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Livet med sykdom  
tar ikke ferie
Sommer og ferie står for tur. Store som små har forventninger, om opplevelser og om lange og lyse kvelder.  
Men å leve med sykdom tar ikke sommerferie. Mange hjertebarn og deres familier får ikke den støtten de 
trenger i hverdagen, for å kunne hente seg skikkelig inn i løpet av en sommerferie. Derfor trengs den 
innsatsen vi i Foreningen for hjertesyke barn gjør, hele året. Her viser vi fram et lite utvalg av arbeid og 
aktiviteter fra det siste halvåret. 

Selv er jeg fortsatt fersk i denne fantastiske organisasjonen, med kun noen få måneders fartstid i rollen som  
generalsekretær. Jeg har ikke hjertebarn selv, men et sterkt og personlig engasjement for alle barn og familier  
som lever med sykdom og funksjonsnedsettelse. Jeg imponert og stolt over alt det Foreningen for hjerte- 
syke barn får til. Vi har en enestående medlemsmasse og iherdige tillitsvalgte, som legger til rette for verdi- 
fulle møter og fellesskap for store og små. På side 10 og 11 kan du se noen eksempler på disse aktivitetene. 

Om noen få dager er det duket for Foreningen for hjertesyke barns sommerleir.  50 forventningsfulle og 
spente ungdommer, fra hele landet, skal i en hel uke ha det hyggelig og morsomt sammen på Solåsen 
leirsted. Fra tidligere deltakere har jeg hørt attester som: «Dette er sommerens høydepunkt» og  
«Leir er kjempefint, og jeg slipper å føle meg så alene». En trygg og spennende ungdomsleir for hjerte-
syke ungdommer blir ikke til av seg selv. Jeg er skikkelig stolt over den jobben som gjøres, av erfarne, 
kompetente og dedikerte ansatte og tillitsvalgte i Foreningen for hjertesyke barn.   

I tillegg til alle medlemmer og tillitsvalgte, har Foreningen for hjertesyke barn trofaste støttespillere, som 
bidrar med gaver og muliggjør alt vårt viktige arbeid. Noen givere har vært med oss i mange år, og vi er så 
inderlig takknemlige for hver og en især: Deres bidrag er avgjørende for at vi opprettholde og utvikle vår 
brede innsats for hjertebarnsaken. På side 8 og 9 kan du lese mer om noen av prosjektene vi har bidratt  
til å finansiere, i noen tilfeller også initiert. Ingenting av dette ville vært mulig uten våre givere. 

Jeg ønsker at sommeren blir som forventet, og byr på et velfortjent avbrekk. Samtidig ser jeg fram til en 
høst fylt av videre aktivitet og prosjekter som bidrar til at alle hjertebarn skal ha et godt liv. 

Synnøve Konglevoll
Generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn

Hvert år fødes nær 600 barn i Norge med 
hjertefeil. Det lever cirka 9000 barn (0-18 år) 
med hjertefeil i Norge, hvor av flere tusen har 
en alvorlig og kompleks tilstand og må igjen- 
nom operasjoner og omfattende medisinsk 
behandling i løpet av barndom og oppvekst. 
Barn med medfødt hjertefeil har ofte flere 
vansker i hverdagen enn selve hjertefeilen, 
som nedsatt fysisk utholdenhet, lese- og 
skrivevansker, konsentrasjonsproblemer og 
psykososiale utfordringer.

Utgiver: Foreningen for hjertesyke barn, sommer 2022. 
Opplag: 20400. Telefon: 23058000 - ffhb.no

«Foreningen for hjertesyke barn 

er her og jobber for at alle barn med medfødt 

hjertefeil skal ha et godt liv!»
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HOBS BABY    

– trygghet på hjemmebane for foreldre 
til hjertesyke barn
En tverrfaglig prosjektgruppe ved OUS har samarbeidet tett 
med systemutviklere, foreldre, sykepleiere og leger for å utvikle 
appen HOBS baby (hjerte-observasjonsappen). Dette er et 
forskningsbasert verktøy som skal hjelpe foreldrene til å bli 
tryggere og forstå barnet bedre, til å kunne avdekke eventuell 
forverring av barnets tilstand når de kommer hjem fra sykehuset  
og til å kommunisere dette med helsepersonell. 

