM KAN GJØRES  
    I NORGE, GJØRES I NORGE
Kirurgi og behandling av medfødt hjertefeil på norske barn, utføres i all hovedsak 
i Norge. Når kompetansen eller erfaringen mangler, samarbeider det norske 
miljøet med sentre andre steder i verden.

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN
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– Muligheten er besnærende og rommer 
et fantastisk potensial, om man lykkes, 
sier Gaute Døhlen, avdelingsleder på 
Barnekardiologisk avdeling på Oslo 
Universitetssykehus. 

Det er noe «science fiction»-aktig og sus 
av fremtid over denne typen behandling. 
Samtidig er det faktisk gammelt nytt. 
Allerede i 1989, for snart 30 år siden, 
gjorde pionérer i USA det første forsøket 
med inngrep på fosterhjerte. Noen få sli-
ke inngrep utføres hvert eneste år på sy-
kehus rundt om i verden. Foreløpig ikke 
i Norge. Erfaringene så langt er at det er 
svært innviklet, usikkert og heftet med 
stor risiko. Metoden regnes fortsatt som 
utprøvende og har ikke tatt av. Gaute 

Døhlen, som selv er intervensjo-
nist og årlig utfører mellom 

hundre og to hundre 
kateterinngrep på 

hjertesyke barn, 
er noe reservert, 
men slett ikke 
avvisende til 
ideen.

– Når teknologien blir god nok og resul-
tatene bedre, kan dette absolutt være en 
behandlingsmulighet også for oss, mener 
han. 

GRIPER INN I UTVIKLINGEN
Fosterhjertet utvikler seg hele tiden, og 
det vokser. Dersom det foreligger en 
eventuell feil, vil de ulike delene av hjer-
tet vokse litt ulikt, avhengig av hva som 
er galt. Ved å gripe inn i svangerskapet 
og gjøre noen små justeringer, kan man 
endre eller «pushe» litt på denne utvik-
lingen, i beste fall gjøre feilen mindre 
eller fjerne den. 

– På fosterstadiet kan man gjøre korrige-
ringer i hjertet som ikke er mulige etter 
at barnet er født, forklarer Døhlen og 
understreker at selve konseptet er godt.  
Han eksemplifiserer med et foster hvor 
det på ultralydundersøkelsen i svanger-
skapet oppdages at det ene hjertekamme-
ret er unormalt lite. Dette barnet vil mest 
sannsynlig komme til verden med kun ett 
fungerende hjertekammer (univentriku-
lært hjerte, se faktaboks) om ingenting 
gjøres. Et normalt hjerte skal ha fire 
kamre, to forkamre og to hovedkamre. 
Alle har sin funksjon og sikrer at blodet 
sirkulerer i hele kretsløpet og at kroppen 
får nok oksygen. 

Den bakenforliggende årsaken til at 
det ene kammeret hos dette fosteret er 
lite, kan i utgangspunktet være en trang 
aortaklaff. Fosterets blod vil slite med å 
komme forbi denne klaffen, og venstre 
hjertekammer/ventrikkel må jobbe har-
dere mot trykkøkningen. Først reagerer 

BEHANDLING AV HJERTEFEIL PÅ FOSTRE
Tenk deg at hjertefeil kan behandles tidlig i fosterlivet, mens barnet ligger trygt i 
mors mage og hjertefeilen ennå ikke er ferdig utviklet. Kanskje barnet kan komme 
til verden uten hjertefeil, eller med en langt mindre alvorlig feil enn hva det lå an til. 

kammeret med å utvide seg (dilatere). 
Deretter vil det sakte, men sikkert dege-
nerere til en stiv og tykk muskel, uegnet 
til å gjøre jobben sin, og barnet fødes 
med kun ett fungerende hjertekammer 
(det høyre).  

– Ved å gå inn i dette fosterets hjerte og 
åpne aortaklaffen, som er årsaken til at 
det ene kammeret ikke vokser normalt, 
vil vi ideelt sett kunne endre denne 
uheldige utviklingen av hjertets venstre 
ventrikkel. Målet er at barnet fødes med 
to intakte hjertekamre, og derved unngår 
å måtte gjennomgå flere omfattende 
operasjoner og ende opp med fontan-sir-
kulasjon (se faktaboks). Dette kan også 
øke sjansen for at barn med ellers ganske 
dårlige utsikter overlever, sier Døhlen.

«MINIMALLY», MEN OMFATTENDE 
INNGREP
Inngrepet det er snakk om kalles «mi-
nimally invasive» (som betyr kikhull). 
Lite ved inngrepet er likevel minimalt, 
bortsett fra hullet hvor nålen og kateteret 
stikkes inn. Døhlen forteller at dette er 
svært ressurs- og tidkrevende operasjoner 
og med mange mennesker involvert.
Mor er bedøvet, men våken under hele 
prosedyren, som kan ta lang tid i og 
med at også fosteret er våkent, men må 
ligge helt rolig idet prosedyren utføres. 
Fosteret får smertelindring intramus-
kulært, og har også noe effekt av mors 
bedøvelse (via morkaken). Et kateter med 
en nål perforerer mors livmor, føres inn 
gjennom fosterets brystben, og må treffe 
hjertet i akkurat riktig vinkel for å kom-
me i posisjon mot aortautløpet. Deretter 
føres en vaier gjennom nålen og gjennom 
klaffen. Til slutt ledes en sammenpresset 
ballong over vaieren, som blåses opp på 
akkurat riktig sted, der korreksjonen (di-
latasjonen) skal utføres. Klaffen utvides 
ved hjelp av denne ballongen. Deretter 
blir ballong, vaier og nål ført forsiktig 
tilbake og ut samme vei, fortrinnsvis uten 
å forårsake blødning eller annen skade. 
Hele prosedyren veiledes av ultralyd, og 
krever enorm presisjon og ikke minst, 
tålmodighet. 

– Fosteret må ligge i helt riktig posisjon, 
og det må ligge stille. Marginene er uhyre 
små, dette er et svært krevende inngrep 
med høy risiko. Resultatene så langt har 
heller ikke vært så veldig gode, medgir 
Døhlen. 

TO MULIGE INNGREP
Rent teknisk er det to typer inngrep på 
hjertet som kan gjøres ved intrauterin 
intervensjon på fosterets hjerte. Ballong-

dilatasjon av åre eller klaff (ved aortas-
tenose), som beskrevet over, er den mest 
vanlige prosedyren. En klaff eller åre kan 
også forsterkes ved at det settes inn en 
såkalt stent. 

I tillegg til aortastenose, kan inngrep også 
gjøres ved hjertefeilene pulmonalatresi 

(lungeklaffen er «stengt» eller mangler) 
og hypoplast venstre hjertesyndrom uten 
hull i forkamrenes skillevegg (se fakta-
boks). Ved sistnevnte tilfelle går prosedy-
ren ut på å lage et hull mellom forkam-
rene med nål og ballong, som deretter 
stives opp med en stent. Dette for å sikre 
bedre gjennomblødning av lungene og 

KANSKJE I FREMTIDEN: Gaute Døhlen er 
avdelingsleder på Barnekardiologisk avdeling 
på Oslo Universitetssykehus. Han er inter-
vensjonist og utfører årlig mellom hundre og 
to hundre kateterinngrep på hjertesyke barn. 
Døhlen er noe reservert til metoden med å 
behandle fosteret i mors liv, men slett ikke 
avvisende til ideen.

UNIVENTRIKULÆRT HJERTE/ 
ETTKAMMER HJERTE
Ettkammerhjerter, eller univentrikulære hjerter, er en samlebetegnelse på 
mange ulike hjertefeil. Fellesnevneren er at bare ett av hjertekamrene er stort 
nok til å kunne gjøre den jobben som hjertet egentlig skal ha to kamre til å utføre 
(pumpe blod til kroppen og til lungene).

HYPOPLASTISK VENSTRE HJERTESYNDROM 
(HVHS/HLHS)
Hypoplastisk betyr underutviklet. Venstre hjerte betyr strukturene på venstre 
side av hjertet (venstre forkammer, venstre hjertekammer samt tilhørende 
klaffer). Et syndrom betegner flere feil som forekommer samtidig. Hypoplastisk 
venstre hjertesyndrom betyr at venstre side av hjertet ikke har utviklet seg 
ordentlig.

FONTAN-OPERASJON

En serie av tre hjertekirurgiske inngrep som til slutt gjør det mulig for høyre side 
av hjertet å ta over funksjonene til venstre side. Målet med de tre operasjonene 
er at høyre ventrikkel skal kunne pumpe rødt blod (oksygenrikt) til kroppen, 
mens det blå blodet (oksygenfattig) passivt renner direkte til lungene, såkalt 
«Fontan-sirkulasjon» (oppkalt etter den franske hjertekirurgen Francis Fontan).

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

(Illustrasjon: Circulation. 2004 oct 12; 110C15): 212531)
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muliggjøre eventuell fontan-kirurgi etter 
fødsel, slik at barnet overlever. I disse 
tilfellene har fosteret i utgangspunktet 
svært dårlig prognose, både med og uten 
intrauterin behandling. Fra det interna-
sjonale registeret kommer det fram at av 
37 fostre med denne problemstillingen, 
var det kun 18 som overlevde nyfødtpe-
rioden.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Alle sykehus som utfører intrauterine in-
tervensjoner på fosterhjerter er organisert 
i et internasjonalt register (International 
Fetal Cardiac Intervention Registry – 
IFCIR), som samler data og samarbeider 
om prosedyrene. Norge er ennå ikke med 
i registeret, mens Sverige (ved Göteborg) 
er. 

– Vi kan sende inn pasienter vi også, mest 
sannsynlig gjør vi det en dag. Det blir 
nok til London, i tilfelle. Vel å merke når 
vi har et case som oppfyller alle kriterie-
ne og hvor det er helt åpenbart at utsik-
tene uten et slikt inngrep er svært dårlige, 
sier Døhlen. Han vil i tilfelle selv bli med, 
for å lære å håndtere prosedyren. Døhlen 
har tidligere hospitert i Toronto og har 
derigjennom kjennskap til og innsikt i 
metoden.

SMÅ TALL
På verdensbasis er det så langt gjort

ganske få slike inngrep på fosterhjerter, 
på det meste litt over tretti per år. Tall 
fra Boston på intrauterin korreksjon av 
aortastenose (med et totalutvalg på 215 
pasienter), forteller at kun 34 prosent av 
fostrene som fikk behandlingen, endte 
opp med to kamre ved fødsel. Av fostrene 
i utvalget som av ulike årsaker endte opp 
med ikke å få denne behandlingen i fos-
terlivet, var det så mange som 17 prosent 
som likevel endte opp med to kamre ved 
fødsel. 

– Dette forteller noe om at resultatene 
er marginale og at sannsynligheten for å 
lykkes er ganske liten. Samtidig sier det 
noe om graden av usikkerhet i utgangs-
punktet. Vi kan ta feil ved diagnostise-
ring, kriteriene som er satt er langt fra 
sikre, understreker Døhlen. Og nettopp 
kriteriene, og vurderingen av hvem som 
kan ha nytte av slik behandling, er noe av 
det vanskeligste ved dette. 

– Det er begrenset hvor sikker man kan 
være når et fosterhjerte undersøkes med 
ultralyd, også fordi det hele tiden endrer 
seg. Hvor setter vi egentlig kriteriegrense-
ne? Og når er det riktige tidspunktet for 
å gjøre inngrepet?  

– Ved pulmonal atresi, for eksempel, er 
det nesten ikke mulig å velge ut hvilke 
pasienter som kan ha nytte av et inngrep 

før fødsel. Ikke minst fordi vi sjelden vet 
hva følgene for barn som fødes med den-
ne hjertefeilen faktisk vil være. Det kan 
spenne fra ganske liten konsekvens, hvor 
vi like gjerne kan åpne pulmonalklaffen 
med kateter rett etter fødsel, med samme 
ønsket effekt og mye mindre risiko. Men 
omfanget av hjertefeilen kan også være 
alvorlig, med risiko for at barnet ender 
opp med fontan-sirkulasjon. Kriteriene 
for å velge pasienter i denne gruppen er 
svært vage og lite klare.

Døhlen forklarer at høyre hjertekammer/
ventrikkel reagerer annerledes på økt 
motstand enn venstre. Istedenfor å bli 
større, «gror» den nesten helt igjen. Det 
intrauterine inngrepet ved pulmonal 
atresi er mer komplisert rent teknisk. For 
det første fordi tilkomsten til pulmonal-
klaffen (geometrien) er mer kronglete enn 
på aortaklaffen. Dessuten må klaffemem-
branen perforeres før vaier og ballong 
kan plasseres riktig.

INNGREP MED STOR RISIKO
Risikoen ved alle disse inngrepene er 
svært høy. Selv i øvede hender er sjansen 
for alvorlige komplikasjoner, som nedsatt 
hjertefunksjon, nedsatt hjertefrekvens og 
alvorlige blødninger, opp mot 40 prosent. 
– Hvor ellers i medisin gjør man ting 
med så høy risiko involvert, spør Døhlen 
retorisk. 

Fem millioner mennesker lever med med-
født hjertefeil i Europa. Klaffefeil og be-
hov for å bytte klaffer er en vanlig følge 
av både medfødt hjertefeil og av andre og 
ervervede hjertesykdommer. De økono-
miske kostnadene er store, og belastnin-
gene for pasientene, med komplikasjoner 
og gjentatt bytte av klaffer, er enorme.
Per i dag benyttes mekaniske klaffer 
og donorklaffer fra et annet menneske 
(homograft) og fra svin og kalv når 
klaffer i hjertet erstattes. Disse er langt 
fra ideelle. Ved mekaniske klaffer må pa-
sienten bruke blodfortynnende medisiner. 
Homograft-klaffer kan avstøtes og slites 
ut langt raskere enn en opprinnelig klaff. 
Dagens klaffer mangler dessuten potensi-
al for vekst, og begge typene degenereres, 
blant annet med forkalkninger. De må 
derfor byttes etter noen år og krever nye 
operasjoner. 

PILOTSTUDIE I TYSKLAND
Ideelt sett bør en klaff ha potensial til å 
regenerere (reparere seg selv) og til vekst. 
Forskning de senere årene har fokusert 
mer på regenerativ biologi og rekon-
struktiv terapi. 

Doktor Axel Haverich ved universitets-
sykehuset i Hannover begynte allerede i 
2002 å forske på et hjerteklaff-implantat 
med potensial for slik regenerasjon. Klaf-
fen han benyttet var skapt av et homo-
graft, kjemisk behandlet slik at virus og 
bakterier ble inaktivert. Haverichs pi-
lotstudie sammenlignet grupper av barn 
som fikk konvensjonell biologisk klaff 
og denne nye klaffen. Over 100 pasienter 
har fått operert pulmonalklaff i Hann-
over siden 2005, og de første barna er 
fulgt opp i cirka ti år. Pilotstudien tyder 
på at klaffen tilpasser seg, viser evne til å 
reparere seg selv og ser ut til å vokse noe 
med barnet. Ingen av barna har måttet 

fjerne klaffen, og resultatene så langt er 
gode. Mange tilsvarende forsøk er også 
gjort på dyr, hvor det ser ut som at im-
plantatet er godt akseptert hos mottaker, 
og at nydanning av celler fungerer.

Espoir (Europeisk klinisk studie for 
anvendelse av regenerative klaffer) er en 
multisenterstudie i Europa som inklu-
derer 12 sentre og 120 barn. Studien 
ble startet opp i 2013 av Haverich, ble 
avsluttet i desember 2016 og har allerede 
fått mye oppmerksomhet. Flere viten-
skapelige artikler er produsert. Målet er 
å forbedre klaffebehandlingen hos barn 
med medfødt eller ervervet hjertefeil. 
Norge er ikke med i selve studien, men 
er representert i komiteens etiske råd ved 
Marte Jystad fra Foreningen for hjertesy-
ke barn. 

EN KLAFF SOM VOKSER OG  
TILPASSER SEG
Hjertet består av fire sentrale klaffer: 
pulmonalklaffen (mellom høyre hjer-
tekammer og lungearterien), tricuspi-
dalklaffen (mellom høyre forkammer 
og høyre hjertekammer), mitralklaffen 
(mellom venstre forkammer og venstre 
hjertekammer) og aortaklaffen (mel-
lom venstre hjertekammer og aorta). 
I Espoir-prosjektet dreier det seg om 
pulmonalklaffen. 

Et tilsvarende prosjekt for aortaklaff er 
imidlertid også i gang (ARISE – Aortic 
valve Replacement using Individua-
lised Regenerative allografts). ARISE 
ble startet i 2015, og også her vil 120 
pasienter bli inkludert i studien. De første 
resultatene er lovende, og Hjertebarnet 
vil komme tilbake med mer informasjon 
om dette prosjektet etter hvert.

RENVASKET KLAFF FRA MENNESKE
Klaffen/implantatet som brukes i Es-
poir-prosjektet er utviklet av et homo-
graft (donorklaff fra menneske). Denne 
«vaskes» ren (desellulariseres), og så mye 
som 98–99 prosent av donors celler fjer-
nes. Klaffen får også kjemisk behandling, 
slik at virus og bakterier inaktiveres. Da 
står man igjen med et reisverk av klaffen, 
kalt «scaffold», som har vist seg å ha 
liten risiko for immunologiske reaksjoner 
eller avstøtning. 

Det neste som skjer er at det såes på 
celler fra pasienten som skal ha klaffen, 
og at disse gror til. Prosessen tar seks til 
åtte uker og skjer på et laboratorium i 
Hannover. Deretter opereres klaffen inn i 
barnets hjerte, hvor tilpasningen fortset-
ter og den ganske snart vil gro inn som 
en del av barnets eget biologiske vev.
Barna som er inkludert i studien har en 
spredning i alder fra 5 til 30 år, og de vil 
bli tett fulgt opp i årene som kommer. 
I tillegg til de 120 pasientene som har 

KLAFFEPROSJEKTET ESPOIR

– en bro til fremtiden?
Kan det utvikles en klaff som vokser med barnet og 
som reparerer seg selv? Det europeiske forsknings-
prosjektet Espoir har i fem år jobbet med å finne 
svar på dette. 

TEKST: HANNI WINSVOLD PETERSEN OG MARTE JYSTAD

– Det er begrenset hvor sikker man kan 
være når et fosterhjerte undersøkes 

med ultralyd, også fordi det hele tiden 
endrer seg. Hvor setter vi egentlig 

kriteriegrensene? Og når er det riktige 
tidspunktet for å gjøre inngrepet

Marte Jystad er spesialrådgiver i FFHB.
Hun er brukerrepresentant i Espoir- 
prosjektets etisk råd, ECG (Ethics and  
Governance Council), som har en uavhengig 
og selvstendig rolle.
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GOSH har som sin visjon å være det ledende 
barnesykehuset i verden. Mer enn en kvart million 
barn er innom sykehuset hvert år. Sykehuset er 
delt inn i nær 60 kliniske spesialiteter, hjertesyk-
dom hos barn er ett av dem, og de driver utstrakt 
forskning.

Victor Tsang har vært en av de ledende kirurgene 
på hjertekirurgisk avdeling ved GOSH i 20 år. I 
tillegg til barna han opererer på GOSH, gjør han 
operasjoner på voksne med medfødt hjertefeil 
ved hjertesykehuset i London (St Bartholomew’s 
Hospital), og er tilknyttet et privat sykehus (The 
Harley Street Clinic). Victor Tsang utfører nær 
300 operasjoner på medfødt hjertefeil årlig. 
GOSH er et anerkjent sykehus, og i tillegg til at 
pasienter sendes hit fra ulike sykehus i resten av 
verden, gir de råd og veiledning til andre sentre. 

Ofte blir de også bedt om å gjøre en «second opi-
nion» av pasienter.  På spørsmålet om de virkelig 
er ledende i verden, er ikke sjefskirurg Victor 
Tsang så opptatt av å sammenlikne med andre.