Spesialsykepleier og stipendiat Elin Hjorth-Johansen OUS Rikshospitalet.

   

En interaktiv spørsmål-og-svar-tjenesten på ffhb.no, 
hvor en barnelege, en jurist og en psykolog, svarer 
direkte på spørsmål fra brukerne. Tjenesten er anonym,  
og svarene gjøres tilgjengelig for alle i et åpent arkiv. 
Siden oppstart i 2013 er nær 800 spørsmål besvart.

Brukerrepresentasjon og støtte  
til forskning 
I mange av studieprosjektene har FFHB også vært representert  
med såkalte brukere. I studier som omhandler ungdom, kan 
det være en ungdom med hjertefeil, eller en forelder i et 
studieprogram der dette er relevant. Noen ganger kan det 
også være representanter med annen kunnskap. Målet er at 
perspektivene eller erfaringene som pasienten eller den 
pårørende har, skal komme i betraktning under planleggingen,  
gjennomføringen og i formidlingen av resultater og 
kunnskap. Eksempel: I prosjektet Fjern-
veiledet og fjernstyrt hjerteultralyd, er 
FFHB representert med to brukere, en 
ungdom og en forelder.

De siste fem årene har FFHB  
og FFHB Forskningsstiftelsen bidratt 
til finansieringen av 32 forsknings-
prosjekter, i tillegg til at det er gitt  
19 gaver til sykehus og prosjekter. 
Totalt er mer enn ni millioner 
kroner delt ut på fem år.

Foreningen for hjertesyke barn jobber for at alle barn med hjertefeil  
skal ha et godt liv. 

For å nå dette målet, tar vi ulike virkemidler i bruk, blant annet:
• Vi støtter innovativ forskning og bidrar med viktig medisinsk utstyr til sykehusene. 
• Vi driver politisk påvirkning for å sikre gode rammebetingelser for barnas oppvekst  

og familienes hverdager. 
• Vi sørger for at barna og familiene får møte andre som er i samme situasjon, og  

slik får verdifulle kontakter og nettverk de kan støtte seg på når livet er krevende. 
• Vi tilbyr kvalitetssikret informasjon om alle sider ved livet med hjertefeil, som  

styrker både barna og familiene og gjør det lettere for dem å håndtere  
hverdagens utfordringer. 

Dette går 
    din støtte til 

«Vi er barnehjertesaken – og 

ingenting av dette hadde vært mulig uten 

våre gode støttespillere!»

SPØR EKSPERTEN

om hjertefeil

Nasjonale retningslinjer for oppfølging av 
barn med genetisk hjertefeil

Et omfattende arbeid med å samle og strømlinje-forme nasjonale  
anbefalinger for oppfølging av barn med genetisk hjertefeil. Hensikten  
er å sikre lik oppfølging og best mulig behandling av barn med genetiske 
hjertesykdommer i hele landet. I tillegg er det utarbeidet pasient- 
brosjyrer om de mest vanlige genetiske hjertediagnosene.

Seksjonsleder Kristina Haugaa ved Enhet for arvelige  
hjertesykdommer, OUS Rikshospitalet.
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Måling av blodgjennomstrømning 
i hjernen hos spedbarn med  
medfødt hjertefeil
Studien skal se på hvordan blodgjennomstrømningen i hjernen hos de aller minste 
barna med hjertefeil påvirkes, både før, under og etter hjertekirurgi. Dette gjøres 
ved å overvåke hjerneblodstrøm med helt ny ultralydteknologi, NeoDoppler. Målet 
er at metoden skal gi helsepersonell muligheten til raskt å påvise endringer i 
hjernens blodgjennomstrømning, og sette inn eventuelle behandlingstiltak for å 
unngå for lave eller for høye verdier. På sikt kan dette bidra til å minske frekvensen 
på og alvorlighetsgraden av hjerneskader og adferdsforstyrrelser hos barn og 
ungdommer med medfødt hjertesykdom. 

Forebygge plutselig død hos barn 
med arvelig og genetisk hjertefeil
Det er et stort behov og potensial for å bedre diagnostisering 
og beregning av risiko av barn og unge med genetiske hjerte- 
sykdommer. Målet med dette forskningsprosjektet er å kunne 
oppdage genetisk hjertesykdom tidlig, og å forhindre plutselig 
hjertedød hos barn. 

Barnekardiolog  

Marit Kristine Smedsrud 

på OUS.

Forskningsprosjektet i samarbeid mellom OUS Riks-  
hospitalet og Sykehuset innlandet Lillehammer, hvor 
det er etablert et avansert pasientregister over barn 
med diagnosen DORV i Norge (en komplisert, uensartet  
og vanskelig diagnostiserbar hjertefeil). Neste steg i 
prosjektet er at det også opprettes standardiserte  
behandlingsløp som del av registeret, for slik å sikre 
best mulig behandling av denne hjertefeilen. 

Bedre behandlingsløp 
for barn med hjerte-
diagnosen DORV

Overlege og professor Henrik Holmstrøm, OUS, og overlege Gunnar 

Gunnar Wik, Sørlandet sykehus.

Kunnskap om tidlig død hos hjertesyke 
barn kan redde liv
Et forskningsprosjekt hvor det er gjort en systematisk analyse 
av alle barn i Norge med alvorlige hjertefeil som døde før 
toårsalder i perioden 2004 til 2016. Kunnskapen skal bidra til 
bedre oppfølging av alle barn med hjertefeil, felles retnings- 
linjer for samarbeid mellom helseinstansene og mer oppmerk-
somhet på risikofaktorer. 

Sykepleier Inger Bygland Grosch og hennes 

veileder, Brith Andresen, på OUS Rikshospitalet. 

Et helt liv med et halvt hjerte  
- studie om livskvalitet

Her er den opplevde helserelaterte livs- 
kvaliteten til ungdom som lever med de 
mest alvorlige og kompliserte hjertefeilene 
(både kalt Fontan og ett-kammer-hjerte) i 
Norge kartlagt. Funnene viser at livskvaliteten  
er lavere enn for friske ungdommer, både  
fysisk, psykisk og sosialt. Dette vil ha betyd-
ning for hvordan disse ungdommene følges 
opp og ivaretas av helsetjenestene framover. 

SOFUS: 

Stress Opplevelse hos Foreldre etter  
Ultralydundersøkelse i Svangerskapet

Studie som ser på sammenhenger mellom psykologisk og biologisk stress-respons gjennom  
svangerskapet hos den gravide og den gravides partner, både på kort og lang sikt etter fødselen. 
Dette vil gi ny kunnskap om sammenheng mellom psykologiske og biologiske reaksjoner, både  
hos foreldrene og hos fosteret/barnet, og hva som kan være beskyttende faktorer. Målet er å 
kunne gi optimal omsorg til de involverte familiene.
Jordmor og professor Anne Kaasen ved OsloMet.

Hjertevennlig oppvekst

Mange barn med medfødt hjertefeil har  
det fint i barnehagen og på skolen, men for 
noen er det nødvendig med tilrettelegging 
og oppfølging. Hjertepermen er et godt 
hjelpemiddel med informasjon til både 
foreldre og lærere, som bidrar til dialogen 
mellom hjemmet og lærerne i barnehagen  
og på skole.

Sommerleir for ungdom
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
arrangerer turer og samlinger for ungdom  
i hele landet (les mer på side 3).

Ung med  
hjertefeil 
En bok om det å være ung og leve med hjertefeil, laget sammen 
med ungdommer med hjertefeil og med fagfolk. Boken inneholder  
alt fra konkrete fakta om medisiner, behandlinger, sykehusopphold, 
skole og utdanning, følelser, piercing og sex, til erfaringer og 
historier fra unge voksne som selv har erfaring med hjertefeil.

FJERNVEILEDET OG  
FJERNSTYRT HJERTEULTRALYD 

– forskning på tilgjengelighet

Doktorgradsstipendiat Håvard Ø. Solvin, OUS Rikshospitalet.