– GOSH har virkelig gode eksperter på ALLE 
områder. Det er et privilegium å være en del av et 
slikt kollegium. Vi bruker ressurser på å under-
støtte vårt program, og har et genuint ønske om å 
hjelpe barna, er hans svar.

GOD OVERLEVELSE
Totalt er de fem kirurger som opererer barne-
hjerter på GOSH. De tar inn pasienter fra hele 
England, fra Irland og Skottland, men også fra 
andre land i Europa og fra Midt-Østen. Noen 
ganger fra Skandinavia. 

For meg er det en dag på jobb

– FOR BARNA ER DET 
   RESTEN AV LIVET
Great Ormond Street Hospital (GOSH) ligger midt i hjertet av London og er verdens 
eldste barnesykehus (fra 1852), med selveste dronning Elizabeth som sin beskytter. I 
dag regnes sykehuset som et internasjonalt senter for behandling av barnesykdommer. 
650 åpne hjerteoperasjoner på barn utføres årlig på dette sykehuset. 

Marte Jystad fra Foreningen 
for hjertesyke barn og Victor 
Tsang fra GOSH. 

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

fått denne typen desellularisert klaff, er 
det opprettet kontrollgruppe(r), slik at 
resultatene over tid kan sammenliknes og 
verifiseres.

Det er mye optimisme knyttet til studiens 
potensial. Håpet er at denne typen 
klaffer kan forbedre den kirurgiske 
behandlingen av klaffefeil hos barn og 
voksne, fordi den kan redusere dødelig-
het og sykelighet, risiko for endokarditt, 
blodpropp og ikke minst redusere antall 
reoperasjoner. 

MANGEL PÅ DONORKLAFFER
En av de store utfordringene knyttet til 
klaffe-prosjektet og konseptet, er mange-
len på donorklaffer, og i særdeleshet de 
små. Lite tyder på at dette vil endre seg i 
fremtiden. 

I tillegg er utviklingen og selve prosesse-
ringen av klaffene kostbar, og det er store 
økonomiske interesser involvert. Så langt 
har prosjektet vært finansiert med midler 
fra EU (5,2 millioner euro). Som alltid 
er utvikling av nye behandlingsmetoder 
kostbare og ressurskrevende prosesser, 
og denne studien hadde ikke vært mulig 
uten finansiering fra EU. Hvorvidt me-
toden skal implementeres som standard 
behandling er det altfor tidlig å si noe om 
ennå, og her vil også de kostnadsmessige 
aspektene spille en stor rolle. 

FORSKNING PÅ BARN  
– EN ETISK UTFORDRING? 
Forskning på og med barn, som dette 
klaffeprosjektet, er utfordrende og reiser 
mange etiske spørsmål. 

Generelt sett har man lenge vært forsiktig 
med forskning på barn, og har tendert 
mot en holdning om at det er uetisk å 
inkludere barn i kliniske studier. De se-
nere årene har det skjedd en holdnings-
endring på dette området, og nå ser man 
det heller som uetisk å ikke forske på 
barn. Fordi det å ikke inkludere barn i 
kliniske studier har alvorlige helsemes-
sige implikasjoner for barn som gruppe. 
Kliniske studier av høy kvalitet i bar-
nepopulasjonen er helt nødvendig for å 
bedre den fremtidige helsen til barn. 

I Espoir-prosjektet er det opprettet et eget 
etisk råd, ECG (Ethics and Governance 
Council), som har ansvar for å gi råd og 
assistere prosjektet ved å ha en uavhengig 
og selvstendig rolle. ECG gir ekstern og 
uavhengig veiledning om etiske og juri-
diske aspekter. Marte Jystad fra Forenin-
gen for hjertesyke barn er valgt inn i 
dette rådet som brukerrepresentant, med 

sin erfaring som bruker, men også med 
erfaring fra andre etiske komiteer, fra 
internasjonalt arbeid (ECDHO og Cori-
ence) og fra sin helsefaglige bakgrunn.

Et krevende spørsmål i Espoir-studien 
har vært inklusjon: hvem som skal tas 
med og få være med. Dernest barnets 
samtykke til å være med, som de faktisk 
ikke kan stå for selv, men som må gis av 

foreldre. Erfaringen i dette prosjektet har 
vært at ingen foreldre sier nei, alle som 
får presentert muligheten og prosjektet 
har takket ja på barnets vegne.

Ivaretakelse av pasientenes sikkerhet og 
interesse står også sentralt. ECG har også 
ansvar for sikkerhetsaspekter som gjelder 
datasikkerhet.

ESPOIR
Europeisk klinisk studie for anvendelse av regenerative klaffer (European clinical 
study for the application of regenerative heart valves).
Disse sentrene er med i Espoir:
Universitetet i Hannover 
Universitetet i Moldova 
Leiden Universitet i Nederland 
Great Ormond Street Hospital, London 
Universitetet i Padova, Italia 
Azienda, Italia (partner til Padova)  
Descartes Universitet i Paris 
Universitetet i Zurich, Sveits  
Corlife, Tyskland  
DGFG, Tyskland  
European Homografts Bank, Belgia  
Den medisinske høyskole, Hannover 

Hva er regenerativ medisin og tissue engineering?  
Regenerativ medisin (gjenoppbyggende medisin) og tissue engineering (å utvikle 
vev og organer i laboratorium) sikter seg inn på menneskekroppen, og har til 
hensikt å imitere hvordan den reparerer seg selv og å forstå hvordan dens vev og 
organer utvikler seg fra en felles celleklump. Regenerativ medisin og tissue engi-
neering har potensial til å løse transplantasjonskrisen ved å «lage» organer og vev 
som kan transplanteres. 

KOMMENTAR FRA OUS RIKSHOSPITALET
Noen resultater fra Espoir-studien ble 
presentert i Båstad under det Nordiske 
møte i Barnekardiologi i september 
2016. En av dem som var tilstede er 
Henrik Holmstrøm, professor og overle-
ge ved OUS, Rikshospitalet.
  
– Vi har fulgt med på prosjektets utvik-
ling i Hannover de siste ti årene, men 
det er først nå vi får vite hvordan denne 
ideen fungerer i virkeligheten. Den har 
blitt møtt med en del skepsis, fordi 
forsøk med et lignende produkt rundt 
årtusenskiftet ble nokså mislykket. Nå 
ser resultatene lovende ut, og hvis dette 
viser seg å være bedre enn dagens 
alternativer, blir det aktuelt å bruke den 
samme teknikken her, sier Holmstrøm.
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– Kirurgene på GOSH var pionerer og tidlig ute 
med operasjoner på medfødt hjertefeil. Allerede 
tidlig på 60-tallet ble de «blå barna» behandlet 
kirurgisk med shunt, forteller han. Utviklingen har 
vært enorm i disse årene, og Tsang påpeker at re-
sultatene bare de siste ti årene er forbedret radikalt. 

– I dag er 30-dagers overlevelse hos oss på 99 
prosent, sier han stolt. Men understreker samtidig 
at dette er et korttidsmål, og at det sier lite om 
utsiktene over tid. 

– Vi vet at det er en del utfordringer og forekomst 
av flere andre sykdommer i fremtiden for noen av 
disse barna, særlig dem med de mest alvorlige di-
agnosene, og det er selvfølgelig en stor belastning, 
sier Tsang. Han ser mange dilemmaer: Hva er al-
vorlig hjertefeil? Hva er en livstruende operasjon? 
Når skal man eventuelt ikke operere? Samtaler 
med foreldre i forkant av operasjoner prioriteres 
høyt av Victor Tsang, og de involveres alltid i 
diskusjonen om hva som kan og bør gjøres. 

– Hvis vi KAN hjelpe, og foreldrene ønsker det, 
så strekker vi oss langt for å operere og behandle, 
også når livsutsiktene ikke er så gode. For hva er 
et langt liv? Hva er målet på et godt liv? Å være i 
stand til å gå på skole? Foreldre har individuelle 
og personlige svar på dette, og mye vil avhenge 
av den enkelte families livsfilosofi (kultur, religion 
osv.). Vi må respektere dette, sier Tsang og ønsker 
heller ikke å mene så mye om andelen svanger-
skap som avbrytes ved påvisning av alvorlig 
hjertefeil. 

Han har flere ganger blitt overrasket over hvordan 
alvorlig syke barn mestrer livet.
– Vi er ikke her for å dømme!

EN GOD START
Han vektlegger hvor uhyre viktig det er at den 
aller første behandlingen faktisk er riktig.
– Det første inngrepet danner plattformen for 
barnets videre utvikling. 

Derfor har tidlig diagnostikk stor betydning for 
videre utfall, og Tsang ser stor gevinst i at hjerte-
feilen oppdages allerede i svangerskapet. Da kan 
operasjon og behandling planlegges, og man unn-
går akutt-kirurgi hvor operasjon må gjøres med 
kort forvarsel. Tsang kan imidlertid fortelle at det 
i England, som i Norge, varierer hvor ofte hjerte-
feilen oppdages på ultralyd i svangerskapet og at 
det er store sosiale forskjeller på dette området. 

PLIKT Å VÆRE ÆRLIG 
Magasinet Hjertebarnet møter Victor Tsang 
en vanlig dag på jobb på GOSH. Han tar imot 
utenfor operasjonsstuene. En hektisk, men vennlig 
mann. To operasjoner står på dagsplanen hans, en 
arteriell switch-operasjon og en reparasjon av en 
meget trang aorta på en liten og syk baby. Presset 
inn mellom tverrfaglige planleggingsmøter med 
resten av teamet hvor alle pasienter diskuteres, 
papirarbeid og samtaler med pårørende. Han 
snakker alltid med foreldre før operasjonene, og 
etter. 

Det er en bestemt, men ydmyk kirurg som fortel-
ler om hverdagen som livredder.  

– For meg er dette en dag på jobb, for barna er 
det hele fremtiden. Det er et stort ansvar.

Han ser det som sin plikt å være ærlig når han 
informerer foreldrene. «Enhver hjerteoperasjon 
er farlig, men vi er ganske gode på dette», er noe 
av det han formidler. Det er viktig for ham å være 
direkte og oppriktig, men samtidig ønsker han å 
formidle håp, det er alltid noe å holde tak i.

Dagens første operasjon er en reparasjon og 
anastomose av en aortakoarktasjon (sammen-
vokst/tett område i aorta). Hjertefeilen var ikke 
oppdaget i svangerskapet, og mor og barn hadde 
reist hjem fra sykehuset, intetanende om at noe 
var galt.  Dette var det tredje barnet, og mor 
merket at «noe» ikke stemte. Jordmor på helsesta-
sjonen reagerte også. Fem dager gammel ble jenta 
operert på GOSH. 

– Denne gangen var det «the mother’s eye» som 
oppdaget hjertefeilen, forteller anestesilegen. 

Det er stille i operasjonssalen, kun lavmælt 
kommunikasjon mellom kirurgene og operasjons-
sykepleierne. Assistenter går teamet til hånde med 
utstyr og annet, anestesilege passer på barnet, 
som er koblet til en pustemaskin som sørger for 

sirkulasjon og utveksling av oksygen til blodet 
(ECMO), er trygg i narkose og får nok oksygen. 
På en skjerm kan vi følge med på det som gjøres, 
snittet som klipper bort det fortettede området 
av aorta, og de to nye åpningene som sys pent 
sammen etterpå. Hele operasjonen tar litt under 
to timer, så gjøres barnet klart til å overleveres 
intensivavdelingen for post-operativ pleie.

I TRYGGE HENDER
Tsang skryter at teamet sitt, av alle som gjør for-
beredelsene og etterarbeidet til inngrepet, og som 
sørger for at han kan bruke ressursene sine til det 
han er aller best på; nemlig å operere. 

– Vi er som et formel 1-team, kommenterer assis-
tentkirurgen, som etter operasjonen følger med 
barnet over til intensivavdelingen. Det myldrer av 
leger, sykepleiere, barnepleiere og administrativt 
personell rundt sengen til den nyopererte jenta. 
Alle har sine oppgaver og overleverer nødvendig 
informasjon om barnets situasjon med autoritet 
og trygghet. 

På denne posten blir barnet liggende til det er 
stabilt nok og kan overføres sengepost. Deretter 
er det videre oppfølging på hjemmesykehuset 
der familien bor. Kun de mest alvorlige tilfellene 
følges videre opp på GOSH det første året. Tsang 
synes det hadde vært ønskelig at flere av pasien-
tene kunne følges over lengre tid ved GOSH, men 
det er kapasitetsbegrensninger og vanskelig å få til 
dette. Han tror dessuten at lokal oppfølging også 
er bra for familien.

OGSÅ HJERTETRANSPLANTASJONER
Det utføres årlig cirka 25 hjertetransplantasjoner 
på GOSH i London, på alt fra de aller minste bar-
na og opp til dem som er 18 år. Med gode resul-
tater. I England, som i verden for øvrig, er mangel 
på donorer en utfordring. Som er en av grunnene 
til at de nesten har gått helt bort fra kombinerte 
hjerte-lunge-transplantasjoner på GOSH. 

– Gitt organsituasjonen, er det nesten uetisk å 
bruke to organer på en og samme person, argu-
menterer Tsang.

Det er ofte ventetid for barnet som skal få nytt 
hjerte, og på GOSH tar de da i bruk ulike pumper 
som «bro» til transplantasjonen, blant annet har 
de Berlin Heart, men også andre typer. 

– Situasjonen er veldig annerledes i dag enn for ti 
år siden, i og med bruken av mekaniske hjerte-
pumper. Disse gjør at pasientene blir langt mindre 
dårlige mens de venter på et nytt hjerte, og er bed-
re rustet til å ta imot det nye organet. Vi reduserer 
«spill av organer» med disse pumpene.

MED I FORSKNINGSPROSJEKTET  ESPOIR
GOSH er ett av åtte ledende sykehus i Europa
som deltar i studien om decellulariserte homo-
graftklaffer (klaff fra et annet menneske). Sju barn 

er inkludert fra dette sykehuset, og har 
fått satt inn den nye klaffen på GOSH, 
av Tsang selv. Han påpeker at materialet 
er godt å bruke og minner om et konven-
sjonelt homograft. Vitenskapsmannen 
Tsang synes dette forskningsprosjek-
tet er svært interessant, og har 
tro på kvaliteten i designet og 
at det er organisert som en 
multisenterstudie. At så 
mange som 120 barn er 
inkludert totalt sett, gjør 
at utvalget er repre-
sentativt, og han 
mener vi etter hvert 
vil kunne si noe om 
resultatene. 

– Friheten fra å måt-
te reoperere barna 
vil være fantastisk, 
sier han, og vektleg-
ger at de potensielle 
immunologiske fordelene 
med disse decellulariserte 
klaffene er store. 

Målet er at klaffene blir 
en del av barnets kropp 
og kanskje også kan vokse 
med barnet.

– Med en slik modell, nesten 
uten annet DNA enn barnets 
eget, er sannsynligheten for av-
støtning liten, sier han optimis-
tisk. Han legger imidlertid vekt 
på at med disse, som med alle 
klaffer som settes inn, er riktig og 
presis kirurgi uhyre viktig. 

– Minst fem år må gå før man 
egentlig kan si noe som helst om 
hvordan en ny klaff fungerer. Dess-
uten er mangelen på donorklaffer, 
særlig for de minste, en utfordring. 
I tillegg er det dyrt å forberede disse 
decellulariserte homograftklaffene, sier 
han og er avventende til resultatene. Det 
optimale på sikt, ifølge ham, vil være om 
vi kan skape autologe klaffer (med materi-
ale fra personens egen kropp). 

– Mangelen på et funksjonelt pro-
gram for å utvikle en eksperimen-
tell human klaff, er imidlertid en 
stor utfordring som vil vare ved.

Victor Tsang er en av de ledende kirurgene på GOSH i Lon-
don. Han opererer årlig 300 medfødte hjertefeil.
– Hvis vi KAN hjelpe, og foreldrene ønsker det, så strekker vi 
oss langt for å operere og behandle, også når livsutsiktene 
ikke er så gode, sier kirurg Victor Tsang, som synes det er 
viktig å lytte til foreldrenes ønsker og tanker.

DYP KONSENTRASJON: 
Det er stille i operas-
jonssalen under Victor 
Tsangs opeasjoner, kun 
lavmælt kommunikasjon 
mellom kirurgene og 
operasjonssykepleierne.
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Vi har vel alle vært i den situasjonen der 
vi har vært på et jobbintervju og deretter 
måttet vente en stund på å få vite om vi 
fikk tilbud om jobben eller ikke. Da går 
tiden sakte og du tenker mye på hvilket 
svar du skal få.

Tenk deg å få et sykt barn. Å få vite at 
noe er galt, men ingen vet hva. Da starter 
en utredning som tar tid og foreldrene 
må vente på svar. Du googler og leser 
alt du kommer over av mulige utfall, og 
kanskje sørger du over noe som aldri blir 
en realitet. Men samtidig som du venter 
skjer det mye med det lille barnet som fø-
rer til at konklusjoner trekkes og legene 
føres på sporet av noe. Etter som tiden 
går får du noen svar på hvorfor barnet er 
som det er, eller kanskje får du aldri svar. 
Vi fikk svar, det tok fire måneder. 

Nå må du vente på behandling. For det 
er en god del konsultasjoner og behand-
ling av barnet. Så er det slik at barnet må 
behandles ved to sykehus, lokalsykehuset 
og Rikshospitalet. Og for å være helt 
ærlig, så funker ikke kommunikasjonen 
dem imellom alltid så veldig bra. 

Du blir bedt om å reise til Rikshospitalet 
med barnet. Lokalsykehuset forbereder 
deg på operasjon, da dere kommer fram 
viser det seg at dere er kommet til en 
konsultasjonstime. Operasjon er om 
noen uker, dra hjem og vent. Du klarer 
nesten ikke snakke den dagen. Du har 
ventet så lenge, gruet deg så, og samlet 
så mye mot. Så må dere bare snu i døra. 
Nå må dere vente på nytt brev, ny time, 
nye nerver. Ny motivasjon må tvinges 
fram. I mellomtiden ser du på barnet ditt 
hver dag at det sårt behøver operasjon. 

Du prøver å stille opp så godt du kan, 
men vet det bare er operasjonen som kan 
endre noe. Du venter og venter. Du ringer 
og maser. Mobiltelefonen er alltid innstilt 
på høyt volum. Du nærmest venter på 
postmannen ved postkassen, du går til 
sengs om kvelden med like stor skuffelse. 
Ingen tok kontakt i dag heller.

Når du er helt sikker på at du ikke vil 
overleve en eneste dag til med venting, 
når du er så sliten at du for det meste 
sitter med et tomt blikk i en tom vegg. 
Da kommer tiden for operasjon dalende i 
fanget på deg. Nå må du finne kraft til å 
hjelpe barnet igjennom dette.

Denne hendelsen tror du bare kan skje en 
gang, du tenker at nå er barnet operert. 
Vi reiser hjem, glemmer den vonde 
ventingen og alt som har vært. Blanke 
ark. Men det er ikke over, det har bare 
nettopp begynt. For hver gang barnet ditt 
ikke kan motta behandling på lokalsyke-
huset, følger en lang ventetid imellom 
sykehusene der du er forlatt til deg selv 
i ensomhet. En ventetid der ingen lenger 
føler på ansvaret for ditt barn og ingen 
ser hvilken påkjenning det er for deg som 
forelder å sitte på sidelinjen og vente uten 
å kunne hjelpe. 

Noen ganger venter du på en konsulta-
sjon fra en med større faglig tyngde, du 
venter på operasjon av noe som skal gjø-
re hverdagen bedre for deg og ditt barn, 
du venter på utredning og undersøkelser 
som skal gi svar på hvordan livet vil bli 
fremover. Og det er bare de som kan gi 
deg svaret. Du har ikke mulighet til fritt 
sykehusvalg eller privatsykehus. Kompe-
tansen er der, du må vente. 