Tester ut om fjernveiledet ultralyd og fjernstyrt robotultralyd er metoder  
som kan gjøre hjerteultralyd mer tilgjengelig på lokalsykehusene rundt  
om i landet. Fungerer denne teknologien, vil spesialisert hjerteultralyd 
kunne kommer pasientene i hele landet raskere til gode, og de vil enda 
tidligere kunne komme i gang med behandling. Det vil dessuten bety 
mindre reising for pasientene.

Stipendiat og barnelege 

Jacob Klcovansky på 

OUS Rikshospitalet

Overlege Mads Holten-Andersen 

på SI Lillehammer
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Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
arrangerer turer og samlinger for ungdom i 
hele landet. En gang i året er det også duket 

for den store nasjonale sommerleiren. Hvor rundt 
50 ungdommer i alderen 14-18 år, fra Hammerfest  
i nord til Kristiansand i sør, samles på et egnet leir- 
sted. I år blir det på Solåsen leirsted, midt imellom 
sommeridylliske Sandefjord og Larvik, fra 30. juni  
til 7. juli. 

– Her kommer de unge sammen med noen som 
vet hvordan de har det. For enkelte er det første 
gangen de møter andre ungdommer som også har 
hjertefeil. De snakker sammen om hvordan de har 
det, utveksler erfaringer og oppdager at de ikke er 
alene, forteller Torunn Fjær-Haugvik. Hun har arran- 
gert og ledet norsk ungdomsleir i FFHB i mer enn 
10 år, og forteller at dette er årets høydepunkt for 
henne. Resten av året foregår forberedelsene, det 
er en del arbeid og mye logistikk som skal på plass. 
Likevel er dette det morsomste Torunn driver med. 

– Det er så godt å se disse ungdommene, mange 
av dem igjen og igjen, i en helt annen setting enn 
den de er i hjemme. Her er de annerledes, men 
likevel ikke annerledes. For alle er jo annerledes. 
Her kan de være seg selv, og de utvikle seg i løpet 
av uken, det er så gøy å se. Noen kommer første 
dagen og er stille og sjenerte. Sakte, men sikkert 
blir de tryggere og kommer ut. De får nye venner, 
de blir en del av en gjeng som har mye til felles, 
noen får seg til og med kjæreste, smiler Torunn, 
som tror opplevelsene på sommerleir er like 

verdifulle for ungdommene som de er for henne. 
– De får oppleve noe som andre ungdommer ikke 

gjør. En hel uke hjemmefra, uten foreldre, ferie fra 
hverdagen, masse morsom aktivitet, og med bare 
ungdommer. Bortsett fra oss ledere da. 

I tillegg til Torunn, er 12 andre ledere med på  
den nasjonale leiren. Et par er sykepleiere, flere  
har hjertefeil selv. 

– Vi har det veldig gøy sammen med ungdommen.  
Og de snakker en del med oss ledere, spør oss om 
ting de kanskje ikke tør spørre foreldrene om. Noen 
ganger «lurer» de oss, det hører også med. Så lenge 
det ikke er noe farlig de gjør. Det er det som regel ikke, 
ungdommene er veldig høflige og snille, erfarer Torunn. 

Det aller mest populære er å være oppe på natta 
etter at de egentlig skal være i ro. Den siste dagen er 
det lagt opp til «døgning», da prøver veldig mange  
å være oppe hele natta. 

– Det kommer noen slitne ungdommer hjem etter 
denne uka, sier Torunn, og legger til at de også er 
lykkelige; Med nye opplevelser, latter, venner og 
mestringserfaringer i kofferten.

På ungdomsleir møter du andre med hjertefeil, som vet hvor- 
dan du har det. Det er et fristed fra det å være annerledes.  
Her er du bare ungdom, ikke ungdom med medfødt hjerte- 
feil. En spennende, morsom og lærerik uke hjemmefra - med  
erfaringer for livet.

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Privat

Ferie fra hverdagen 
og fra hjertefeilen!

Ungdomsleir i Foreningen 
for hjertesyke barn:

“På leir så får jeg møte andre som er  
i samme situasjon som meg. Det er 
fint, og jeg slipper å føle meg så 
alene. Kommer litt hjem, liksom. Så 
er det jo også en glede å møte igjen 
alle vennene fra tidligere år. Dette er 
femte gang jeg er på leir, og det er 
bare kjempedeilig.”

“I år er tredje gang jeg skal på leir,  
og jeg gleder meg! Alt er bra med 
leir, det sosiale, alle de fine folkene, 
vennskapene med andre som er i lik 
situasjon som meg. Også gjør vi mye 
gøye og morsomme aktiviteter. 
Dette er sommerens høydepunkt.”

KRISTIAN NILSEN (18)

Er mindre alene

MARIA FREDHEIM (16)

Høydepunktet 
med sommeren

Torunn Fjær-Haugvik
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Ada tegner julekort, bursdagskort, bordkort 
og plakater, hun kan egentlig dekorere de 
fleste formater. Tegneserier og strips er 

ekstra gøy, synes hun, men alle former for streker er 
morsomme. Alt i tenårene ble tingene hun skriblet 
ned og laget, til noe som andre kjøpte. Ifølge faren 
til Ada, Per Opsahl, viste hun tidlig et tegnetalent, 
og det har utviklet seg. I 2020 ble den offisielle 
bedriften Tegnefjas etablert. Hun driver den på «si», 
og bestillingene ryr inn. Før jul i fjor solgte hun et 
par tusen julekort. Foreningen for hjertesyke barn 
fikk 50 prosent av dette salget, og hele 8000 kroner  
ble donert foreningens viktige arbeid for at alle 
barn med hjertefeil skal ha et godt liv.

– Jeg hadde lyst å gi noe til foreningen, at det  
jeg gjør skal komme med til noe godt, en sak som 
er viktig for meg, sier Ada. Som selv vet ganske 
mye om hva livet med en hjertefeil  
kan innebære. 

GRÅTENDE SPØKELSER
Å tegne gir Ada en følelse av flyt, forteller hun. 
Fargene, formene og uttrykkene, de bare bor i henne 
og er del av fantasien. Det glimter til i øynene når 
hun forteller om alle spøkelsene hun knotet ned på 
arket da hun var liten. Kanskje var de et ledd i 
bearbeidingen av vonde opplevelser med alvorlig 
sykdom. Mange av spøkelsene gråt, de var også litt 
skumle. Samtidig hadde de humor, et slags skrå- 
blikk på tilværelsen - allerede da. 

– Ada har alltid vært blid og kvikk, med en morsom  
replikk til det meste, forteller Per, og legger stolt til 
at det er mange som er interessert i Adas tegninger. 
Som er fargesterke, detaljrike og med et særegent 
anstrøk av humor. De er til å bli i godt humør av.

FULL ALARM
Ada er født i Oslo og oppvokst på Ski, noen mil sør 
for hovedstaden. Som nyfødt ble hun liggende 
uvanlig lenge på sykehuset, minnes Per. Det var noe 
med pusten og O2-metningen hennes, de ville ikke 
slippe henne, men fant heller ikke ut hva det var. Da 
hun likevel ble sendt hjem, var foreldrene usikre.  

– Har skjønt at særlig mamma stusset veldig på 
at jeg svettet en del mens jeg fikk mat, blant annet. 

– Ada var vårt første barn, vi var unge og hadde 
ikke så mye å sammenligne med, legger Per til og 
husker at det ikke var så lett å vite. Hun var jo også 
blid og virket fornøyd.

Foreldrene maste imidlertid på sykehuset, fordi de 
hadde fått beskjed om at Ada skulle kontrolleres 
etter en måneds tid, men innkallingen kom aldri. 
Tilfeldigvis ble det en ledig time på Ullevål. Der ble 
det slått full alarm, og morgenen etter lå Ada på 
operasjonsbordet. Hun hadde flere alvorlige hjerte- 
feil, viste det seg. Blant annet en innsnevring på 
aorta, som var det første som ble korrigert. Innen 
hun var seks år, var Ada igjennom tre operasjoner 
til, store. Den femte nå i vinter. 