Du tenker mye og mange spørsmål 
kommer opp. Er henvisningen kommet 
fram? Er den blitt borte i posten? Har de 
glemt barnet ditt? Blir barnet nedpriori-
tert siden det er annerledes? Du prøver 
også å tenke positive tanker. Tenke at det 
nok har sin grunn at det tar den tiden 
det tar, at situasjonen kanskje ikke er så 
alvorlig som du oppfatter det. Tenker at 
det tross alt er mange som er i en langt 
verre situasjon, de venter sikkert de også. 
Tenker på det positive med barnet ditt 
og med det som går fint. Tenker på hvor 
heldig du er siden akkurat dette barnet 
ble ditt. Men frykten og sorgen innhenter 
deg stadig og tvinger deg inn i ventetiden. 
Tenk hvor fint det ville være om noen 
fra sykehusene ville ringt en gang iblant 
for å høre hvordan det går mens dere 
venter. Trygget deg og bekreftet at 
barnet ditt ikke er glemt. Bare det ville 
hjulpet deg ganske mye disse ukene 
og månedene. Da ville du ikke vært så 
ensom allikevel.

Du kan ikke bli en god venter. Ingen 
situasjoner er lik. Noen ganger er det 
lettere å vente, mindre alvorlighetsgrad 
eller noe som ikke berører hverdagslivet i 
stor grad. Da er det greit å vente. Men de 
tilfeller der du venter på en viktig opera-
sjon, stor eller liten. Eller det å vente på 
et svar som vil prege livet til hele familien 
i overskuelig fremtid, da er det nesten 
ikke til å bære. Da er det vondt å sove, 
vondt å spise, vondt å fungere i jobb, i 
dagliglivet. Vondt å strekke til for barnet 
og de resterende barna, for ektefelle og 
familie. Dager kommer og dager går. 
Uker kommer og uker går. Hvor ble 
de av, hva skjedde? Du bare ventet, du 
klarte ikke leve. 

Om det å vente
Det å vente er noe av det vanskeligste jeg vet. Å vente 

på et svar, å ikke vite om det vil bli positivt eller 
negativt. Det er vanskelig.

KRONIKK GRETHE RAFAELSEN

Forskningsstiftelsen har som ideelt 
formål både å fremme forskning for barn 
med medfødt hjertefeil og å stimulere til 
nye studier. Slik ønsker stiftelsen å belyse 
og forbedre den totale livssituasjonen for 
barn, unge og voksne som er født med 
hjertefeil – både medisinsk og psykososi-
alt. Rundt 9000 barn og unge under 18 
år – og nesten dobbelt så mange over 18 
år – lever med den nest største kroniske 
barnesykdommen her i landet.

Foreningen for hjertesyke barn har flere 
tiårs erfaring i å samarbeide med ulike le-
dende forskningsmiljøer. Siden opprettel-
sen av FFHB for over 40 år siden, er mye 
ny kunnskap vunnet. I 2004 opprettet 
foreningen den eneste forskningsstiftelsen 

som fokuserer på barn med hjertesyk-
dom. 
– Vi visste allerede da at det er mye å 
hente for denne pasientgruppa. Vi er 
kommet langt, men har langt igjen. 

– Vi må forske mer på medisinske  
problemstillinger, understreker fagsjef  
i FFHB, Pia Bråss. 

Hun er opptatt av at vi trenger mer 
kunnskap om hva som virker helsefrem-
mende.

– Det er liv som skal leves. Gjennom økt 
kunnskap kan vi gi barn og unge stadig 
bedre hjelp.

Hun mener vi må se sammenhengen 
mellom fysisk og psykisk helse, forebyg-
ging og behandling. Barna og unge lever 
livene sine i familien, i barnehagen og på 
skolen, og derfor må helsebegrepet inn i 
nye sammenhenger og på flere arenaer.

Bråss sitter i styret i forskningsstiftelsen 
og er med på å tildele midler sammen 
med foreningens andre representanter, 
Helene Thon, Bjørgunn Brones og styre-
leder Erik Skarrud. 

GODE LIV 
Moderne hjertekirurg redder i dag 90 
prosent av barna med de mest alvorlige 
og kompliserte hjertefeilene. Men fortsatt 
dør 40–50 barn med hjertefeil hvert år. 

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN FORSKNINGSSTIFTELSEN:

– Vi vil redde flere 
og gi flere bedre liv

Bare én forskningsstiftelse fokuserer fullt og helt på barn med hjertesykdom: 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen deler årlig ut hundre-
tusener for å holde trykket i hjerteforskningen oppe. 

TEKST: TORILL FUNDERUD  |   FOTO: HANNI W. PETERSEN

LIVSKVALITET: – Foreningen for hjertesyke 
barn jobber for at alle hjertesyke barn i 
Norge skal få best mulig behandling. For 
vår forskningsstiftelse er det en prioritert 
oppgave å bidra til utvikling og nyvinning av 
metoder som bidrar til god behandling og 
livskvalitet for disse barna, sier leder for 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningss-
tiftelsen, Erik Skarrud. 

J
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STYRET
Styret i Foreningen for hjertesyke 
barn Forskningsstiftelsen består i dag 
av medlemmer som sikrer kvalitet og 
representerer bredde og tverrfaglighet 
innen fagfeltet og innehar kompetan-
se både innen kvalitativ og kvantitativ 
forskningsmetodikk. Styret møtes tre til 
fire ganger gjennom året hvor kriterier ved 
utlysning av midler og tildeling av midler 
er to av hovedoppgavene. Forskningsstif-
telsen har ambisiøse mål, så strategiske 
planer, styrking av kapital og dialog med 
potensielle samarbeidspartnere er også en 
del av styrets arbeid

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 
FORSKNINGSSTIFTELSEN STØTTER PRI-
MÆRT PROSJEKTER MED RELEVANTE 
PROBLEMSTILLINGER INNEN:
• barnekardiologi og -kirurgi
• det psykososiale feltet
• barnerehabilitering
• brukermedvirkning
• ungdomsmedisin
• etiske spørsmål
Faglig nivå og organisering:
• Masteroppgaver med relevante temaer
• Doktorgrader og post doc-prosjekter
• Forskningsmiljøer som arbeider innen relevante felt
• Videreføring av prosjekter som tidligere har fått midler

Styreleder Erik Skarrud, 
leder i landsstyret i FFHB

Styremedlem 
Jan Sunnegårdh, professor 
i barnekardiologi, Drott-
ning Silvias barn- och ung-
domssjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

Styremedlem Erik 
Thaulow, professor i 
barnekardiologi, OUS, 
Rikshospitalet

Styremedlem 
Bjørgunn Brones, lands-
styremedlem FFHB

Daglig leder Helene Thon,  
generalsekretær FFHB

Styremedlem Pia Bråss, 
fagsjef FFHB

– Vi ønsker å bidra til å redde enda flere 
enn i dag og å gi barna med hjertefeil 
gode liv og forenkle hverdagen med nye 
hjelpemidler som for eksempel hjemme-
baserte målemetoder, sier Skarrud.

– Tidligere har det vært størst fokus på å 
redde barna som blir født med hjertefeil. 
Nå er vi kommet langt på dette feltet, 
og flere og flere av disse barna ikke bare 
overlever, men lever videre, og blir voks-
ne, sier Bråss. 
Dermed dukker det opp nye temaer – 
hvordan leve gode liv med ulike hjerte-
feil? Bråss er glad for at stiftelsen kan 
stimulere ulike miljøer til å forske mer på 
disse tingene.
 
Midlene Forskningsstiftelsen har til rå-
dighet, er så langt oppsamlet overskudd 
fra FFHB. Styreleder Erik Skarrud ser 
gjerne at stiftelsens økonomi bedres slik 
at større prosjekter kan finansieres.  

– Det barnekardiologiske miljøet er lite, 
men vi har hatt gode søkere og ser at 
behovet for midler til forskning er stort. 
Vi har ikke ubegrensede midler og kan 
per dags dato dessverre ikke finansiere 
store og omfattende prosjekter. Men 
såkornmidler kan ofte være avgjørende 
for å få store og viktige prosjekter i gang, 
forteller Skarrud.

For å øke Forskningsstiftelsens kapital 
og evne til å støtte viktige prosjekter, vil 
Skarrud og resten av styret jobbe for å 
knytte kontakt med andre stiftelser, med 
næringsliv, legater og privatpersoner som 
har sammenfallende interesser. 
– Sammen kan vi oppnå store resultater. 

ALLE SVAR ER GODE SVAR
Skarrud understreker samtidig at 
forskning i seg selv aldri er noen garan-
ti for å finne forventede eller ønskede 
resultater. Tvert imot. Men alle svar 
som forskning gir, er verdifulle. Slik kan 
studier også utelukke alternativer. En ny 
medisinsk metode eller nytt utstyr kan 
vise seg å ikke fungere etter intensjonen. 

– Om resultatene ikke er dem vi ønsker 
oss, gir de oss likevel verdifull kunnskap. 
Da ser vi at vi må gå en annen vei enn 
først antatt for å finne nye løsninger. 
Forskning er spennende og nødvendig. 
Det er ikke bare å «bestille» resultater, 
vi må derfor våge å bevilge penger for 
å få svar – men vi kan ikke innkassere 
resultatet på forhånd. 

Bevilgningene fra Forskningsstiftelsen har 
uansett ført til flere konkrete resultater. 

Skarrud trekker fram 3D-print av bar-
nehjerter ved Barnehjerteavdelingen ved 
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 
som gjør at kirurgene kan forberede seg 
bedre før kompliserte operasjoner. 

– Dette er helt konkret og noe som viser 
seg å være nyttig og et viktig fremskritt 
for legene, og dermed pasientene. Andre 
prosjekter, som for eksempel et tverrfag-

lig oppfølgingstilbud av foreldre og barn 
i aldersgruppen 0–2 år ved psykolog Silja 
Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i 
Trondheim, har blant annet gitt oss man-
ge aha-opplevelser om hvordan pasienter 
og pårørende ønsker å bli sett og møtt. 
Prosjektet kan legge et viktig grunnlag 
for videre forskning innen det psykososi-
ale feltet. Jeg ser fram til nye søknader og 
nye svar.  

FORSKNINGSRESULTATER SOM GIR LIV 
• Dødeligheten er de siste tre i år redusert fra 12 % til 4 %  
• Oksygenmåling i blodet hos nyfødte avdekker hjertefeil og kan forhindre akutt 

hjertesvikt og død  
• Moderne teknisk utstyr gjør at flere får diagnose tidligere  
• Nye teknikker bedrer prognosene ved hjerteoperasjoner  
• Ny kunnskap gjør intensivmedisinsk behandling enda tryggere  
• Langstidsoppfølging gir kunnskap om fysisk og psykisk helse  

DISSE HAR FÅTT STØTTE FRA FFHB 
FORSKNINGSSTIFTELSEN 

• 3D-print av barnehjerter ved Barnehjerteavdelingen ved Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet 

• Etablering av standardisert behandlingsløp ved overlege Mads Holten-Andersen 
fra Sykehuset Innlandet på Lillehammer. 

• Prosjektet «Små barn med hjertefeil», et tverrfaglig behandlingstilbud, ved 
psykolog Silja Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i Trondheim.

• Undersøker væskeansamling hos barn med medfødt hjertefeil, akutt eller 
kronisk, etter intervensjon/operasjon ved Barnekardiolog Ansgar Berg fra 
Haukeland universitetssykehus 

• Oppfølging av barn med hjertefeilen TGA etter operasjon ved radiolog Lene 
Kathrine Rydén Suther fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

• Et tverrfaglig oppfølgingstilbud av foreldre og barn i aldersgruppen 0–2 år ved 
psykolog Silja Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i Trondheim.

• Barnekardiolog Thomas Møller fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet: 
Optimal oppfølging av Fontan-opererte barn.

• Barnekardiolog Vegard Bruun Wyller fra Akershus universitetssykehus: 
Hjertemarkører ved bilyd hos barn.

• «Vector Flow Imaging ved medfødte hjertefeil og hjertesykdommer hos barn» 
ved Thomas Möller fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. 

•  Kartleggingsprosjekt om psykososial status hos voksne med medfødt 
hjertefeil, ved Katrine Onshuus Eriksen fra Oslos universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet. 

• “Causes and consequenses of automatic reinnervation after heart 
transplantation: A sub study of the AccHEART project” ved Vegard Bruun Wyller 
fra Akershus universitetssykehus HF.

Styremedlem 
Sidsel Tveiten, profes-
sor i sykepleieviten-
skap, Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Styremedlem 
Siri-Ann Nyrnes, 
barnekardiolog, NTNU, 
St. Olavs hospital
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Forskningsgruppen PRECISE har som 
overordnet formål å fremme forskning 
som kan være til nytte for hjertesyke 
barn og ungdommer, særlig ved medfød-
te hjertesykdommer. Virksomheten er 
interdisiplinær og basert på nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid. 

PRECISE ble etablert i 2016 og er en 
videreføring av seksjonens tidligere 
forskningsgruppe (PedHeart) som ble 
startet i 2013. Navnet PRECISE er 
en forkortelse for Pediatric Research 
Group for Epidemiology, Cardiology, 
Imaging, Signaling and Experimental 
Studies. Gruppens forskning er både 
klinisk innen diagnostikk, behandling 
og oppfølging, samt metodeutvikling og 
vurdering av behandlingsresultater. Det 
dreier seg også om epidemiologisk og 
registerbasert forskning samt transla-
sjonsforskning, som å omsette kunnskap 
fra basalfagene til praktisk anvendelse i 
pasientbehandling.

VANSKELIG Å FINNE FINANSIERING
– Forskningen vår befinner seg i et 
grenseland mellom kvalitetssikring og 
forskning, og det gjør at vi har vanske-
ligere for å finne finansiering, forteller 
leder for PRECISE, Henrik Holmstrøm. 
Erfaringen er at offentlige finansierings-
ordninger prioriterer deltakelse i større 
internasjonale samarbeidsprosjekter. 
Gruppen samarbeider med Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB). Både FFHB 
og Foreningen for hjertesyke barn 

Forskningsstiftelsen har gitt økonomisk 
støtte til flere av prosjektene, blant annet 
gjennom innsamling. Det jobbes med 
å utforme hvordan FFHB konkret og 
formelt kan delta inn i forskergruppen 
med sin brukerkompetanse

KLINIKKNÆRE PROBLEMSTILLINGER
Forskningsgruppen har sitt utgangs-
punkt i Barnehjerteseksjonen ved Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet, men 
samarbeider med en rekke andre miljøer 
og sykehus. Denne kliniske tilknyt-
ningen er ønskelig både tematisk og 
stillingsmessig.

– Vårt ønske er å forske på problemstil-
linger som vokser fram fra det vi driver 
med og fra problemstillinger i vårt dag-
lige arbeid. Slik at behandlingen kan bli 
enda bedre og at vi skal gjøre de riktige 
tingene – til beste for pasientene, sier 
Holmstrøm. Han mener det er nødven-
dig med en akademisk og vitenskapelig 
holdning i hverdagen, og at hele avde-
lingen må være involvert i dette. 

– Slik skapes kvalitet og vi får en bedre 
virksomhet!

Medlemmene har per i dag veilednings-
ansvar for fem doktorgradsprosjekter. 
En rekke nye er planlagt, som ledd i 
en langsiktig oppbygning av et stabilt 
forskningsnettverk, men står og faller på 
muligheten for finansiering. 

FORSKNING ER 
NØDVENDIG

For å skape kvalitet og god virksomhet er forskning 
avgjørende, mener professor Henrik Holmstrøm som 
leder Rikshospitalets forskningsgruppe PRECISE.

TEKST: HANNI WINSVOLD PETERSEN

Henrik Holmstrøm er leder for Riks-
hospitalets forskningsgruppe 
PRECISE (Foto: OUS)
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NORSK SOMMERLEIR:
Årets norske sommerleir arrangeres 26. 
juni til 3. juli på Solåsen leirsted, mellom 
Sandefjord og Larvik. På leiren blir det 
tid til å være med på ulike aktiviteter, 
slappe av, være sosial og bade i massevis. 
Leirstedet er et kjempeflott sted og har 
masse å by på! Hva med å utfolde seg 
på leirstedets 60 meter egen vannsklie? 
Klatre i klatreveggen? Ta en liten kano-
tur? Kose seg med grilling i gapahuken? 
Hoppe fra kaia nede ved den fantastiske 
sandstranden? Dette er bare noen av de 
tingene som årets deltakere på norsk 
ungdomsleir kan være med på. Vi skal 
i tillegg ta turen til dyrenes- og Kaptein 
Sabeltanns rike og teste ut hvor høyt man 
egentlig tør å klatre. 

Torunn i Foreningen for hjertesyke 
barns administrasjon har levd i utrolig 
spenning i flere måneder. Hvor mange på-
meldte vil vi få i år? Var fjorårets antall 
deltakere på leir bare et engangstilfelle? 
Etter flere år med kun 15–20 deltakere 
opplevde vi i 2016 å ha med hele 47 ung-
dommer på leir. Maksgrensen for antall 
deltakere for 2017 ble satt til 50, bare 
sånn i tilfelle det skulle komme mange 
påmeldinger. Allerede to dager etter at 
invitasjonen ble sendt ut i posten, kom de 
første påmeldingene. 

Var vi kommet dit at vi for første gang 
i historien måtte si nei til deltakere på 
norsk leir? Landsstyret ble kontaktet og 
det ble besluttet å øke maksantallet til 60 
deltakere. Som ansvarlig for leiren er det 
absolutt ikke moro å skuffe en ungdom 
som ønsker å delta på leir! Det har vi 
dessverre erfaring med fra deltakelse på 
nordisk sommerleir. I skrivende stund er 
antallet deltakere 58 ungdommer! Vi tror 

det er ny rekord, og for en leir dette 
skal bli! Ja, det krever litt ekstra plan-
legging, koordinering og flere ledere 
– men dette gjør vi med entusiasme og 
stor glede. 

Dette skal bli en minnerik uke. 58 ung-
dommer vil komme slitne hjem, men 
forhåpentligvis mange erfaringer rikere 
og med nye opplevelser og minner de 
tar vare på. Det blir en uke med «litt» 
mindre søvn enn normalt, men det er en 
opplevelse for livet. 

NORDISK SOMMERLEIR:
Norge er i år vertskap for Nordisk som-
merleir. Den går av stabelen fra 20. til 27. 
juli. Dette er en leir for ungdommer fra 
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Is-
land. Her er det en begrensning på antall 
deltakere på 10 ungdommer per land. I 
tillegg er det med 2 ledere fra hvert land. 
Landene rullerer på å være vertskap, og i 
år er det altså Norges tur. 

Leiren avholdes på samme sted som 
Norsk leir, så det gjør oppgaven med å 
være ansvarlig litt enklere. Da er vi godt 
kjent med leirstedet og har hatt «gene-
ralprøve» med norsk leir. Aktivitetene 
vil være noe av det samme, men også litt 
annerledes. For eksempel er språket «bad 
english» og det blir lagt mye vekt på å bli 
kjent på tvers av landegrensene. Det viser 
seg at ungdommer i de ulike landene ikke 
er så forskjellige! 

Siden det kun er plass til 10 deltakere 
per land på nordisk leir, må vi dessverre 
skuffe en del ungdommer. Vi prøver så 
godt som mulig å gjøre uttaket rettferdig, 
basert på region, alder, kjønn og tidligere 
deltakelse på nordisk leir. 

Vi som står for arrangementet håper at 
vi skal gi deltakerne fra de andre landene 
en minnerik og hyggelig uke i Norge. Det 
blir brødskive og brunost til lunsj – en 
smak av Norge. 

Ungdomsleir 2017
Foreningen for hjertesyke barn skal i løpet av sommermånedene juni/juli arrangere 
to ungdomsleirer. Leirene varer begge i 1 uke. Det vi si at når vi har avholdt siste 
leiren, har noen av oss vært på leir i ca. 1300 timer, og vi har arrangert leir for 
totalt ca. 160 deltakere. Dette er ungdommer, ledere og sykepleiere, og noen ledere 
har med seg sin familie også. Det er mange frivillige timer som legges ned og det 
krever mye god planlegging. Vi er så heldige å ha med mange gode ledere – uten 
dem hadde det ikke vært mulig å gjennomføre! 
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og som er heftet med tabu eller er etisk vanskeli-
ge. Han ønsker at boken også skal ha en misjon 
utover ham selv.