– Jeg husker ikke så mye fra operasjonen i barn- 
dommen, egentlig. Litt annerledes med denne siste. 
Særlig fordi formen min de to-tre siste årene bare 
ble dårligere og dårligere. Jeg klarte til slutt ikke å 
gå opp en trapp uten å bli helt utslitt, forteller Ada. 
Hun sier det var tungt, og at hun heller ikke følte 
seg helt tatt på alvor på sykehuset. Hun sa jo ifra 
om den reduserte og dårlige formen. Til slutt kom 
hun til Rikshospitalet, og der fikk hun hjelp – en stor 
operasjon. Det er bare gått et par måneder siden 
operasjonen da Hjertebarnet møter Ada. Som med 
et stort smil forteller at formen nå er så mye bedre. 

– Jeg har tegna bestandig, så lenge jeg kan huske egentlig, sier Ada Emilie Aalberg 
Opsahl (20), alias Tegnefjas. Hun er født med en alvorlig hjertefeil. Den har begrenset 
henne en del ved fysisk aktivitet, men aldri ved tegneblokka eller på teaterscenen. Nå  
drømmer Ada om å leve av kunsten.

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Hanni W. Petersen og privat

Adas tant 
    og tegnefjas 
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KLAR FOR Å SNAKKE OM DET
Ada har kjent på at det siste sykehusoppholdet i 
vinter var krevende. Særlig fordi hun etter inngrepet  
også fikk komplikasjoner, blant annet vann rundt 
lungene. I tillegg var hun ganske mye alene. Selv 
om du er 20 år, føler du deg liten og hudløs når  
du skal på operasjonsbordet. 

Ada forteller at de, helgen før operasjonen, hadde 
koronautbrudd hjemme hos Per, hvor hun bor.

– Dette skjedde samme dag som mamma kom 
hjem til Norge fra USA, der hun bor. Så da pakket 
jeg bagen min og dro i isolasjon sammen med henne 
på Ski hotell, fram til operasjonen. Jeg føler meg veldig  
heldig som fikk tillatelse av Rikshospitalet til å ta 
mamma med da jeg skulle legges inn før operasjonen.  
Hun fikk være hos meg hele kvelden i forveien, hun 
fikk komme inn til meg før jeg ble trillet inn på 
operasjonsrommet morgenen etter, og hun fikk 
komme på korte besøk dagene etter operasjonen, alt 
dette til tross for de strenge koronarestriksjonene,  
forteller Ada. Som legger til at det likevel ble ganske  

mye tid hvor hun var alene og overlatt til seg selv.
– Det var veldig tungt, men jeg ser på det som en 

fin erfaring også. Jeg tenkte mye på alle de som 
ikke har noen å ta med seg på sykehuset, og som 
faktisk må gå igjennom noe sånt helt alene.

Hun benyttet også muligheten til å prate litt med 
noen av sykepleierne, og til å åpne mer opp om 
hvordan hun hadde det, med hjertefeilen og det hele. 

– Jeg har ikke tidligere vært så interessert i å 
snakke om hjertefeilen, eller å fortelle om det jeg 
har opplevd. Skammet meg nesten litt over det, ville 
ikke at det skulle synes på meg eller merkes. Nå 
ble det egentlig litt annerledes. Var liksom klar for 
det, litt nysgjerrig egentlig, sier hun og legger litt 
muntert til: – Nå skjønte jeg også at det kan være 
litegrann synd på meg, innimellom. 

Hun tenker at en del av denne prosessen med  
å åpne opp, også har vært det å gi deler av inn- 
tektene fra kortene hun selger til arbeidet som 
gjøres for hjertesyke barn i FFHB. 

HATET GYM
Ada forteller at hun gikk ut av videregående skole 
med gode karakterer. Hun klarte seg bra på skolen, 
og hadde venner, var sosial og med på skolens revy. 

– Men så var det denne gym-en da, sier hun med 
en litt oppgitt mine. Her er det få gode minner, og 
hun husker at det alt fra første klasse på barneskolen  
kom tydelig frem hvem som var sterkest og hvem  
som var svakest. Ada var opplagt ikke blant de 
sterke, og kjente at det var lite kult å være den som 
aldri hang med og måtte ta pauser hele tiden. 

– Jeg sa jo fra til læreren om hjertefeilen, men 
fikk egentlig ikke noe tilrettelegging. Syntes det 
var flaut og jeg hatet gym, gruet meg hver eneste 
gang. Særlig for lagspill, for da dro jeg jo de andre 
ned. Likte så dårlig at vi ble vurdert hele tiden, sier 
Ada. Hun forteller at løsningen for henne ble å 
prøve å distansere seg litt fra det hele. 