– Man blir så lett fanget av sin egen historie og i 
sitt eget «land» når man lever med et alvorlig sykt 
barn, og det er vanskelig å se det utenifra. For 
meg ble det viktig å forsøke å åpne opp, så også 
andre med syke barn kunne kjenne seg igjen i det 
jeg forteller, sier Torgeir, som er fotograf og jour-
nalist og vant til å uttrykke seg i bilder og ord. 
– Uavhengig av særtrekkene i diagnosene, så har 
foreldre til alvorlig syke barn så mye til felles, og 
kan lære av hverandres sorger og utfordringer.

«ALTERNATIVE EKSPEDISJONS-
UTFORDRINGER» 
Boken har fått god mottakelse, og overskriften i 

Aftenpostens anmeldelse i fjor høst sier sitt: 
«Denne boken om barns sykdom og foreldres 
kamp er blant de aller sterkeste bøkene denne 
høsten – uansett sjanger.»

Mange har tatt kontakt med Torgeir etter at 
boken kom ut. Foreldre til barn med svært ulike 
sykdommer, eller mennesker som selv er syke. De 
ønsker å snakke, gjerne om ting de ikke kan si 
høyt eller offentlig. 

– Det er veldig meningsfylt med slik kontakt, 
synes Torgeir. Han holder også foredrag – med 
utgangspunkt i det han kaller «mine alternative 
ekspedisjonserfaringer». Torgeir er ydmyk og vil 
på ingen måte gi føringer til hvordan andre skal 
mestre situasjonen de er i. 

– Jeg veileder ikke folk i krise, men sier noe om 
mine erfaringer fra å leve i krise og med sykdom. 
Vi er forskjellige, det finnes ingen fasit, men vi kan 
dele erfaringer.

LITEN, GUL OG SYK
Mikkel kom til verden i juli 1999. Litt liten og litt 
gul. Da fargen ikke endret seg, ble det etter noen 
uker tatt prøver av ham på sykehuset. Noe var 
galt. 

Det viste seg at Mikkel var født med en genfeil 
som gjorde at leveren hans ikke fungerte (Alfa 
I-antitrypsin-mangel), en svært sjelden og alvorlig 
sykdom. Elleve måneder gammel måtte han igjen-
nom sin første levertransplantasjon. Foreldrene 
fikk velge, men uten ny lever ville naturen gå sin 
gang og han vil dø.
 – Et umulig valg, syntes Torgeir den gangen. Selv-
følgelig måtte Mikkel få en sjanse til å leve. 

Leveren holdt i seks år, men med stadige kom-
plikasjoner underveis. Som sjuåring fikk Mikkel 
transplantert sin andre nye lever. Den holdt i 

– Det finnes ikke noen fasit på hvordan man skal 
håndtere en sorg, men for meg har det å skrive og 
snakke vært riktig, en form for bearbeidelse og 
terapi, sier pappaen til Mikkel, Torgeir Skancke, 
som møtte Hjertebarnet til en samtale om sorg i 
mange fasetter og faser. 

Arbeidet med boken begynte flere år tidligere, 
mens Mikkel ennå levde. I Mikkels lys er en 

usminket og ærlig historie om en fars opplevel-
ser og tanker om sorg, frykt, kjærlighet og død 
- livets store spørsmål. For hvor finne mening, 
når man som forelder ikke kan beskytte sitt barn 
mot sykdom og fysisk lidelse? Hvordan stå i det? 
Hvordan vente på døden? 

Torgeir byr på seg selv og er åpen om egne følelser 
i boken. Også dem det er vanskelig å snakke om 

I MIKKELS LYS 
– en bok om langsom sorg

Mikkel døde dagen etter sin 16-årsdag i 2015. Tilbake sto en far, en mor og to 
søstre – med tomhet og sorg over den de elsket og langsomt mistet. I Mikkels 
lys er en pappas fortelling om en liten gutt som blir født alvorlig syk.

HJERTETREET: Som åt-
teåring var Mikkel forel-
sket i venninnen Malin. 
Da han var innlagt på 
sykehuset måtte han all-
tid innom kiosken for å 
kjøpe kort og små gaver 
til henne. Med hjelp fra 
pappa, skar han inn et 
hjerte og bokstavene 
M + M i det store treet i 
bøkeskogen i nærheten 
av der de bodde. Torgeir 
er ofte her nå, og han 
fylles av en slags ær-
bødighet over minnene 
fra dette treet – nesten 
som en altertavle.
(Foto privat)

TEKST: HANNI WINSVOLD PETERSEN

FOTO: GEIR DOKKEN/KK
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noen år, men da han nærmet seg 11, begynte også 
denne å svikte. Mikkel fikk store komplikasjoner 
med styrtblødninger (varicer), blodforgiftning 
med mer. Han var innlagt på Rikshospitalet, hvor 
de fåfengt prøvde å behandle ham. Mikkel gikk i 
leverkoma. Da han våknet, etter uker, var hjernen 
hardt skadet og hans bevissthetstilstand minimal. 
Mikkel hadde ikke språk og var nå fullstendig 
pleietrengende. 

FOR ENHVER PRIS? 
En tredje transplantasjon var tema, og det hastet. 
Risikoen var stor for at leveren skulle svikte 
akutt, men nok en transplantasjon reiste mange 
medisinske og etiske dilemmaer. Sannsynligheten 
for at Mikkel ville overleve selve operasjonen var 
liten, muligheten for avstøtning av organet etterpå 
var stor. Dessuten: ville Mikkel kunne håndtere 
sitt liv og det nye organet i etterkant? Og hvordan 
ville livet hans egentlig bli? 

Saken ble behandlet som hastesak i sykehusets 
kliniske etikk-komité, foreldrene ble invitert til 
å delta. Leder for klinisk etikk-komité på Riks-
hospitalet, Thor Willy Ruud Hansen, fortalte i et 
intervju i Hjertebarnet for noen år siden at ko-
miteen behandler både individuelle pasientsaker 
og mer generelle problemstillinger. Han beskriver 
at de hele tiden jobber i spenningsfeltet mellom 
det som er medisinsk forsvarlig og det som er 
omsorgsfullt. 

– Det er så mye vi kan gjøre innen medisinen i 
dag, men alt har også en menneskelig pris. Vi må 
alltid stille det vanskelige spørsmålet: Er det vi 
kan gjøre, også det vi skal gjøre? Det er ikke bare 
et spørsmål om sviktende eller tapt funksjon, men 

også om smerte og lidelse, om hvordan livet for 
pasienten vil være fremover, om vedkommende er 
til stede i eget liv. 

Torgeir forteller at det å være til stede i diskusjo-
nen i klinisk etikk-komité, som i prinsippet var en 
endestadium-instans og skulle forsegle hans egen 
sønns skjebne, er den mest absurde situasjonen 
han har vært i som far. Umenneskelig, uvirkelig og 
også denne gangen, helt umulig. Samtidig innrøm-
mer Torgeir at noe skjedde med ham da Mikkel 
falt i koma og våknet nesten uten hjernefunksjon 
og som fullstendig pleietrengende. 

– Nå mistet vi Mikkel som den han hadde vært. 
Dette var kanskje den aller største katastrofen. Jeg 
spurte meg selv: Hvor mye skal dette barnet være 
med på av smerte? Når er det nok? Det skal veldig 
mye til for å tenke dette om sitt eget barn, vedgår 
Torgeir og kjenner fortsatt på usikkerhet. 

– Det vil alltid være ulike deler av meg som sier 
ulike ting. Men vi må faktisk tore å snakke om 
utfordringene ved å overleve – i denne situasjonen 
var det Mikkels overlevelse og livskvalitet det var 
snakk om.

Mot slutten av møtet i etikk-komiteen, ble Torgeir 
gitt ordet. Han husker bruddstykker av det han 
ganske uforberedt sa.

«Foreldre vil alltid at barnet deres skal leve. Det 
vil vi også. Mikkel har vært igjennom så mye 
smerte og traumer. Noen ganger finnes ingen enkel 
løsning …»
 «Vi skulle så gjerne beholdt Mikkel … Men så er 
det kanskje ikke sånn likevel … at livet alltid er 
best.» (Fra boka I Mikkels lys) 

– Jeg satt tom igjen etter dette møtet og tenkte, 
«nå var jeg vel fornuftig?» … 

UNYANSERTE ETISKE DISKUSJONER 
Allerede da Mikkels mamma Mette ble gravid 
igjen et år etter Mikkels fødsel, ble hun og Torgeir 
konfrontert med sykdommens ulike implikasjo-
ner. Nå visste de nemlig at den var genetisk, og at 
sannsynligheten for at neste barn også kunne arve 
den var stor. Etter grundige overveielser valgte de 
å genteste fosteret. Svaret var positivt og avdek-
ket den brutale realiteten; barnet hadde samme 
sykdom som Mikkel. Torgeir og Mette diskuterte 
og stilte seg selv en rekke etiske spørsmål: Hva er 
riktig å gjøre, for oss, for søsken, for barnet selv? 
Deres beslutning ble å velge barnet bort. 

– For meg handlet det om at dette orket jeg ikke 
en gang til, og jeg trodde ikke jeg ville klare det 
heller. Så var det hensynet til søsken, og ikke 
minst, til barnet selv.

– Å ha et sykt barn går langt inn i hjerterota. Du 
er villig til å gå i døden for ditt eget barn, instink-
tet for å beskytte er så sterkt. Samtidig har ethvert 
menneske et naturfødt instinkt om å forsøke å 
unngå mer sorg og lidelse. Jeg har aldri hatt dårlig 
samvittighet for vår beslutning om å avslutte 
svangerskapet, og er bare usigelig glad for at det 
neste barnet vi fikk, Pia, er frisk!

I en kronikk i Aftenposten for noen år siden, 
under tittelen «Vi valgte bort et barn», går han 
inn på den mye brukte merkelappen «sortering». 
Som muligens anvendes i beste etiske mening, men 
som Torgeir mener også bidrar til at enkeltmen-
nesker blir stigmatisert og stemplet for å ta «gale» 
moralske valg. 

Han ønsker seg en mer nyansert diskusjon rundt 
etisk vanskelige problemstillinger og bruken av vik-
tige begreper, som for eksempel menneskeverd. Hva 
er det – og hva er det ikke? Han synes menneskeverd 
er viktig og må holdes høyt, men mener diskusjonen 
rundt det til tider er snever og unyansert.

– Noen har nærmest tatt patent på hva mennes-
keverd er, og har dermed forseglet debatten, sier 
Torgeir.  

Han har selv stått i nærmest umenneskelige etiske 
valgsituasjoner, og tror ikke foreldre som bestem-

mer seg for å ta bort et foster på grunn av sykdom 
er mer kyniske enn dem som bestemmer seg for å 
bære det frem. De har bare ulike liv og forskjellige 
ståsteder. Han synes vi bør være veldig forsiktige 
med å tillegge andre motiver og å kalle det de gjør 
sortering. Retorisk legger han til:
– For er det egentlig bedre å velge bort et foster 
før uke 12, fordi det ikke passer, enn å velge 
det bort noen uker senere på grunn av alvorlig 
sykdom? 

Den samme sneverheten synes han preger den 
offentlige samtalen om hva det vil si å få et an-
nerledes barn, hvor den rådende sannheten er at 
et annerledes barn alltid er en gave. I boka stiller 
han noen ubehagelige og «ulovlige» spørsmål 
rundt dette. Han løfter fram tabubelagte følelser 
knyttet til det å ha et sykt barn og problematiserer 
dem. 

– Jeg elsket Mikkel av hele mitt hjerte, men jeg 
elsket ikke sykdommen hans eller all lidelsen han 
gikk igjennom for å dø langsomt! 

VENTEFRYKT
Det ble i 2011 besluttet at Mikkel ikke skulle få 
ny levertransplantasjon. Svikten var likevel ikke 
akutt, og Mikkel levde i mer enn fire år til – på 
lånt tid. 

Da familien kom hjem fra sykehuset i 2011, tok 
en ny tilværelse med et svært alvorlig sykt barn, 
nå fullstendig pleietrengende, til. Med elektrisk 
seng, hvilestol, rullestol, sondepumpe, sonde-
sekk, 30 forskjellige medisiner daglig – pleie og 
omsorg 24/7. Vondt gikk til veldig mye verre, 
og Mikkel ble dårligere og dårligere. Han pådro 
seg stadig nye diagnoser: Epilepsi, lungebeten-
nelse, sepsis, allergier, gallestein, herpes med 
mer. Bivirkningene av medisinene og inaktivite-
ten ga benskjørhet og gjentatte og smertefulle 
benbrudd. 

«Jeg anser meg for å være en viljesterk og 
utholdende kar. Og likevel, de siste fire årene av 
Mikkels liv, var jeg svært nær ved ikke å greie 
det. Det som reddet meg, var støtten fra men-
neskene rundt meg – familie og helsearbeidere. 
De som ga noe spesielt av seg selv, langt ut over 
det som sto i jobbinstruksen deres, for en gutt og 
en familie som ikke kunne vinne den aller siste 
kampen.» (Fra www.sterkestreker.no)

Torgeir og resten av familien levde i årevis med 
vissheten om at det bare gikk en vei med Mikkel, 
og at han kunne dø når som helst. De visste bare 
ikke når, og kunne ikke annet enn å se på at han 
gradvis forsvant og ble dårligere. Torgeir har tenkt 
mye på hva det vil si å være foreldre og pårørende 
til et så alvorlig sykt barn, og er ikke redd for å ta 
ordet sorg i sin munn. 

«Frykt og sorg er ulne ting. Jeg er omgitt av beg-
ge. Når jeg prøver å se sorgen for meg, så er den 

TRAUMATISERT: Mikkel 
måtte igjennom mange 
ubehagelige opplevel-
ser i forbindelse med 
sin sykdom. Lange 
sykehusopphold med 
sprøyter og nåler, 
medisiner, venting og 
mye fysisk smerte. I 
tillegg kom bivirknin-
gene og begrensningene 
sykdommen ga ham i 
hverdagen. Torgeir for-
teller at Mikkel var mye 
redd som barn, og han 
ble lett frustrert og sint. 
Mye tydet på at Mikkel 
slet med traumer og han 
ble delvis diagnostisert 
med posttraumatisk 
stresssyndrom (PTSS). – 
Han var en veslevoksen, 
nysgjerrig og veldig 
følsom gutt.

M

Jeg anser meg 
for å være en 
viljesterk og 

utholdende kar. 
Og likevel, de 

siste fire årene av 
Mikkels liv, var 
jeg svært nær 
ved ikke å greie 

det.

(Begge foto privat)
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M

De siste årene 
av Mikkels liv 
strevde jeg også 
med å finne håp. 

Nå i ettertid, når 
jeg ser det hele 

utenfra, føles det 
lettere. Jeg ser 
at det også kan 

ligge et håp i det 
uvisse: i morgen-
dagen, i den neste 
timen, i det neste 

øyeblikket.

Jeanette (24) og Kristine (19) mistet for noen år 
siden sin hjertesyke søster, Malene. En søsken- 
flokk gikk fra fem til fire, og tapet har vært kre-
vende. 
– Vi fire reagerte så ulikt, det var ikke helt enkelt, 
forteller jentene. 

Jeanette og Kristine Friberg bor i Trøndelag, vok-
ste opp i en stor søskenflokk og har med seg en 
ekstra vond erfaring. I desember 2012 døde den 
hjertesyke lillesøsteren deres, dagen etter sin tredje 
operasjon. De visste at hun var alvorlig syk, men 
ingen av dem hadde tenkt tanken på at noe sånt 
kunne skje. Malene var familiens lille maskot, som 
fikk dem alle til å gjøre det hun ville. 

– Det gikk jo bra de to forrige gangene hun ble 
operert, sier Kristine og ser ned. Savnet etter Ma-
lene og minnet om den dramatiske avslutningen 

på livet hennes er der fortsatt. Kristine går tredje 
året på Tiller videregående skole i Trondheim, 
og forteller at dagene i desember for snart fem år 
siden fortsatt fortoner seg litt tåkete. 

– VI VAR VELDIG FJERNE
Malene ble født i 2008 på St. Olavs Hospital, med
en svært kompleks hjertefeil, og ble umiddelbart 
sendt til Rikshospitalet for operasjon. Fire og et 
halvt år gammel skulle hun opereres for tredje gang. 
Et ekstra vanskelig inngrep var det, og en utenlandsk 
kirurg med erfaring ble hentet inn for å være med. 
Operasjonen gikk bra, men dagen etter fikk Malene 
plutselig hjertestans og ble lagt på hjerte-/lungemas-
kin. Så fant en blodpropp veien til hjernen, og ikke 
lenge etter ble Malene erklært hjernedød.

Mor og far var allerede på Rikshospitalet da 
dette skjedde, men Malenes fire eldre søsken var 

grå og lodden, nesten som en hybelkanin. Noe vi 
ikke liker å vise frem … Fordi sorg kan forveksles 
med skam.» (Fra boka I Mikkels lys)

Han mener begrepet sorg ikke bare kan knyttes til 
tap ved død. 

– Å få et alvorlig sykt barn er også et tap, et tap 
av det friske. For meg var det å leve med Mikkel 
en konstant blanding av sorg og frykt. Jeg tror 
redselen for å miste barnet er nesten like ille som 
faktisk å miste det.

Torgeir beskriver år med akutte «nesten-situasjo-
ner», inn og ut av sykehus, og den store uvissheten 
om Mikkel ville komme seg igjennom krisen.
 
– Denne nesten-følelsen over lang tid, hvor han 
så vidt overlevde, det var kanskje det verste å leve 
med. Vi mistet Mikkel langsomt og over lang tid.
Dette, som noen kaller ventesorg … Torgeir kaller 
det ventefrykt. Å hele tiden bevege seg mellom håp 
og frykt.
– Jeg tror det er undervurdert hvilken påkjenning 
dette er å leve i.

Han mener det også er noe grunnleggende ensomt 
og skamfullt over det. 
– For det er egentlig ingen som kan forstå helt 
hvordan du har det – du er helt alene om disse 
følelsene. Og ensomhet er skamfullt – og vondt. 

TAP AV MENING OG HÅP 
Torgeir pynter ikke på følelsene – eller mener han 
alltid har svarene. Jo, han vet at det er nødvendig 
å ha håp, at det er forventet. Men sannheten er at 
han slet veldig med å finne håp og mening de siste 
årene av Mikkels liv.

– Vi visste at Mikkel skulle dø, da var det van-
skelig å ha et håp. For hva var det å håpe på? Jeg 
klarte ikke å se hva som kunne være igjen etter at 
Mikkel ikke skulle være der lenger. 

Mikkels død, 4. juli 2015, ble en avslutning for 
Torgeir. En ny og vond sorg, kanskje også en slags 
lettelse, men aller mest en stor tomhet. Han hadde 
mobilisert i så mange år, stått i krisen, etterpå kom 
reaksjonen.

– Jeg er påvirket av alt som har skjedd og synes 
til tider det er tungt å finne mening. Dette er nok 
en ettervirkning, jeg er litt skadet av å ha vært i 
«krigen», sier Torgeir ærlig. 

Og etter døden kom savnet. Ved alt som minner 
om Mikkel. Torgeir forteller om små og tilforlate-
lig ting som trigger savnet. Det kan komme brått 
og uforvarende på. For eksempel, synet av svarte 
olivener. Mikkel, som i perioder hadde store spi-
seproblemer, elsket svarte olivener. De måtte alltid 
ha det på pizzaen, forteller Torgeir og smiler ved 
tanken. Han tror savnet alltid vil være der.

Torgeir vil egentlig så mye, ønsker å bruke livet 
sitt, være skapende og gjøre noe godt, for seg 
selv og for andre. Men motivasjonen kan til tider 
være tung å hente fram. Sorg er så mangt, og den 
er sammensatt. Best har Torgeir det når han kan 
være i en prosess med skriving, bilder og foredrag 
– eller når han kan trekke seg tilbake til skog og 
fjell og naturens uforbeholdne storhet. Døtrene 
Maja og Pia betyr masse og er viktige for ham.

«De siste årene av Mikkels liv strevde jeg også 
med å finne håp. Nå i ettertid, når jeg ser det hele 
utenfra, føles det lettere. Jeg ser at det også kan 
ligge et håp i det uvisse: i morgendagen, i den 
neste timen, i det neste øyeblikket.» (Fra Boka I 
Mikkels lys)

Han ser at Mikkel og livet med gutten som han 
elsket grenseløst og kom så ubeskrivelig nær, ikke 
minst på grunn av sykdommen, har lært ham noe. 
At det er et lys etter Mikkel. 

«Til slutt sitter jeg bare igjen med dette ene ordet: 
Veiviseren. Det er det han var for meg. Og hver 
gang jeg ser et barn som er annerledes, som sitter 
i rullestol, som har et multihandikap, så tenker jeg 
på dette: Disse små menneskene som er så anner-
ledes. Som har kommet til oss for å lære oss noe 
viktig. Å vise vei for hver og en av oss. Enda hvor 
smertefullt det er.» (Fra boka I Mikkels lys)

OM BOKA:
I Mikkels lys 
En pappas fortelling 
Skrevet av Torgeir W. Skancke 
Pax forlag 2016 
 
I boka «I Mikkels lys» tas vi med på år med 
nedturer og fortvilelse. I løpet av 16 år 
tilbakela Mikkel mer enn 900 sykehusdøgn, 
han var nesten 80 ganger i narkose, måtte 
igjennom et utall operasjoner og fikk noe 
som kan virke som en uendelig rekke av 
komplikasjoner. 

Men boken forteller også om gleder, nærhet og tidvise håp om at nå har det 
snudd. Om Mikkels «vanlige» dager mellom «slagene». Om venner, forel-
skelser, skoleavslutninger, skogsturer og krangler med søsken – om en litt 
veslevoksen, nysgjerrig og følsom gutt som hadde drømmer for fremtiden. 
Boka gir et gløtt inn i livet til et barn som med stahet og kraft klamrer seg til 
livet, og som lurer skjebnen flere ganger. Og om foreldrenes kamp for å gjøre 
det beste for barnet sitt og å holde motet oppe. Det er til tider smertefull 
lesning og vanskelig å fatte hvilken belastning og umenneskelig påkjenning 
foreldrene til denne gutten sto oppi over så mange år.

SØSKEN OG SORG
– Vi trenger noen å snakke med, som vi ikke må ta ansvar for!

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

– IKKE GLEM SØSKEN: 
Jeanette og Kristine 
Friberg mistet søsteren 
sin for fem år siden.
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hjemme i Trøndelag sammen med mormor, som i 
denne perioden fungerte som både mor og far for 
ungdommene. Nå reiste de alle i hui og hast ned 
til Rikshospitalet, noen i bil, noen med tog, noen 
med fly. 

Den 17. desember 2012 ble Malene koblet fra 
alle apparater. Hele familien, med mor og far, fire 
eldre søsken, tante, onkler og mormor var hos 
henne. Jentene forteller at det som skjedde i disse 
dagene, på sykehuset og etter at de kom hjem, var 
uvirkelig. 

– Jeg husker ikke engang blomstene fra begra-
velsen. Tror ikke jeg klarte å ta inn det som 
skjedde, sier Jeanette. Hun er utdannet barne- og 
ungdomsarbeider og jobber i dag på en barnesko-
le på Tiller.

– Jeg var veldig fjern, husker Kristine. Hun tror 
ingen av dem helt forsto hva de skulle gjøre, eller 
hvordan.

ALLE TOK HENSYN
– Vi visste liksom ikke hva de andre tenkte og 
var ganske forsiktige med hva vi sa. Vi er veldig 
forskjellige og reagerte veldig ulikt, men har aldri 
snakket om akkurat det. Hver og en av oss var i 

vår egen boble, og alle gikk litt på nåler, forteller 
Jeanette, som ser tilbake på det hele som vondt og 
ganske ensomt. 

– Vi tenkte egentlig mer på foreldrene våre og 
hvordan de hadde det, enn på hverandre, legger 
Kristine til. Hun forteller at de alle forsøkte å 
stille opp og hjelpe til. Andres behov ble ganske 
ubevisst satt foran egne. 

– Vi ville ikke at foreldrene våre og de andre skul-
le ha det enda verre. 

I ettertid ser de at de kunne trengt noen å snakke 
med i denne perioden, hver og en av dem. Med 
noen som ikke sto midt oppi det samme som dem. 
De var alle sammen for nær krisen og tok isteden 
hensyn til hverandre. 

– Det hadde vært godt å ha noen der å snakke 
med som vi ikke følte at vi måtte ta ansvar for. 
En som kunne tatt tak i oss og hjulpet oss med 
praktiske ting også, sier Kristine.

Et sterkt minne, fra tiden på Rikshospitalet, var 
sykepleier Anne som tok seg veldig av dem, hele 
familien. Hun snakket med dem, hjalp til med 
praktiske ting og var til stede. 

– Jeg husker henne veldig 
godt, det hun gjorde for oss 
betød utrolig mye, minnes 
Jeanette. Etterpå var det 
egentlig ingen andre profesjo-
nelle som stilte opp, men det 
gjorde storfamilien.

NOEN Å SNAKKE MED
Familien prøvde etter en 
stund å få kontakt med 
psykolog gjennom kommu-
nen, men fikk avslag. De 
hadde ikke krav på hjelp i 
hjemkommunen, fordi, som 
det het i begrunnelsen for 
avslaget, de burde vært for-
beredt på at dette kunne skje. 
Kriseapparatet uteble når 
ulykken ikke skjedde brått og 
uventet.  

– Du får inntrykk på TV og 
fra det som fortelles, at folk 
står på døra di for å tilby 
hjelp når noe slikt skjer. Ikke 
engang presten tok kontakt 
med oss, vi hørte ikke noe fra 
noen.

Jeanette tror alle fire søskne-
ne fikk seg en alvorlig knekk 
i denne perioden. Men de 
prøvde å legge sorgen litt 
til side og «å gjøre» livene 
sine. Kristine gikk på skolen 

dagen etter at de kom hjem. Jula som lå foran 
dem ble veldig rar. Det var egentlig planlagt at de 
skulle feire på Rikshospitalet, for de regnet ikke 
med at Malene kunne komme hjem ennå. Så ble 
det likevel hjemme, men med ett familiemedlem 
mindre i hus. 

– Jeg husker vi kjøpte inn et plastjuletre, sier Kris-
tine og rister lett på hodet over minnet. 

SPØR OM HVORDAN DET GÅR 
Jeanette og Kristine forteller ærlig at de kjente på 
at de ikke ville belaste foreldrene med sine egne 
følelser i tiden etter at Malene døde. Samtidig sto 
de midt oppi egen sorg, og ble ikke helt sett av 
omgivelsene for dette. De hadde ønsket seg at flere 
spurte og tok tak.

– Alle vi møtte, spurte om hvordan det gikk med 
mamma og pappa. Jeg kan ikke huske en eneste 
en som spurte hvordan det gikk med oss, sier 
Kristine og medgir at hun savnet å møte noen som 
lurte på hvordan det gikk med henne.  

– Jeg tror mange er litt usikre på hva de skal si i 
en sånn situasjon. Men det beste er faktisk bare å 
spørre og å være der. Kanskje man ikke har lyst å 
snakke om det, men det er godt at noen bryr seg 
og er der, understreker Kristine.

SATTE SORGEN PÅ VENT
Halvannet år etter at Malene døde, fikk Jeanette 
kreft.
– Jeg rakk ikke å gjøre meg ferdig med sorgen over 
Malene. Nå fikk jeg en ny bekymring å hanskes 
med og måtte sette sorgen på vent, igjen.
Jeanette prøvde på nytt å få hjelp, noen å snakke 
med, hjelp til å bearbeide. Gjennom et opphold på 
Røros rehabiliteringssenter, fikk hun omsider napp 
og har nå gått fast til psykolog siden i fjor høst. 

– Det er så nyttig. Jeg ser at det for min del hand-
ler om vanskelige ting fra langt tilbake, kanskje 
helt fra da Malene ble født. Det er godt å kunne 
ta det så grundig og å møte noen som bekrefter at 
mine tanker er ganske normale, synes Jeanette. 

IKKE GLEM SØSKEN! 
Kristine og Jeanette legger ikke skjul på at det å 
være søsken til en som er alvorlig syk, ikke alltid 
er lett, heller ikke når aldersforskjellen er stor. 
– Du føler uansett at du blir satt litt på sidelin-
ja, innrømmer Jeanette. Hun sier at periodene 
i forbindelse med operasjonene, da begge for-
eldrene var lenge borte (på Rikshospitalet), var 
ugreie. Og det alle lurte på var hvordan det gikk 
med lillesøsteren deres. Jeanette forteller at det 
ble en del krangling søsknene imellom, og hun er 
ikke i tvil om at grunnen var både frustrasjon og 
sinne. Dette forsterket seg da Malene døde, det ble 
nesten litt for mye for dem.

Familien var med på noen samlinger i Foreningen 
for hjertesyke barn mens Malene ennå levde, og 

Jeanette og Kristine forteller at de hadde utrolig 
stor glede av å bli kjent med andre søsken. 

De siste årene har de begge engasjert seg i forenin-
gens likepersonarbeid og Kristine har vært med 
på flere samlinger for familier som har mistet 
hjertesyke barn. Jentene brenner for å skape gode 
arenaer for søsken. 

– Jeg tror det er mange som trenger å møte noen 
som forstår akkurat hvordan det er å være søsken. 
Og å få snakke om det. Vi har glede av det selv, og 
vil gjerne bidra så andre kan få det, sier Kristine. 
Hun var nesten lettet første gang hun møtte et 
søsken på egen alder og som hadde noe av den 
samme erfaringen.

GÅR OPP OG NED
Jentene forteller at Malenes død endret familien 
en del, og det gjorde noe med dem alle sammen. 
– Vi gleder oss ikke like mye over ting, som å gi 
gaver til hverandre, kanskje. Særlig jula, den blir 
aldri den samme, sier Kristine.

– Men vi er også blitt flinkere til å si og vise at vi 
bryr oss om hverandre. Vi er egentlig mer sammen 
nå og gjør ting sammen, finner på ting litt mer på 
sparket, legger Jeanette til.

Det går opp og ned med sorgen, medgir de. I peri- 
oder kan de nesten glemme den, men så hører de 
en sang som minner dem om Malene, eller noe 
annet som trigger minnene, og da er det tilbake. 

– Sorgen kommer nok alltid til å være der, avslut-
ter jentene enig.

Malene i Arvika. (Foto: Privat)
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Hun jobber som psykolog og forsker på 
Frambu senter for sjeldne funksjonshem-
ninger. I sin doktorgrad forsket hun på 
kommunikasjon med alvorlig/kronisk 
syke barn. Vatnes erfaring fra samtaler 
med et utall søsken til barn med kronisk 
sykdom eller funksjonshemning, er at 
også de kan ha sine utfordringer, både 
praktiske og følelsesmessige. Utslagene 
kan være mange, men noen ting går 
igjen. 

– Mange søsken vi møter har lett for 
å skyve seg selv litt i bakgrunnen. Til 
gjengjeld er de flinke til å bakke opp 
andre. Dette er fint, det er en god ting å 
være både empatisk og omsorgsfull, men 
samtidig bør det lyse en liten varsel-
lampe, for er disse barna like flinke til å 
bakke opp seg selv, spør Vatne seg. Hun 
viser til en rekke studier og meta-analyser 
som peker på at søsken har litt forhøyet 
risiko for å utvikle psykologiske vansker, 
og noe svekket motstandskraft når det 
kommer til å håndtere påkjenninger og 
stress videre i livet.

– Vi skal ikke svartmale, men erfaring og 
mye annen forskning på feltet, viser at 
søsken til barn med alvorlig sykdom og 
funksjonshemninger har litt større risiko 
for psykiske vansker som angst og depre-
sjon eller mer utagerende atferd. Voksne 
bør være klar over og ha et våkent blikk 
for denne sårbarheten slik at de kan støt-
te barna på en god måte, understreker 
psykologen.

HJELP FOR FORELDRE OG SØSKEN
Siden 2011 har Torun Vatne jobbet med 
et søskenprosjekt på Frambu, i samarbeid 
med Psykologisk Institutt, Universitetet i 
Oslo. Her blir søskens erfaringer kartlagt 
gjennom gruppesamtaler, og det utvikles 
et konsept for gruppesamtaler med søs-
ken og foreldre.

– Hensikten med dette prosjektet er å 
lage en nyttig intervensjon for foreldre 
og barn, slik at de lettere kan snakke 
sammen, både om det som feiler bror 

eller søster, men ikke minst om de utfor-
dringene de selv står i og om følelsene 
disse vekker, forteller Vatne. Hun legger 
til at det mest vanlige i slike intervensjo-
ner fram til i dag har vært at søsken trek-
kes ut av familien og samles i grupper 
med andre søsken. 

– Men utfordringene søsken har er noe 
de deler med resten av familien, derfor 
bør foreldre og barn sammen utforske 
og snakke om det som er vanskelig, og 
kanskje få litt hjelp til å finne ut hvor det 
lille ekstra kan settes inn for å styrke bar-
net som har en syk søster eller bror. Også 
søsken må bli hørt og forstått, er Vatnes 
viktigste budskap.

– Det beste er å snakke ærlig med søsken 
om hvordan situasjonen er, og å sette 
ord på og erkjenne tydelig at dette går ut 
over tiden med dem og resten av fami-
lien. Det er mye i situasjonen man ikke 
kan endre på, sånn er det bare. Likevel er 
det så viktig å anerkjenne utfordringene 
søsken står i, og å legitimere følelsene 
det kan vekke i dem, understreker Vatne, 
som er opptatt av at søsken må få lov 
til å bli sinte over «urettferdigheten» i 
situasjonen. 

FØLELSESMESSIG ISOLERT
En av observasjonene Torun Vatne har 
gjort under sine samtaler med søsken, er 
at mange holder inne med egne følelser. 
I gruppesamtaler har Vatne ikke sjelden 
opplevd at søsken heller vil snakke om 
hvordan den syke søsteren eller broren 

har det, enn å snakke om seg selv. Noen 
av dem må nærmest lokkes til å fortelle 
om hvordan de selv egentlig har det. 

Vatne beskriver at det ikke er uvanlig at 
søsken kan oppleve seg ensomme og litt 
følelsesmessig isolert fra foreldrene. Det 
vil si at de kan skjule følelsene sine, eller 
at de opplever at ingen oppdager at de 
har det vanskelig. Ubevisst kan enkelte 
søsken ta på seg oppgaven som den som 
skal få «familievekten» i balanse. 

Det viser seg, naturlig nok, å være ganske 
store forskjeller i hvordan barn opplever 
det å ha et sykt søsken. Vatne forteller 
at noen diagnoser er mer belastende, 
og at søsken til barn med for eksempel 
progredierende sykdom (det vil si at han 
eller hun blir tiltagende dårlige) kan ha 
det tøffere.  Sykdommens stabilitet, eller 
manglende sådanne, har også innvirkning 
på søskens håndtering. Er det mange 
og hyppige akutte faser, for eksempel 
med sykehusinnleggelser, kan dette gjøre 
situasjonen vanskeligere. Tilsvarende 
gjelder for søsken til barn med store 
atferdsvansker. Noen studier viser også at 
plassering i søskenflokken har betydning, 
mens andre igjen peker på at tenåringer 
eller jenter kan ha det spesielt tøft. 

– Søsken må hjelpes til å kunne uttrykke 
både positive og negative følelser!

SØSKEN ER OGSÅ SÅRBARE
– Barn med kronisk syke og funksjonshemmede 
søsken er sårbare, sier psykolog Torun Vatne. 

Albin Johan (8) er ekspert på å finne Pokémons med mobilen sin. Han er også 
kjempeflink til å tegne og liker å spille badminton. Praktiske ferdigheter i 

hverdagen er det vanskeligere for Albin å få dreisen på, og det gjør at han blir 
hengende etter. Kan det ha en sammenheng med hans hjertefeil?

Fungerer best på 
egne premisser

Albin var frisk da han kom til verden på syke-
huset i Kristiansand. Han virket fornøyd, hadde 
fin oksygenmetning og god hudfarge. Høyre tom-
mel var litt vridd, og på legekontrollen hørte de 
en svak bilyd, men konkluderte likevel med at det 
ikke var fare på ferde. Så fikk en av overlegene på 
poliklinikken høre om Albin, og kom ilende opp 
til foreldrene på barsel og ba om å få undersøke 
ham.
 
– Det var visst noe med at feil på perifere orga-
ner, som hender og føtter, ofte følger feil på indre 
organer. Overlegen ville derfor sjekke ham ut nøy-
ere, forteller mamma Anne Kristin Stedjan-Sun-
din. Ikke lenge etter fikk foreldrene beskjeden alle 
frykter: Bilyden var ingen bagatell.

«HJERTEFEILEN KAN FIKSES» 
– Men legen på poliklinikken presiserte veldig at 
«dette kan fikses», fortsetter Anne Kristin, som 
medgir at hun var både engstelig og sjokkert. 
Albin har hjertefeilen Fallots tetrade og ble lagt på 
overvåkningen på nyfødtavdelingen det påfølgen-
de døgnet. Ellers var han ganske stabil, hjertefei-
len til tross. Mor, far og barn ble sendt hjem etter 
tre døgn. Albin var på kontroll på Sørlandet syke-
hus annen hver/tredje hver uke den første tiden. 
Anne Kristin tok ham også ofte med til helsesta-
sjonen, blant annet for å følge med på vekta.

– Han slet litt med å komme ordentlig i gang med 
spisingen, og etter hvert skjønte jeg at han rett 
og slett slet med å suge, antageligvis på grunn av 
hjertefeilen.

Da Albin var fem måneder gammel var han til 
kontroll på Rikshospitalet. Måneden etter ble han 
operert. 

– De lukket hullet mellom hjertekamrene og 
utvidet lungepulsåren hans under operasjonen. 

Tommelen fikset de året etter. Siden har han egent-
lig vært frisk, men går til regelmessige hjertekon-
troller, forteller mamma.

SØSKEN

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

TEKST OG FOTO: HANNI WINSVOLD PETERSEN

J

Torun AAtne er psykolog og forsker. Annen-
hver tirsdag betjener hun Foreningen for 
hjertesyke barns hjertetelefon på kveldstid.

FORNØYD: Albin er 
fornøyd med jakten på 
Pókemons. Her med 
mamma Anne Kristin 
Stedjan-Sundin.

Det er så viktig å anerkjenne 
utfordringene søsken står i, og 
å legitimere følelsene det kan 

vekke i dem
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VEILEDER FOR TVERRFAGLIG OPPFØLGING 
AV BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL 

Høsten 2015 anbefalte Norsk barnele-
geforening å innføre en mer systematisk 
tverrfaglig oppfølging av barn som har 
medfødte, komplekse hjertefeil. Det ble 
utarbeidet retningslinjer for tverrfaglig 
kartlegging og oppfølging av hjertesyke 
barn (Veileder for tverrfaglig oppfølging 
av barn med medfødt hjertefeil). Hensikten 
med retningslinjene er å tenke forebyg-
gende for en barnegruppe som ligger i 
gråsonen mellom frisk og syk. Målet er å 
finne ut hvilke barn som har ekstra behov 
for tiltak, og å gi dem nødvendig hjelp så 
tidlig som mulig. 

I gjennomsnitt opplever to av tre barn som har medfødte, komplekse hjerte-
feil at de har ekstra utfordringer som påvirker hverdagen deres. Det kan være 
forsinkelse i utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, og konsentra-
sjons og lese og skrivevansker, som man ofte blir oppmerksom på først når 
barnet når barnehage- og skolealder. Denne gruppen har også økt risiko for 
psykososiale vansker og traumatisering som følge av medisinsk behandling.

Kartlegging og tidlige iverksetting av tiltak vil sikre at barnet får rett oppføl-
ging og tilrettelegging, og at barnets ressurser settes i fokus.  Veileder for 
tverrfaglig oppfølging av barn med medfødt hjertefeil er en konkret smør-
brødliste og arbeidsverktøy som sier noe om hva man bør se etter og være 
oppmerksom på, og når, og hvilke faginstanser som bør trekkes inn. 

– Ikke vent og se det an hvis du lurer på om barnet ditt trenger bedre opp-
følging. Snakk med helsesøster eller lege hvis du mistenker at barnet er 
forsinket i utviklingen av motorikk eller språk. Det samme gjelder når barnet 
er kommet i barnehage- eller skolealder. Barn med komplekse hjertefeil er 
en risikogruppe og man skal ikke «vente å se», sier fagsjef i Foreningen for 
hjertesyke barn, Pia Bråss, som var med i arbeidsgruppen som utarbeidet 
retningslinjene. 

Barn i risikogruppen for slike utfordringer, som dreier seg om dem med de 
mer alvorlige medfødte hjertefeilene, bør kartlegges og følges opp, med små 
eller større tiltak avhengig av hva som er behovet. Hele vitsen er å komme i 
gang tidlig, ikke å vente og se an. Det er ikke alltid tiltakene trenger å være så 
store eller omfattende, men det er viktig at barna får hjelp til å fungere best 
mulig og til å benytte sitt potensial.

– Hos noen kan utfordringene først oppstå i 11-12 års alder, så det er viktig 
at oppfølgingen ikke avsluttes for tidlig. Samtidig er det viktig å merke seg at 
dette ikke gjelder alle barn, og ofte kan det være vanskelig å finne balansen 
mellom å sykeliggjøre og å friskmelde.  

Det finnes en foreldreversjon 
av Veileder for tverrfaglig 
oppfølging av barn med 
medfødt hjertefeil, som kan 
brukes overfor helseperso-
nell, helsestasjon, barnehage, 
skole og andre. Fullversjon 
finnes på www.ffhb.no/
om-hjertefeilen/undersokelser/
habilitering

Avslutningsvis var det et fellesmøte med oppsum-
mering. 

– Vi fikk vite at Albin har lav skår og er under 
forventet nivå på dagliglivets ferdigheter (adap-
tive ferdigheter). Vi fikk med oss noen veldig 
generelle tips om riktige oppmuntringssystemer. 
Også ble vi henvist til familiesenteret i kommu-
nen, forteller Anne Kristin. Hun opplevde at de 
egentlig var akkurat like langt. 

– Jeg føler vel ikke at det kom så mye ut av 
undersøkelsen som egentlig hjalp oss. Men den 
konkluderte med at det, i hvert fall ikke per i 
dag, er noe som tyder på at Albin har andre 
diagnoser. Det var mange spørsmål i testene 
som gikk på konsentrasjon og aggresjonsnivå. 
Jeg har ikke inntrykk av at psyken ble vurdert 
spesielt.

FUNGERER BEST PÅ SINE PREMISSER
Men dagene går sin gang, og foreldrene og Al-
bin prøver å få det til å fungere best mulig.
 – Vi lirker og lurer og prøver å finne den riktige 
balansegangen på hvor mye vi skal presse ham, 
hvor mye hjelp han skal få, og hvordan vi kan 
håndtere situasjonen når han går i lås, men det 
er ikke lett.

I fjor høst var Albin på Geilomo barnesykehus 
på et fireukers opphold der. Dette opplevde de 
som veldig bra, og det hjalp Albin å sprenge 
noen grenser for mestring. De planlegger et nytt 
opphold.

– På Geilomo hadde de en oppfatning av at han 
har stort spenn mellom følelsesliv og utvikling i 
hjernen. De mente han ville ha behov for å prate 
med noen. Vi har benyttet helsesøster på skolen 
til dette, en dame jeg som mor har full tillit til. 
Hun og Albin spiller følelsesspill, det er noe 
han liker. Albin er kjempeflink til å sette ord på 
følelsene sine og utfordringene når han bare får 
muligheten og sjansen byr seg. 

– Det som er sikkert, er at alt fungerer best hvis 
vi imøtekommer Albin og gjør ting på hans 
premisser. Viktig er det også at vi som foreldre 
føler oss komfortable i andre voksnes nærvær 
og lar ting falle naturlig og etter som hvordan 
situasjonen arter seg. Lar vi oss påvirke av an-
dres sinnsstemning og føler vi må presse på, så 
går alt i stå. Anne Kristin legger ikke skjul på at 
andres forventninger og fordommer også påvirker 
situasjonen. 

– Andre foreldre som selv har utfordringer med 
barna, er gjerne støttende og imøtekommende 
på Albins nivå. Mens noen mener han manipule-
rer oss til å få det som han vil. Det er frustreren-
de og vanskelig å vite hva som er rett, sier hun. 
Også for Albin kan det nok tidvis være nedver-
digende å føle at mamma og pappa synes han er 
vanskelig eller annerledes, avslutter hun ærlig.

VIL HELST OBSERVERE
Albin begynte i barnehage da han var litt over ett 
år gammel, og for snart tre år siden var det sko-
lestart. Han er ganske skoleflink, får lett venner 
og liker seg på skolen. På enkelte områder henger 
han imidlertid litt etter, sammenliknet med de 
andre. Foreldrene har kjent på at noe er galt, men 
har egentlig ikke fått helt gehør for problemene. 

Anne Kristin eksemplifiserer:
– Albin er utrygg og bruker alltid lang tid på å ob-
servere og vurdere før han blir med på noe. Dette 
gjør at det er mye han aldri blir med på. Han har 
også vondt for å presse seg og sklir heller unna 
situasjonen. Veldig ofte går han helt i vranglås, 
forteller Anne Kristin, som synes det er vanskelig 
å vurdere om dette er fordi han er sliten (på grunn 
av hjertefeilen), om det er noe som har skjedd 
eller om det er noe annet. 

– På skolen sliter han med å få med seg beskjeder, 
og han vil for eksempel ikke kle på seg selv. Pro-
blemene blir mer og mer synlige etter hvert som 
han blir større.

Foreldrene har gitt informasjon til skolen om Al-
bins hjertefeil, og de er blitt enige om noen enkle 
tiltak og tilpasninger. PPT har også vært innom 
og gitt skolen noen råd. Som at Albin trenger 
litt hjelp i garderoben med påkledning, litt mer 
tid til å spise, øyekontakt når han får beskjeder 
og hjelp til å få med riktige ting (bøker) hjem 
fra skolen. Rådene etterleves bare delvis og litt 
vilkårlig, blant annet fordi det stadig er lærerbyt-
ter. Anne Kristin stoler ikke helt på at informa-
sjonen overleveres til alle, eller på at viljen og 

kunnskapen på skolen til å imøtekomme hjelpen 
er helt til stede. 

– Det er ikke så mye hjelp han trenger, men det 
lille han trenger er det så viktig at han får!

BARE «BORTSKJEMT» 
Den kanskje aller største utfordringen med pro-
blemene til Albin, er at de hver for seg ikke er så 
store, at de er ganske vage og likner ting mange 
barn kan streve med. Det er lett å føyse dem inn i 
kategorien for «bortskjemt» og «lat» – hvilket de 
også blir. Anne Kristin er selv den første til å se at 
et hjertesykt barn lett kan bli litt mer dullet med. 
Albin har en lillebror, Torbjørn, på tre og et halvt 
år, og forskjellene i hva de mestrer er stor. Men 
hun nekter likevel for at dette er den fulle og hele 
forklaringen på Albins utfordringer. Som i sum 
er ganske omfattende og blir mer og mer synlige 
ettersom han blir eldre. 

– Vi ser vel også at noe av utfordringen kan være 
oss selv. Hvordan takler man egentlig å ha et barn 
som ikke agerer som «normalen»? Hvordan kan 
vi akseptere det og støtte ham, istedenfor å forsø-
ke å forklare (eller bortforklare) for omverdenen 
hvorfor Albin ikke følger boka. Blir han bort-
skjemt fordi vi tilrettelegger for hans annerledes-
het, eller bygger det selvtilliten hans? Skulle gjerne 
hatt noen som kunne gitt oss det svaret.

HJERTESYKE BARN I RISIKOGRUPPEN
Foreningen for hjertesyke barn var i 2015 med i 
arbeidet for å få utarbeidet en nasjonal veile-
der for systematisk og tverrfaglig oppfølging 
av barn med medfødt hjertefeil. Bakgrunnen 
for veilederen er at både forskning og erfaring 
peker i retning av at barn med kompleks med-
født hjertefeil har økt risiko for både fysiske, 
psykiske og kognitive utviklingsvansker. Det 
kan dreie seg om forsinkelser i mentale, moto-
riske og funksjonelle ferdigheter, lærevansker, 
konsentrasjonsproblemer, påvirkning av psykisk 
helse og annet. 

FIKK TVERRFAGLIG UTREDNING
Anne Kristin er fylkesleder for Foreningen for 
hjertesyke barn i Vest-Agder, og er kjent med 
veilederen. I mai 2016 tok hun den med til Albins 
hjertekontroll på poliklinikken på sykehuset 
i Kristiansand, og diskuterte problemene med 
barnehjertelegen. Han fulgte opp og sendte en 
henvisning til Habiliteringsseksjonen for barn 
og unge (Habu) på Sørlandet sykehus og ba om 
en tverrfaglig utredning. To uker senere kom en 
innkalling fra Habu. 

Albin måtte igjennom en rekke tester, med oppga-
veløsning og konsentrasjonsprøver. Både psykolog, 
ergoterapeut, fysioterapeut og nevrolog var invol-
vert. Foreldrene måtte igjennom en omfattende 
kartleggingsveileder sammen med ergoterapeut, og 
i etterkant fikk de «hjemmelekse» med skjemaer og 
spørsmål som skulle besvares.

Fagsjef i FFHB, Pia Bråss

Anbefalte sjekkpunkter i veilederen
1)  Ved diagnose 
2)  Ved tremåneders alder 
3)  Ved seksmåneders alder 
4) Ved ett til halvannet års alder 
5) Ved to års alder 
6) Ved fem til seks års alder 
7) Ved elleve til tolvårs alder

VERBAL: Albin er flink 
til å sette ord på det 
han tenker og synes er 
utfordrende.
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– Det er en populær avdeling å jobbe på, 
vi skårer høyt på trivselsundersøkelser 
og arbeidsmiljø. Tilbakemeldingene fra 
pasientene som er innlagt er at også de 
er veldig fornøyde, forteller fagsykepleier 
på barne- og ungdomsposten, Ingunn 
Karlsen. 

– Målet vårt er at alle barna som kom-
mer inn og/eller er innlagt til undersøkel-
se, har det best mulig når de er her og får 
den aller beste behandlingen.

Barne- og ungdomsavdelingen i Kristi-
ansand består av Barne- og ungdomspos-
ten, Barne- og ungdomspoliklinikken, 
Nyfødtintensiv og Habu. Sykepleierne 
som jobber på posten, er organisert i 
faggrupper, med hver sin faggruppeleder. 
De har et spesielt oppfølgingsansvar 
for «sine» pasienter, har jevnlige møter 
og sørger for kompetanseheving på sitt 
område. På avdelingen er det grupper 
for både kreft, diabetes, lunge, nevrologi, 
sosialpediatri og for hjerte. Synnøve N. 

Thommasen er leder for hjertegruppen, 
og sammen med barnepleier Eli Lauvstad 
engasjerer hun seg ekstra mye for de 
hjertesyke barna. 

– Faggruppene blir godt kjent med kroni-
kerne og de som kommer hit over tid, det 
er en styrke, tror Karlsen.

Barne- og ungdomsavdelingen i Kristi-
ansand har 17 sengeplasser. De har sen-
gepost med døgninnleggelser i Arendal 
også, men barn og ungdom med hjertefeil 
er funksjonsfordelt til Kristiansand.

– Hjertesyke barn er av og til innlagt, 
men mye sjeldnere og kortere i dag enn 
for noen år siden. Det er gjerne snakk 
om en dag eller to før hjemreise etter 
operasjon på Oslo universitetssykehus 
Rikshospitalet, kortvarig for oppstart av 
hjertesviktbehandling, ved arytmier eller 
ved forverring av for eksempel infeksjo-
ner, sier Karlsen.

FØLGER OPP ALLE TYPER HJERTEFEIL
Det gjøres cirka 800 ultralydundersøkel-
ser av barnehjerter på Sørlandet sykehus 
i Kristiansand årlig, både poliklinisk og 
på inneliggende barn. I tillegg gjennom-
føres rytmeanalyser og belastningstester. 
I 2016 hadde de cirka 650 polikliniske 
konsultasjoner med hjerteproblemstil-
linger, en blanding av nyhenviste og av 
kontroller. I tillegg kom hjertevurderinger 
på inneliggende, det vil si på barsel, ny-
fødtintensiv, intensiv og barneposten. 
De foretar både diagnostisering, oppføl-
ging, underveisvurderinger og behandling 
av pasientene, også av rytmeforstyrrelser, 
i Kristiansand. Overlege Gunnar Wik 
forteller at det er en opphopning av syk-
dommen Lang QT-tid-syndrom (LQTS) 
i Agder, så de har forholdsmessig mange 
pasienter til oppfølging med denne arveli-
ge sykdommen. 

– Dette foregår i nært samarbeid med 
Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet, 
og vi har lav terskel for telefon, eller 
skriftlig kontakt med dem, sier Wik.
Gunnar Wik og Henriette Astrup er fast 
ansatte barneleger på sykehuset, med 
kardiologi som særlig interesseområde, 
og de følger opp de hjertesyke barna på 
avdelingen og poliklinikken i det daglige. 

I tillegg jobber Anne Katrine Olsen, lege 
i spesialisering og med stor interesse for 
barnekardiologi, på poliklinikken, hvor 
hun er sammen med Leif Eskedal, en 
erfaren barnekardiolog som er vikar på 
poliklinikken. 

– Vi er etter hvert blitt et fint, lite bar-
nekardiologisk miljø i Kristiansand. I 
tillegg har vi et meget godt samarbeid 
med kardiolog Jarle Jortveit som følger 
opp mange av barna i Aust-Agder, sier 
Gunnar Wik.

OPPFØLGING AV HJERTEFEIL

på Sørlandet sykehus
Målet er at alle barna skal ha det best mulig når de er på sykehuset. I tillegg 
står barnas mestring høyt på dagsordenen. Barne- og ungdomsavdelingen på 
Sørlandet sykehus i Kristiansand sikter høyt.

VENTELISTEPROBLEMATIKK
Leif Eskedal påpeker at de på polikli-
nikken i dag gjør mange unødvendige 
undersøkelser, for eksempel på svært små 
(og ubetydelige) hull i hjertet. 

– Vi burde i større grad bruke ressursene 
våre på de som faktisk trenger dem. Nå 
havner noen av disse bakerst i køen, sier 
han. En problemstilling som er kjent 
for mange sykehus. Ifølge Gunnar Wik 
er dette noe de har hatt fokus på i flere 
år, og de jobber med å få ned tiden på 
ventelistene. Ett av tiltakene har vært å 
øke tidsintervallene mellom kontrollene 
på noen av barna/diagnosene. 

– De må hyppig nok på kontroller til at 
vi ikke overser noe. Men det er viktig å 
gjøre individuelle vurderinger og ikke 
sette opp timer skjematisk etter diagnose, 
men sikre oss at vi bruker ressurser på 
de sykeste. Dette er en balansegang. Vi 
skal ikke bidra til å sykeliggjøre, men 
samtidig skal vi ha nok ressurser til dem 
som trenger tett oppfølging. Foreldre kan 
selv ta kontakt med oss hvis noe dukker 
opp eller ting endrer seg. Terskelen for 
dette skal være lav, sier han, og synes det 
fungerer godt, ventelistene er gått ned. 
Barnelegene samarbeider også med 
voksenkardiologene på sykehuset, både 
i overgangen ved 18-års alder og dersom 
ungdommer kommer inn med problem-
stillinger som er hyppigere i voksenkar-
diologien.

FORBEREDELSE TIL BEHANDLING
Lederen for Barne- og ungdomsavde-
lingen på SHF i Kristiansand, Kåre Dani-
elsen, kan fortelle at ett av de strategiske 
satsningsområdene for avdelingen er 
såkalt «mestring». Han mener de fortsatt 
har mye å gå på i somatikken på dette 
området, men mye av virksomheten er 
rettet inn mot dette målet.

Avdelingen har en egen skole, med skole-
tilbud for alle i skolepliktig alder som har 
krav på dette i institusjon, og en barneha-
ge, som kan benyttes av alle barn som er 
innlagt. Her jobber det en spesialpedagog 
og en førskolelærer i godt tilrettelagte 
lokaler, med leker og utstyr for lek og 
undervisning i alle varianter.

– Barn kan få sterke reaksjoner etter 
kirurgiske inngrep, intervensjoner og 
dramatiske hendelser knyttet til alvorlig 
sykdom, og det er ofte helt normalt, sier 
førskolelærer Birgitte Ording. Hun har 
tro på at informasjon, forberedelse og et-
terarbeid i lek og aktivitet kan være med 
på å gjøre opplevelsen mer håndterlig 
og gi følelsen av mer kontroll i en ellers 
ikke-kontrollerbar opplevelse.
– Noen må spørre dem, hvordan er dette 
for deg? De må få hjelp til å bearbeide 
og håndtere frykt, understreker hun og 
illustrerer eksempler på hvordan hun 
«leker» seg gjennom redselen sammen 
med barna. 

NORMALE REAKSJONER
Randi Abrahamsen er psykologspesialist 
og ansatt ved Spesialisert poliklinikk for 
psykosomatikk og traumer på Sørlandet 
sykehus i Kristiansand. Avdelingen er i 
ferd med å bygge opp en liaison-tjeneste 
(mellomledd) for pasienter over 18 år, 
som skal betjene de somatiske avdelinge-
ne ved sykehuset. Målet er å bidra til 
en tverrfaglig tilnærming og utredning 
av et problem. Psykosomatikk, også 
kalt helsepsykologi, er et relativt nytt 
fagfelt. Randi Abrahamsens erfaring er 
at traumereaksjoner etter behandling av 
somatiske sykdommer og kroniske syk-
dommer ofte ikke blir tatt tak i. Samtidig 
ser man i større og større grad at fysisk 
og psykisk helse henger sammen.

– I en travel hverdag skrives pasienter 
ut når den medisinske situasjonen er 
avklart. Det betyr imidlertid ikke at 
man har forstått pasientens tilstand fullt 
ut. Det er utdatert å forsøke å forklare 
kausalitet som enten soma eller psyke. 
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Fagsykepleier Ingunn Karlsen.
Sykepleier Synnøve N Thommasen leder 
hjertegruppen.

Lislege Anne Katrine Olsen og overlege Leif Eskedal på 
poliklinikk i Kristiansand.

Overlegene Gunnar Wik og Henriette Astrup.

SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK (SSHF)
Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og har både 
regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Flekkefjord 
og Kristiansand, med sistnevnte som hovedsykehus i regionen. I fjor var det 
over 550 000 pasientbehandlinger på Sørlandet sykehus, og over 7000 ansatte 
jobber for helseforetaket. Både sykehuset i Kristiansand og i Arendal har egen 
barne- og ungdomsavdeling (BUA). 

Satser på forskning 
SSHF har høy forskningsaktivitet, og i 2015 pågikk cirka 35 doktorgradsprosjek-
ter ved SSHF. Sørlandet sykehus har ett tett og godt forskningssamarbeid med 
barnehjerteavdelingen på OUS, noe som har resultert i to doktorgrader (Leif 
Eskedal og Jarle Jortveit) og mange artikler i høyt rangerte internasjonale tids-
skrifter. Det er knapt noe annet sykehus utenfor universitetssykehusene som har 
to overleger med doktorgrad innen barnekardiologi.
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Har du noen gang tenkt at det hadde vært 
greit med en enkel informasjon om med-
født hjertefeil? Informasjon som var lett 
tilgjengelig og som du kunne henvise til? 
Kanskje en film der ny lærer eller ansatte 
i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
kunne lære om hva det er lurt å være 
oppmerksom på i møte med barn med 
medfødt hjertefeil?