– Jeg gjorde meg nesten litt dummere enn jeg 
var, og tulla med det. Ville ikke at det skulle synes, 
eller at de andre skulle legge merke til det. Og de 
ble nok litt «lurt», det synes jo ikke på meg at jeg 
har denne hjertefeilen, sier Ada, og medgir at det  
egentlig var litt sårt. Selv om de andre ikke mente 
noe vondt med det, når de lo med.

TRYGG PÅ KREATIVITETEN
– Er jo et lite paradoks da, at hun som ikke vil 
synes, er et råskinn på revyscenen, der hun syns så 
godt, og i tillegg blir vurdert, legger Per smilende til. 

Ada ler, og forklarer at dette er noe helt annet. 
Her er nemlig tryggheten på plass, her har hun tillit 
til egen kreativitet og egne evner. Akkurat som med 
tegninga. Dette kan hun, og mestrer. Den unge  
kunstneren nikker energisk og er fast i blikket når 
hun svarer på spørsmålet om det også er hit fram- 
tida skal gå. Hun søkte faktisk på Teaterhøyskolen i 
fjor, hvor de har opptaksprøve med audition, opp 
mot 800 søkere og kun ti studieplasser til rådighet. 
Hun kom ikke inn. Ada søkte også på grafisk design 
på Kunsthøyskolen i Oslo. Hun prøver nok igjen i år, 
begge steder. I mellomtiden er planen å ta seg et 
friår. Noe hun egentlig hadde planlagt allerede i fjor, 
men så ble det ganske «amputert» av operasjonen.

– Friåret skal jeg bruke til å tegne, og til å besøke 
mor, stefar og småsøsken i USA. Kanskje jobbe 

videre i barneskolen, sier Ada. Hun hadde et vikariat 
på Ski barneskole i fjor høst. Noe hun syntes var 
veldig gøy, hun likte godt å jobbe med barn.

 – Det var lærerikt også. Jeg skjønte blant annet at 
jeg aldri ville finne på å bli irritert på et av barna, om  
de hadde hatt hjertefeil og hadde noen begrens-
ninger på grunn av det. Sånn som jeg trodde de ble 
da jeg var barn. Oppdaga noe nytt der, og hvor feil 
det var å ville skjule det jeg ikke klarte, sier Ada, litt 
klokere nå.

Så er hun nok også ganske sta, Ada, og forteller 
at hun på videregående skole jobbet ekstra hardt for 
å få gode karakterer. Særlig i kroppsøving! De fysiske 
testene gikk ikke så bra da heller, men Ada klarte 
dem til slutt, etter mye kamp og iherdig innsats. 

– Jeg hadde virkelig aldri trodd at jeg skulle klare  
å få 6 i et gymfag, men det gjorde jeg, sier hun, 
ganske så stolt. En slags liten hevn, kanskje, eller  
en personlig gjenoppreisning; Ada vet hva hun vil 
– og hun får det til.

«Innen hun var seks år, 

var Ada igjennom tre operasjoner til, store. 

Den femte nå i vinter.» 

HJERTEBEDRIFT 2022: Ada har laget en plakat som  
alle FFHBs hjertebedrifter får. Kanskje er det en liten  
smak av selvportrett i dette. Her er i hvert fall både  
humor, sårbarhet og mye kraft.
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FFHB

Hordaland
Foreldreseminar på Solstrand Fjordhotell 
12. - 13. februar 2022. Overlege Asle Hirth 
snakket blant annet om siste nytt innen 
ekkokardiografi (vevs-Doppler, 3-D opp- 
tak, flowanalyser). Siri Nøstdal hadde  
innlegg om barnekardiologiens historie i 
Bergen, og snakket litt om hvordan hun 
selv kom inn i dette med barnekardiologi. 
Vi takket av Siri med sang og gaver etter 
over 40 års tjeneste som hjertesykepeleier 
for hjertebarn på Vestlandet. Endelig fikk 
vi igjen samlet gamle og nye hjertebarns-
foreldre, og det ble både bading i sjøen  
og spaet, og mange gode samtaler og 
viktige erfaringsdelinger rundt det å ha 
barn med hjertefeil.