Foreningen for hjertesyke barn har tenkt 
at en slik film burde finnes, og i 2016 fikk 
vi midler fra Utdanningsdirektoratet slik 
at dette kunne realiseres. Tre små filmer er 
det blitt, til henholdsvis barnehage, barne-
skole og ungdomsskole. Målet med dem 
er å gi lærere i barnehage og skole samt 
ansatte i PPT en enkel og rask innføring i 
hverdagen til barn og unge med medfødt 
hjertefeil. I tillegg forteller filmene om 
Hjertepermen som er et hjelpemiddel som 
kan lette hverdagen for familiene, barne-
hagen og skolen.

Filmen om de minste barna innledes med 
barnehagebarn som forteller om hjertet. 
I film to møter vi Eskil på seks år som 
tar en prat med legen sin og i tredje film 
forteller ungdomsskoleelev Truls om 
hvordan små grep kan gjøre hverdagene 
hans lettere.

I alle filmene møter vi også Line Kathrine 
Lund, som er barnelege på Sykehuset 
innlandet, Elverum. Hun gir en kort 
innføring i hvilke tiltak som kan være 
nødvendige for elever med medfødt 
hjertefeil i barnehage og skole. For noen 
handler det om betydelig tilrettelegging, 
men for andre er det kun små praktiske 
ting som gjør hverdagen enklere. Line 
Kathrine presiserer at det for alle handler 
om å disponere kreftene og energien, slik 
at de holder gjennom en hel dag. Da er 
det nødvendig å prioritere hva kreftene 
skal brukes på.

Hjertepermen blir presentert i alle tre 
filmene. Permen er et viktig hjelpemiddel 
for foreldre og lærere og har vist seg som 
et nyttig verktøy i samarbeidet mellom 

hjem, barnehage og skole. Hjertepermen 
er nå distribuert til alle medlemsfamilier 
med barn til og med seks år. Alle andre 
medlemmer kan bestille permen ved 
henvendelse til Foreningen for hjertesyke 
barn via ffhb@ffhb.no Nye fakta-ark til 
viktige overganger i barnets liv sendes ut 
etter hvert som barnet blir eldre.
Filmene finner du på foreningens hjemme-
side eller ved å bruke QR-koden du finner 
på denne siden.

Filmene er laget i godt samarbeid med 
Argus film ved Espen Wik. 

Tusen takk til familiene Enger og Linberg. 
Line Kathrine Lund og Sykehuset inn-
landet Elverum. Tusen takk også til Berit 
Funderud og Trollstua barnehage i Asker.

Hjertebank 
– FILM OM BARN OG UNGE MED MEDFØDT HJERTEFEIL

Mange psykiske lidelser gir kroppslige 
symptomer, og somatiske sykdommer 
gir psykiske reaksjoner. Man må se hele 
mennesket. 

KORT VEI TIL HABILITERING
Barne- og ungdomsposten i Kristiansand 
har faste tverrfaglige møter hver uke, 
hvor også Abup (avdeling for barn og 
unges psykiske helse) involveres. 
– Ett til to barn i uken har litt mer 
sammensatte behov og trenger tverrfag-
lig involvering. Da samarbeider vi med 
habiliteringsavdelingen og deres team, 
med både fysioterapeut, ergoterapeut, 
sosionom, spesialpedagog, nevropsyko-
log med mer, forteller Karlsen. 

Habiliteringsseksjonen for barn og 
unge (HABU) er en del av barne- og 
ungdomsavdelingen ved SSHF, Klinikk 
for somatikk, Kristiansand. HABU 
ble etablert i 1991. Hit henvises barn 
og unge i aldersgruppen 0–18 år, med 
medfødte eller tidlig ervervede funksjons-
nedsettelser, utviklingsforsinkelser og 
utviklingsforstyrrelser som har behov for 
spesialiserte habiliteringstjenester.  I 2015 
var det 1421 barn til sammen som fikk 
et tilbud ved HABU, Sørlandet sykehus i 
Arendal og Kristiansand. 

– En god del av barna som tas inn, har 
fra mild til alvorlig hjertelidelse. Dette er 

barn og unge som har syndromer eller 
andre tilstander, der hjertefeil inngår som 
en del av sykdomsbildet, sier fungerende 
leder for Habu, Ida Vestrheim. 

Hun forteller at barn med komplekse 
og sammensatte utfordringer, faller inn 
under deres virksomhetsområde. Når 
de de har behov for spesialiserte habili-
teringstjenester, blir de utredet tverrfaglig 
på Habu. 

– På bakgrunn av de tverrfaglige funk-
sjonsutredningene kan vi si noe om 
barnets funksjon, styrker og utfordringer, 
og formidle de behov vi ser at barnet har 
for tilrettelegging og tiltak. En del av vår 
oppgave er å veilede fagfolk i kommune-
ne i oppfølging. Fagpersoner fra HABU 
gjennomfører ofte en del av sitt utred-
nings- og oppfølgingsarbeid ambulant og 
deltar noen ganger i ansvarsgruppemøter, 
forteller Vestrheim. 

For Habu er kompetanseoverføring både 
i form av veiledning og rådgivning til 
fagfolk i kommunene og pasientopplæ-
ring (til barn/unge og foreldre) noen av 
hovedoppgavene.

– Foreldre er sentrale parter og gjennom 
veiledning og foreldrearbeid vil vi bidra 
til at de skal bli tryggest mulig til å ivareta 
barnet. 

HABU samarbeider med avdeling for 
barne- og unges psykiske helse (Abup), 
eventuelt henvises barnet videre.

KONTAKT MED BRUKERNE
Brukerutvalget på sykehuset taler pasienter 
og pårørendes sak, og er et rådgivende 
organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle 
pasienttilbudet. Brukerutvalget har 11 
medlemmer, hvor Elisabeth Stenberg fra 
Foreningen for hjertesyke barn er ett av 
dem. Brukerrepresentanter deltar i ulike 
råd og utvalg, både på klinikknivå og på 
overordnet nivå i SSHF. 

Elisabeth Stenberg er nestleder for 
Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO) 
i Vest-Agder, og gjør også en jobb som 
frivillig likeperson på sykehuset. En dag i 
måneden bemanner hun «Brukerkontoret» 
i foajeen på sykehuset, og tar imot folk 
som går forbi og har spørsmål og ting de 
vil snakke om. Hun forteller at det er alle 
mulige slags problemstillinger folk tar opp 
i denne kontakten. 

– Blir det veldig privat, kan vi gå inn på 
kontoret og lukke døren, forteller Elisa-
beth, som også kjenner sine begrensninger 
som likeperson. Noen ganger henviser hun 
folk videre, for eksempel til brukerombu-
det. Andre ganger kan hun tipse om rele-
vante foreninger og sammenslutninger, for 
eksempel Foreningen for hjertesyke barn. 
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x
Hjertevennlig oppvekst

POLIKLINIKK ARENDAL: Poliklinisk utredning og oppfølgning av barn, ungdom og voksne 
med medfødte hjertefeil utføres også ved Sørlandet sykehus Arendal. Seksjonsoverlege 
ved Hjerteavdelingen Jarle Jortveit forteller at de har cirka 200 barn til undersøkelse ved 
hjertepoliklinikken hvert år.

Elisabeth Stenberg fra FFHB sitter i bruker- 
utvalget på SSHF.
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FYLKESLEDERE

ØSTFOLD |
MONA BJØRGAN HYSESTAD
Stensrudlia 3
1815 Askim
Telefon: 480 44 528
E-post: ostfold@ffhb.no

OSLO/AKERSHUS |
BIRGITTE CHRISTOFFERSEN 
Kreklingen 1
1412 Sofiemyr
Telefon: 982 32 780
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK |
ESPEN BEHRNS
Åsmarkvegen 37
2390 Moelv
Telefon: 482 40 248
E-post: hedmark@ffhb.no

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

BUSKERUD |
PETER FRØKJÆR
Hengsleveien 10 A
3611 Kongsberg
Telefon: 458 84 836
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD |
THOR HENNING NILSEN
Rødslia 34
3222 Sandefjord
Telefon: 900 30 370
E-post: vestfold@ffhb.no

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

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

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

ROGALAND |
KARI ANNA R. ROLLAND
Sandvedhagen 22
4318 Sandnes
Telefon: 928 11 138
E-post: rogaland@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

TROMS |
ASGEIR NILSEN
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK |
TERJE NILSEN
Storbakken 14
9515 Alta
Tlf.: 920 90 742
E-post: finnmark@ffhb.no

LANDSSTYRET

LEDER |  
ERIK SKARRUD 
Kringkastingsveien 6 
7052 Trondheim
Tlf. 950 77 414
E-post: leder@ffhb.no

NESTLEDER |  
SISSEL HOLM-SANDNES
Saltnesveien 3
1626 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

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

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

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

REGION MIDT |  
KRISTIN O. MELLINGSÆTER
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: regionmidt@ffhb.no

REGION NORD |
BJØRGUNN BRONES
Platåveien 3
9325 Bardufoss
Tlf. 932 11 671
E-post:regionnord@ffhb.no

VARA REGION ØST | 
AINA SVENNING TØRAASEN
Parkvegen 32 B
2335 Stange
Tlf. 924 59 224
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR |  
ANNE KRISTIN STEDJAN-SUNDIN
Hommeren 52 A
4618 Kristiansnd S
Tlf. 907 27 697
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

VARA REGION VEST |
GUNNAR INGE SANDAL
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf. 958 04 258
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

VARA REGION MIDT | 
KJELL IVAR SAKSHAUG
Åsvegen 18
7670 Inderøy
Tlf. 916 29 288
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et 
nettverk av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du får 
informasjon, råd og støtte i alle faser familien og hjertebarnet går 
gjennom. Foreningen er åpen for familier med hjertesyke barn. Feilen 
kan være medfødt eller tidlig ervervet, liten eller stor. Foreningen er 
også åpen for de som har mistet et hjertesykt barn.

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil 
i Norge. Foreningen for hjertesyke barn bidrar 
til forskning og medisinsk utstyr så disse hjerte- 
barna skal få best mulig behandling. Vi er 
også til stede for familiene i en tøff periode, 
så de har noen å støtte seg på.

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN
KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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Det har i skrivende stund blitt 
mars, og våren nærmer seg. 
Forhåpentlig så kommer våren 
med litt mer stabilt vær enn det 
denne vinteren har gitt.
En av oppgavene for VMH er 
å være medarrangør når det 
gjennomføres kurs for Guchere 
på Riksen. Det har ofte blitt 
arrangert to kurs per år – på 
våren og på høsten. De siste 
gangene har VMH region øst 
spandert middag på deltager-
ne etter første kursdag. Som 

leder er det naturlig at jeg er 
med når vi går ut for å spise. 
For flere av kursdeltagerne har 
denne middagen vært det første 
«VMH-arrangementet» de har 
vært med på, og jeg tror at det 
har gitt mersmak for flere.
Siste kurs gikk av stabelen i 
begynnelsen av mars, og denne 
gangen fikk jeg også gleden 
av å være med på kurset selv. 
Kurset som Lærings- og mest-
ringssenteret på Rikshospitalet 
står bak har mye interessant 
innhold. Både i form av at jeg 
lærte noe nytt, og fordi jeg 
møter likesinnede. Noen av 
menneskene hadde jeg møtt før, 
men mange møtte jeg for første 
gang.
En viktig sak som ble tatt opp 
på kurset var tannhelse. Det 
ble blant annet opplyst at noen 
bør ha antibiotikaprofylakse 

før tannlegebesøk. Det vil si at 
hjertesyke med spesielle diag-
noser trenger forebyggende be-
handling foran enkelte inngrep. 
Dessverre er ikke alle leger og 
tannleger like oppdatert, derfor 
er det viktig at vi passer på 
dette selv. Mange med medfødt 
hjertefeil har nemlig en økt 
risiko for endokarditt, og det er 
ikke til å spøke med. Behand-
lingen er enkel, man skal ta et 
par piller (antibiotika) en time 
før inngrep. Spesielt er dette 
viktig ved såkalt blodige tann-
legebesøk. En billig og enkel 
helseforsikring!
Jeg ønsker alle en riktig god 
vår, og håper jeg ser dere på en 
VMH-samling i nær fremtid. 

PS: I Hjerterom denne gangen 
kan du blant annet lese litt om 
neste kurs på Rikshospitalet!

LEDER

Nr. 2 • 2017  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Morten Eriksen 
morten@vmh.no, telefon 47890073 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
20. mars 2017
Forsidefoto: Marit Haugdahl

Møt Kaffegutta
 – VMHs egen gutteklubb

Nytt kurs for 40+

Side 4

Side 7

Nytt forsknings-
prosjekt om Fallot

Side 2

 

X-ORD NR. 2-2017

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 2-2017»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1-2017:

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

Ida Jakobsen, Hauglandshella
Jenny Kristina Kveane, Lavik
Johan Jostein Myssa, Haugo i Dalane

Gratulerer!
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Det skal kardiolog og stipendiat Alessia 
Quattrone forsøke å finne svar på. Etter 
å ha drevet forskningsarbeid delvis i 
fritiden og delvis finansiert via CCI* i 
halvannet år, har hun endelig fått penger 
fra Helse Sør-Øst til en treårig stipendiat-
stilling – en pilotstudie på pasienter med 
Fallots tetrade. Det betyr at hun får viet 
seg 100 prosent til arbeidet med doktor-
graden sin ved Oslo Universitetssykehus. 
Da hun på senvinteren fikk beskjed om 
at søknaden var innvilget, begynte hun 
nærmest umiddelbart som forsker ved 
Rikshospitalet. Her er hun tilknyttet 
Kardiologisk avdeling og CCI.
 
LITE PENGER TIL GUCH-FORSKNING
Alessia har ønsket å forske på medfødte 
hjertefeil helt siden hun ble innviet i bar-
nekardiologiens kunst under spesialist-ut-
danningen sin på Sicilia i Italia. Senere 
flyttet hun til Norge, men forskerdrøm-
men tok hun med seg.

Det bevilges svært lite penger til 
forskning på medfødt hjertefeil i ver-
den, og Norge er intet unntak. I noen 
måneder var prosjektet dekket av interne 
forskningsmidler på Rikshospitalet. I 
mellomtiden søkte Alessia om mer omfat-
tende finansiering mange steder uten hell. 
Hun har derfor tatt seg kardiolog-jobb 
andre steder for å få lønn, og brukt friti-
den til forskningsprosjektet sitt.
– Vi gleder oss til å jobbe videre med 
dette, dette er en unik mulighet for hele 

GUCH-gruppen ved sykehuset. Det 
bevilges nesten ikke penger til forskning 
på GUCH, så denne muligheten må vi ta 
god vare på, sier Alessia.

MANGE KOMPLIKASJONER 
– Hvorfor Fallot?
– Fallot tetrade er kategorisert som en 
kompleks medfødt hjertefeil, og det er 

Skal prøve å løse 

FALLOT-GÅTEN
Noen Fallot-pasienter opereres én gang, og trenger ingen flere inngrep. 
Andre må gjennom mange operasjoner og blir plaget med alvorlige hjerterytme-
forstyrrelser livet ut. Går det an å forutsi hvem dette gjelder?

TEKST: MARIT HAUGDAHL  |  FOTO: KATRINE ONSHUUS ERIKSEN

en av de mest vanlige av de alvorlige 
diagnosene. Diagnosen har blitt sett på 
som ganske grei å operere, og hjertet 
fungerer normalt godt etter operasjon. 
De fleste Fallot-pasientene fungerer godt 
også i voksen alder. Men så viser det seg 
at mange får til dels svært alvorlige hjer-
terytmeforstyrrelser, samt andre kom-
plikasjoner som hjertesvikt og klaffefeil, 
forteller Alessia. Dette har vært kjent en 
del år, men ingen har studert det i detalj.

– Det vi håper på, er å kunne si noe om 
hvorfor noen får disse komplikasjoner 
– og andre ikke får det. Dersom vi kan 
finne ut mer av hva som fører til dette, 
kan vi kanskje sette inn tiltak tidligere, 
slik at man kan unngå alvorlige konse-
kvenser. Målet er jo å kunne gi denne 
pasientgruppen et enda bedre behand-
lingstilbud, sier hun. 
– Som tilleggsmål har vi å finne ut om og 
eventuelt hvordan svangerskap påvirker 
tilstanden på sikt.

UTVIDET UNDERSØKELSE
Gjennom grundig kartlegging av pasi-
entgruppen håper Alessia å finne svar. 
Pasientene som deltar i forskningspro-
sjektet møter til en utvidet kontroll med 
henne på Rikshospitalet. Her blir det tatt 
vanlig EKG og et utvidet EKG-opptak 
som normalt bare brukes på pasienter 
med genetiske hjertefeil. Så gjøres det en 
grundig ultralyd av hjertet, det tas blod-
prøver og måles blodtrykk, og pasientene 
gjennomfører en sykkeltest med maske 
på for å måle oksygenopptak. Noen skal 
også ta MR.

I første omgang handler det om å rekrut-
tere flest mulig pasienter i studien. Senere 

skal Alessia analysere alle resultatene for 
å finne svar.

Hennes hovedveileder i arbeidet er 
overlege Mette-Elise Estensen ved kar-
diologisk avdeling OUS, Rikshospitalet. 
Biveiledere er avdelingsleder og professor 
Thor Edvardsen og overlege og 1. ama-
nuensis Kristina Haugaa.
 
– ALLE BØR TIL JEVNLIG KONTROLL
Mange Fallot-pasienter er jevnlig til kon-
troll hos kardiolog-spesialist, men det er 
også en del pasienter som ikke har vært 
til kontroll på noen år. Disse er Alessia 
spesielt interessert i å komme i kontakt 
med.

– Jeg har hatt kvinner her som ikke 
har vært på kontroll på flere år, og som 
har født barn i mellomtiden. Ofte er de 
skeptiske til å komme til kontroll, fordi 
de ikke føler seg syke i det hele tatt. Men 
selv om man fungerer godt og føler seg 
frisk, så bør alle Fallot-pasienter gå til 
kontroll jevnlig – ikke minst på grunn 
av faren for alvorlige hjerterytmeforstyr-
relser. I mange tilfeller oppstår de veldig 
brått, og kan i verste fall føre til hjertes-
tans og plutselig død, forklarer Alessia.
 
– TA KONTAKT!
Alessia Quattrone trenger flere pasienter 
til studien sin, og håper flest mulig med 
Fallots Tetrade tar kontakt med henne.
Det er rundt 300 personer over 18 år 
med diagnosen Fallots Tetrade som kan 
bli med i forskningsprosjektet. Alessia 
håper å få tak i minst 100 av dem. I mars 
i år hadde hun allerede rundt 30 perso-
ner med i studien.

Tilbudet gjelder alle med denne diagno-
sen, uansett alder, hvor du bor, hvilket 
sykehus du følges opp ved – eller om 
du får oppfølging i det hele tatt. Både 
menn og kvinner er velkommen til å ta 
kontakt.
– Jeg er veldig fleksibel – bare ring, sier 
Alessia.

Hun treffes på følgende måter:
Epost: alessia.quattrone@rr-research.no / 
alessiaquattrone@hotmail.it.  
Telefon 93944720 / 23079008 

Du kan også kontakte Guch-sykepleierne 
ved Rikshospitalet på guch@rikshos-
pitalet.no eller Mette-Elise Estensen: 
mestense@ous-hf.no

* (CCI) = Center for Cardiological Inno-
vation, som holder til ved Oslo Universi-
tetssykehus 

Artikkelforfatteren (t.h.) har selv Fallots Tetrade, og 
deltar i forskningsprosjektet til Alessia Quattrone. 
Hun oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Et streif av sol og varme
En duft og eim av søle

Sølepytt
Drypp drypp

Solvegg
Påskeegg

Gnistrende snødekke
Ingenting å rekke

Lam og vin
Påskekrim

Romantikk i måneskinn
Påskenøtter
Let og finn

Kirkeklokker i det fjerne

Peisbål
Bok og pledd

Fly, lille fugl
Påsken er gul gul gul

Fra Berøringer
av Karin Elisabet Bjørnødegård
Publica bok AS, 2013

Karin Elisabet 
er VMH-med-
lem og bor i 
Oslo.

PÅSKEFLØRT

HJERTEDIKTET

MAGASINETHJERTEROM

Har du hjertefeilen Fallots Tetrade, så vil 
Alessia gjerne høre fra deg!
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Kari Anne som, bor i Tromsø og er styre-
medlem i Voksne med medfødt hjertefeil, 
var på hjerterehabilitering på Feiringkli-
nikken i fire uker fra 6. februar i år.  Hun 
skrev og la ut blogginnlegg hver eneste 
dag – og denne bloggen gir et unikt inn-
blikk i hva et slikt opphold innebærer.

I sitt første blogginnlegg skriver hun:
«Første gang jeg søkte meg inn hit, lurte 
jeg veldig på hva et slikt rehabiliterings-
opphold innebar. Jeg reiste derfor til 
Feiring med skrekkblandet fryd. Det ble 
kun fryd! Derfor er jeg nå tilbake på 
Feiring for tredje gang. Jeg ser på det som 
en investering i livet!»

Første dag er det testing: «Så var det tid 
for testing! PHU!!! Det ble gjort en test 
av mine lunger og lungekapasitet før det 
var opp på tredemølla. Her var det bare å 
yte det ytterste jeg kunne under argusøy-
ne fra både lege og idrettspedagog. Her 
er det ingen mulighet til juks, nei. Når så 
testene var gjennomført og resultatene 
var klare fikk jeg tilbakemelding på hvor-
dan jeg skal legge opp treningen disse fire 
ukene, hvor mye jeg kan presse meg og 
hvilke restriksjoner jeg har.»

Dag 4 var Kari Anne støl. Heldigvis be-
står ikke oppholdet bare av trening ...
«Da jeg våknet i dag var det et par «mus-
kler» som hintet ganske tydelig om at jeg 
hadde hatt styrketrening + stavgang i går. 
Det var derfor godt å starte dagen med 
en teoridel. Det var ernæringsfysiologen 
som snakket om hjertevennlig mat. Hel-
digvis er ikke dette en undervisning som 
handler om å slanke seg, men om godt og 
dårlig fett, viktigheten av hyppige mål-
tider, jevnt blodsukker osv. Så også for 
oss som ikke skal ned i vekt var denne 
undervisningen nyttig og viktig.»
 
Signaturøvelsen på Feiringklinikken er 
kanskje bakketreningen, her fra uke 2: 
«Så var det klart for ukas høydepunkt: 
intervalltrening i bakke. Vi gikk opp til 
en lang bakke som ligger ovenfor klinik-
ken og hadde noen oppvarmingsrunder 
på flat vei før «alvoret» startet; oppover 
bakken så raskt og langt man klarte på 
4 minutter for så å snu og gå ned igjen 

på 3 minutter. Når så 3 minutter hadde 
gått startet vi på nye 4 minutter oppover, 
og dette ble gjentatt 4 ganger. Utrolig 
slitsomt, men også kjempeartig.»

Vi anbefaler deg å gå inn på
https://vmh.no/feiringblogg/ for å lese 
hele bloggen.

Til slutt siterer vi litt av innlegget Kari 
Anne la ut den dagen hun reiste hjem: 
«Så var siste dagen på Feiring kommet.
Dagen startet med spinning, så da var det 
bare å gi alt man eventuelt hadde igjen av 

energi etter 4 uker. Avslutningsvis hadde 
vi så en siste time om stressmestring. 
Veldig bra og nyttig.

Selv om det skal bli godt å komme hjem, 
så er det vemodig og rart å skulle reise. 
Vi har blitt en gjeng som har delt mye og 
blitt kjent både på godt og vondt. Nye 
vennskap har blitt etablert og det var nok 
noen tårer i øyekroken da vi sa hadet. 
Det var også rart og trist å takke for seg 
til de ansatte – de har alle sammen vært 
helt enestående.»

Feiringklinikken dag for dag
Lurer du på hva et rehabiliteringsopphold på Feiringklinikken innebærer? Da bør 
du lese bloggen til Kari Anne Pedersen på vmh.no.

ER DET DIN TUR NÅ?

Neste opphold for voksne med medfødt hjertefeil på Feiringklinikken starter 11. 
september med søknadsfrist 10. august.

Det er også en GUCH-gruppe på rehabilitering i mai, men her gikk påmeldingsfris-
ten ut i begynnelsen av april. 
Så vidt vi har brakt på det rene er Feiringklinikken det eneste stedet i landet som 
tilbyr hjerterehabilitering som er spesialtilpasset voksne med medfødt hjertefeil.
Alle kan ha behov for en ny start med et rehabiliteringsopphold – uansett om du 
er nyoperert, trenger litt hjelp for å komme ut i arbeidslivet igjen, engster deg for 
fysisk aktivitet, trenger å legge om til en sunnere livsstil – eller rett og slett bare 
har behov for å vie fire uker til deg selv og din egen helse!
Det er LHL-klinikken på Feiring som jevnlig tilbyr egne rehabiliteringsplasser 
for voksne med medfødt hjertefeil (GUCH). Oppholdet varer i fire uker. Det er til 
sammen 10 plasser hver gang og førstemann til mølla …

Link til søknadsskjema med mer finner du her:
https://vmh.no/rehabilitering-er-det-din-tur-na/ 

God stemning på Feiringklinikken.

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

Praten går løst rundt kafébordet på 
Strømmen Storsenter. Fire herrer vitser 
om Nav, egen sykdom, kropp, tilrettelagt 
arbeid ... ja, det meste, egentlig. Hver 
uke møtes de til en prat om løst og fast 
(mest løst) rundt lunsjtider. Dag og sted 
varierer, og treff-dagen legges ofte opp 
etter Jarls turnusplan. 
Det startet i desember, da Morten og 
Rune begynte å møtes jevnlig. Siden har 
de andre kommet til.
– Å møtes til en kaffe gir noe fast, det er 
viktig å ha noe å gjøre, sier Rune.
– Det er viktig å ha noen å prate med. 
Her kan vi tulle om alt. Vanlige kompiser 
jeg har kjent i 30 år, har jeg en annen 
tone med enn disse her. Det er mye som 
er lettere å snakke om i dette forumet, 
sier Jarl. 
– Vi er blitt en veldig fin gjeng, konstate-
rer Jarle.

VIL HA FLERE MEDLEMMER
Men alle er enige om at det hadde vært 
hyggelig med flere menn i klubben. Nå 
inviterer de alle som måtte ønske det til å 
ta kontakt.  
– Hva er kriteriene for å være med i 
Herreavdelingen? 
– Man må være hyggelig, sier Jarl.
– Og helst ha hjertefeil, supplerer Morten. 
– Dette er en møteplass for menn. Damer 

er mye flinkere til å prate og være sosiale 
enn oss, sier Rune.

De fire er skjønt enige i at det er viktig å 
ha et fast møtepunkt, spesielt hvis man 
ikke lenger er i jobb.  
– Det er fort gjort å bli stuegris, og det er 
godt å komme ut fra husets fire vegger, 
sier Rune.
– Ja, vi trenger å ha noe fast. Faste avta-
ler er viktig i hverdagen, mener Morten.
– Og så er det litt forpliktende. Selvsagt 
er det greit å være syk. Men vi har det 
veldig moro, sier Jarl.
Det hadde ikke vært noen herreklubb 
hvis det ikke hadde vært for VMH.
– At vi sitter her nå, er et resultat av den 
fantastiske jobben som er gjort av de som 
bygde opp denne foreningen. Tidligere 
følte vi oss helt alene, sier Jarl. 
– Jeg falt ut av systemet i helsevesenet 
da jeg var 10, og har ikke hatt kontakt 
med andre med medfødt hjertefeil før nå 
i senere tid. Det er veldig verdifullt å ha 
den kontakten, sier Jarle. 

NAVNEKONKURRANSE
VMHs egen gutteklubb, lavterskeltilbu-
det som har tatt navnet Kaffegutta på Fa-
cebook, har altså ikke noe fast møtested, 
men har møttes ulike steder på Romerike 
nord for Oslo. Tid og sted varierer.
Noe offisielt navn har heller ikke kaffe-
klubben fått – foreløpig. Rundt kafébor-
det kommer flere forslag. Gutteklubben, 
Gutta krutt, Hjerte-gutta ... Da roper 
noen «nei!» 
– Kan vi ikke lage en konkurranse, spør 
de. Klart de kan! Send inn dine navne-
forslag til Morten@vmh.no
– Hva får vinneren? 
– De får evig medlemskap og gratis kaffe!

Kafégjengen praktiserer det som på 
organisasjonsspråket omtales som 
likepersonsarbeid. Det trenger ikke være 
komplisert i det hele tatt. Det kan være 
så enkelt som å ta en kaffe. Det snakkes 
allerede om både sommeravslutning, 
julebord, bilutstilling og quiz. I hvert fall 
skal de fortsette å møtes! Og det burde 
flere gjøre, mener gjengen.
– Jeg utfordrer andre VMH-menn i andre 
byområder om å gjøre det samme og lage 
sin egen klubb, sier Morten. De andre 
nikker ivrig. De garanterer stort utbytte.  

HERREAVDELINGEN
Rune, Morten, Jarl og Jarle har startet VMHs første 
herreklubb. Nå inviterer de flere menn til å bli med.

TROR DU HERREAVDELINGEN ER NOE FOR DEG?
Ta kontakt med Morten på telefon 47890073 eller søk opp den lukkede Face-
book-gruppa Kaffegutta (kaffegutane) og be om å bli medlem: 
https://www.facebook.com/groups/1335639246520868/

Jarl Holm (t.v.), Morten Eriksen, 
Jarle Siggaas og Rune Sundby 
Larsen inviterer menn med 
medfødt hjertefeil på Østlandet 
til å bli med på sine ukentlige 
Kafébesøk.

MAGASINETHJERTEROM
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NYE STYRER  
I REGIONENE
I løpet av vinteren har det vært årsmøter i alle VMHs 
regioner. Noen endringer i styresammensetninger er det 
blitt – her ser du hele oversikten.

REGION ØST
Leder: Morten Eriksen (morten@vmh.no)
Nestleder: Maria Rolén
Kasserer: Torunn Brandvold
Sekretær: Marthe-Lene Sandsæter
Styremedlemmer: Rune Larsen og Benedicte Isabell 
Meidell
Fylker: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland
 
REGION SØR
Leder: Eirik Møklegård 
(eirik.moklegard@hotmail.com) 
Nestleder og kasserer: Frøydis Løvberg Lien 
Sekretær: Går på rundgang 
Styremedlemmer: Siri Kristiansen, Jon Emil Connolly 
Jaehn og Susanne Landsem  
Fylker: Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, 
Telemark  

REGION MIDT
Leder Liv Marit Røiseng (missmanga86@outlook.com)
Nestleder: Christine Volden
Kasserer: Gro Elin Seberg
Sekretær: Wenche Nubdal
Styremedlemmer: Moïra Warner, Siw Øiaas Johannessen 
og Jørgen Stamnes
Vara: Bjørn Håvard Aune
Valgkomitéleder: Per Ola Aune
Fylker: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag
 
REGION VEST
Leder: Fredrik Hultman Bjørgo 
(fredrik.bjorgo@gmail.com)
Kasserer: Line F. Skåtøy
Styremedlemmer: Brit Hultman Bjørgo og
Svein Olav Kvinge
Valgkomité: Eirin Syversen
Fylker: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
 
REGION NORD 
Leder: Rolf-Olav Sandberg Hanssen
(rolfhanssen@gmail.com)
Nestleder og sekretær: Hilde Gorboe
Kasserer: Kari Anne Pedersen
Styremedlemmer: Balder Aarø og Helene A. Westgaard
Varamedlemmer: Kathrine Mathisen og Natalie Strand
Fylker: Nordland, Troms og Finnmark

Nytt kurs for 40+
Det ble lang venteliste 
da pasienter over 40 år 
med medfødt hjertefeil 
ble invitert til kurs.
Til høsten blir det nye 
muligheter!

Da Lærings- og 
mestringssenteret ved 
Rikshospitalet inviterte 
voksne med medfødt 
hjertefeil og deres 
pårørende over 40 år til kurs i mars, ble det raskt fulltegnet. 
Ventelisten ble fort så lang at arrangørene bestemte seg for å 
holde nok et kurs for denne målgruppen.

31. august og 1. september og ønskes alle over 40 år med med-
født hjertefeil hjertelig velkommen til todagers kurs på OUS 
Rikshospitalet. Evalueringene fra deltagerne på kurset som ble 
arrangert i mars er svært gode, og arrangøren forventer mange 
påmeldinger også denne gangen. 

Et tverrfaglig team bestående av kardiolog, Guch-sykepleier, 
sosionom og rådgiver fra Lærings og mestringssenteret bidrar 
med sin fagkunnskap. I tillegg vil en erfaren bruker (pasient) 
dele sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til grup-
pesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling 
og nettverksbygging.

Dessuten inviterer voksne med medfødt hjertefeil (VMH) alle 
kursdeltagerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Dette 
arrangementet er gratis.

På vmh.no finner du kursinvitasjonen med alle detaljer om 
program og påmelding

HCM-kurs i november
23. og 24.november inviteres alle med HCM (hypertrofisk 
kardiomyopati) og deres pårørende til kurs for første gang.

Det er fagenheten for genetiske hjertesykdommer som i 
samarbeide med Lærings- og mestringssenteret, Voksne med 
medfødt hjertefeil (VMH) og Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB) som arrangerer todagerskurset. Det er første gang det 
tilbys kurs for pasienter med HCM. 

På programmet står brukererfaringer, informasjon om sykdom 
og behandling, oppfølging ved fagenhet for genetisk hjerte-
sykdom, rettigheter, HCM og trening, mestring, informasjon 
om Feiringklinikken og informasjon om brukerorganisasjonene 
VMH og FFHB. 

Kursinvitasjonen finner du på vmh.no.

REFUSJONSRETTIGHETER FOR TANNBEHANDLING
Kan hjertesyke få refundert utgifter til tannbehandling? Praksisen er svært 
ulik rundt om i landet – men svaret er dessverre ofte «nei».

Hjertesyke over hele landet opplever svært ulik praksis når det gjelder hvem 
som får trygderefusjon for tannbehandling. Tannleger og tannpleiere forhol-
der seg til noe som går under navnet «Det gule heftet». Her er paragrafene 
klare, men regelverket praktiseres ganske ulikt, meldes det fra tannlegehold.

HVA ER INFEKSJONSFOREBYGGENDE BEHANDLING?
Mens noen har fått dekket tannbehandling for et titalls tusen kroner kun fordi 
han har legeerklæring på at han har innoperert hjertestarter, får de fleste kun 
dekket infeksjonsforebyggende behandling i forkant av hjerteoperasjon. Og 
hva ligger egentlig i den betegnelsen? Har en med kunstig hjerteklaff som må 
ha antibiotikaprofylakse på grunn av fare for endokarditt rett til å få dekket 
det? 
Er det «infeksjonsforebyggende» nok dersom pasienten har en legeerklæring 
på at vedkommende har behov for ekstra oppfølging på tannhelse med tanke 
på infeksjoner?
Nei, mener Øystein Langåker, rådgivende overtannlege for Helfo behand-
lingsrefusjon

ANTIBIOTIKA-BEHANDLING IKKE NOK
– Det er nok store ulikheter med hensyn til hva som blir praktisert av tann-
leger. Ytelser til tannbehandling ble pliktmessige i august 2007 og da ble 
ansvaret for vilkårsvurderingen overført til behandler. Den enkelte behandler 
står selv ansvarlig for vilkårsvurderingene sine, sier Langåker.
Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved hjerteoperasjon betyr dekning 
av utgifter til infeksjonsforebyggende tannbehandling som forberedelser til 
et større hjertekirurgisk inngrep. En som har fått innsatt kunstig (denaturert 
eller mekanisk) hjerteklaff og som dermed skal ha antibiotikaprofylakse ved 
større tannbehandlingsinngrep, oppfyller ikke vilkårene til dekning etter 
dette punktet. Årsaken er at profylaktisk bruk av antibiotika løser infeksjons-
problemet, og at annen forebyggende behandling er unødvendig. 

TAR SEG IKKE RÅD TIL TANNHELSE
– Det er mange eksempler på andre medisinske tilstander som medfører 
et klart behov for å foreta infeksjonsforebyggende tannbehandling, for 
eksempel i forkant av operative inngrep ved kneledd, hofteledd et cetera. 
Jeg ser stadig eksempler på legeerklæringer av denne typen, men må nok 
dessverre skuffe både pasienter og tannlege med at det ikke er grunnlag 
for dekning utover det som står oppført i regelverket (se § 5-6). Det har med 
jevne mellomrom blitt tatt opp til ny vurdering hva som skal kunne utløse 
rett til dekning, men det har i løpet av de siste årene ikke blitt vedtatt større 
endringer, utdyper Øystein Langåker.
Spørsmålet om trygderefusjon for tannbehandling er aktualisert av ny 
forskning som viser at mange med medfødt hjertefeil nedprioriterer tann-
legebesøk og tannhelse – trolig fordi de må dekke utgiftene selv. Mange har 
lav inntekt eller er helt eller delvis uføre, og tar seg ikke råd til regelmessige 
tannlegebesøk.
 

BALDER VAR BEST

VMH region nord arrangerte tradisjonen tro 
vannskliemesterskap i forbindelse med årsmøtet 
sitt. 
Resultatet fra VMHs Nord-Norge-mesterskap i 
vannsklie ble:
1. plass Balder med bestetid 11.10
2. plass Rolf-Olav med bestetid 11.12
3. plass Hilde med bestetid 11.25
I konkurransen får alle tre forsøk, der bestetid 
regnes. Diplom deles selvfølgelig ut til vinnerne, 
i tillegg til at mye heder og ære fører med 
topplasseringene.

NYTT OM 
KVINNEHJERTET
 
På kurset Nytt om kvinnehjertet - Fra mors 
liv til 80+ vil blant annet overlege Bjørn 
Bendz fortelle om ny behandling av hjer-
teklaffsykdom, som gjør at pasienten kan 
få satt inn en ny hjerteklaff via lysken. En 
annen foredragsholder Mette-Elise Esten-
sen fra Rikshospitalet som skal snakke om 
hjertesykdom i svangerskapet.
Kurset er beregnet for helsepersonell, forske-
re og helsemyndigheter som vil oppdatere 
seg på den nyeste kunnskapen om kvinne-
hjertet i et livsløpsperspektiv. Deltagerne 
får blant annet høre om hvordan livsstil og 
svangerskapsforgiftning påvirker hjertet.
Kurset arrangeres av Nasjonalkompetanse-
tjeneste for kvinnehelse, Nasjonal behand-
lingstjeneste for hjertesyke gravide, Folke-
helseinstituttet og Nasjonalforeningen for 
Folkehelse.
Tips gjerne fastleger og andre aktuelle perso-
ner om kurset!
Tidspunkt: 7. juni, 10:00-15:00
Sted: Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lovi-
senberggaten 8, Oslo
Mer info: 
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/
nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinne-
helse/Documents/Plakat_Nytt%20om%20
kvinnehjertet_2017.pdf
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FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 
FORSKNINGSSTIFTELSEN
utlyser midler for 2017.

SØKNADSFRIST 20. AUGUST.
 
For full utlysningstekst, 
se www.ffhb.no/forskningsstiftelsen
 

For spørsmål, send e-post til 
forskningsstiftelsen@ffhb.no 
eller ring 90578580.