FFHB

Buskerud
Lørdag 7. mai var 20 medlemmer fra 
Buskerud samlet til en luftig opplevelse  
i klatreparken Høyt og Lavt (Modum).
Søndag 13. mars var det 17 stykker som 
hadde en fantastisk flott dag på Norefjell 
med ski og lunsj-kos. Åtte familier var i 
februar samlet til en herlig helg på Lange- 
drag. Det begynte med årsmøte fredag 
kveld. Det ble dyrestell, snøkjøring, kane- 
fart, ridetur, revekamp, gaupevandring, 
hundekjøring og selvfølgelig mye kos.

Aktivitetsdag med hundekjøring: En 
samling for medlemmer på Helgeland 
og Sør-Salten, der de fikk prøve seg 
med hundekjøring på Rauvatnet med  
4 hundespann og en stor flokk flotte 
hunder. Etter kjøringen var det pølse- 
grilling og samvær i lavvo og utendørs. 
Påskelunsj i Bodø: 25 små og store var    
påskeegg-jakt mm. Et etterlengtet arr- 
angement for medlemmene i nærområdet  
rundt Bodø, som gjennom pandemitiden  
ikke har hatt noen fysiske treff.

FFHB

Aust-Agder
Endelig var det mulig å få levert julegavene  
til sykehuset: Koronastengt sykehus, og 
koronasykdom ellers, gjorde at julegave- 
overleveringen ble forsinket. Men rett etter 
påske var det endelig gavetid. Foreningen 
for hjertesyke barn i Aust-Agder gir hvert  
år gaver til Sørlandet sykehus Arendal. 
Primært er det til barneavdelingen så de 
som er innlagt som pasienter får en 
bedre hverdag. 

FFHB

Oslo og Akershus
7. april var det den tradisjonelle påskemarsipan-aktiviteten på Etterstad 
videregående skole, konditorlinja. FFHB Oslo Akershus besøkte Rikshospitalet  
21. april og la igjen flyers og hengte opp plakater til medlemsvervingskampanjen 
«Ikke alle hjerter banker likt». Besøket ble veldig godt mottatt på sengeposten, 
og de fikk fortalt litt mer om hva FFHB kan tilby, ikke bare for pasientene, men 
også de pårørende. 24. april møttes FFHB-gjengen på fantastiske SNØ i Lørenskog.  
Skidag med en egen liten avdeling i annen etasje til lunsj. Passende aktivitet for 
barn og unge i alle aldre, og noen voksne ble også støle de. Besøk på Megafun 
på Lørenskog, hvor den fine gjengen igjen fikk utfolde seg.

FFHB

Vestfold
50 store og små var samlet på Metro 
lekeland og til bowling i Sandefjord, ny 
rekord på antall påmeldte. Noen bowlet, 
noen lekte og noen spilte minigolf. Til  
sist var det pizza i fellesskap. 

FFHB

Nord-Trøndelag
24. april koste 30 store og små medlem-
mer seg meg bowling på lekeland. Det 
hele ble avsluttet med pizza.

FFHB

Troms
Har arrangert ungdomstreff for hjertebarn og søsken i aldersgruppen 13-20 år 
i Kasfjord utenfor Harstad. To av lederne på samlingen var fra Voksne med 
medfødt hjertefeil.

FFHB

Hedmark

FFHB

Nordland

Søndag 8. mai var 17 stykker 
samlet til medlemstreff på 
Lekeland på Hamar. Her  
var det hygge med felles 
bespisning og noen timer 
med aktivitet, med både  
høy og lav intensitet. 

3. april var 16 store og små 
fra Hedmark samlet på 
Budor, for å kjøre slalåm og 
kjelke. Det ble mye kapp- 
kjøring både i slalåmbakken 
og kjelkebakken. Samling i 
lavvo for felles lunsj, der ble 
det servert elgburger og brus. 

Aktiviteter 
      landet rundt



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

  

Din støtte redder liv  
– og gir flere et bedre liv

Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo


