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ble stiftet i 1976

LEDER Erik Skarrud INNHOLD

Når denne lederen skrives, er det ennå to 
uker igjen til valget. Når du leser den er 
stemmene talt opp og valgresultatene klare i 
landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 
1235 menighetsråd og 11 bispedømmeråd. 
 
Når du leser dette har tusenvis av frivillige 
vært med og løftet det norske demokratiet 
gjennom en gigantisk dugnad for å sikre at 
alle blir hørt og at alle stemmer teller. På 
partilistene står atter tusenvis av frivillige, 
de som kaller seg politikere, men som også 
er en enorm gjeng med frivillige. De lar 
navnet sitt stå på en liste for noe de tror på 
og brenner for. De tar imot kjeft og klager i 
langt større grad enn de får skryt og varme 
klemmer, men de gjør det fordi de vet at 
Norge ikke hadde vært det samme uten 
denne fantastiske frivilligheten.
 
Idretten, kulturen og de mange ideelle 
organisasjonene her i landet, slik som vår 
egen, hadde ikke eksistert uten tusenvis av 
brennende engasjerte sjeler som vil jobbe 
og slite for å nå sine mål og for at deres 
medlemmer skal få en litt bedre og rikere 

hverdag. Frivilligheten i Norge er 
beregnet å være verdt mer enn 

100 milliarder kroner, en nesten ufattelig 
sum. Likevel kan den ikke måles i penger 
fordi det denne frivilligheten gir i med-
menneskelighet, varme og omsorg er så 
uendelig mye mer. 
 
Jeg hadde en gang i tiden en hobby som 
dommer i idretten, både på elitenivå og i 
breddeidretten. En gang vi hadde en kamp 
med usedvanlig få tilskuere, fleipet vi med at 
det var enklere at spillerne gikk rundt og hånd- 
hilste på publikum enn at lagoppstillingene 
ble lest opp over høyttaleranlegget. I en 
slik situasjon er det lett ikke å ta oppgaven  
like alvorlig som hvis det var fulle tribuner 
og det sto om viktige poeng. Min kloke 
dommerkollega sa da: – Hvis denne kampen 
betyr noe for bare èn av de fremmøtte 
spillerne eller publikummerne, ja da gjør 
vi vårt aller beste! 
 
Slik er det også i vår organisasjon. De mange 
frivillige står på år ut og år inn fordi de 
vet at det betyr noe for noen. Det er selve 
drivkraften i norsk frivillighet. Norge hadde 
vært et fattigere land uten de frivillige. La 
oss minne hverandre om det så ofte vi kan. 
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Adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

e-post på ffhb@ffhb.no.
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NOTISER Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Overlege Ansgard Berg fra Haukeland  
univeritstssykehus og generalsekretær i  
foreningen for hjertesyke barn Helene Ton.

Ved innleggelse på nyfødt intensiv på Rikshospitalet på grunn 
av medfødt hjertefeil, tilbys alle foreldre en oppstartsperm med 
informasjon om medfødt hjertefeil fra fødsel og det første året.
 
Elin Hjorth-Johansen er fagutviklingssykepleier på Nyfødt-
intensiv på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og den 
som i all hovedsak har jobbet frem denne permen.
 
– Innholdet har et nyfødtfokus og skal fungere som en opp-
startshjelp når foreldrene kommer hjem fra sykehuset med det 
hjertesyke barnet for første gang, forteller Elin Hjorth-Johansen.

Som 8-åring fikk Amund (17) påvist hjertemuskelsykdommen 
kardiomyopati. Han var livstruende dårlig og ble umiddelbart satt på 

venteliste for nytt hjerte. I mellomtiden sørget en mekanisk hjertepumpe 
for å holde sirkulasjonen hans i gang. Et snaut år senere var han 

transplantert. Amund takker pumpen for at han lever i dag.

reddet livet mitt!
Hjertepumpen 

HJERTEPUMPETekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Private fotoer

”Min Hjerteperm”

Oppstartsperm for barn 
med medfødt hjertefeil og 
deres foreldre

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

Radiolog Lene Kathrine Rydén Suther fra Oslo universitetssykehus 
Rikshospitalet:  
Oppfølging av barn med hjertefeilen TGA etter operasjon.

Psykolog Silja Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i Trondheim:  
Et tverrfaglig oppfølgingstilbud av foreldre og barn i aldersgruppen 0-2 år. 

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.

Tildeling fra Foreningen for 
hjertesyke barns forskningsstiftelse 

Foreningen for hjertesyke barns 
forskningsstiftelse delte i september ut 
645 000 kroner i støtte til fem viktige 
prosjekter. Forskerne mottok tildelingene 
under Nordisk møte om barnekardiologi i Oslo.

De som har mottatt støtte fra Foreningen for hjertesyke barns 
forskningsstiftelse denne gangen er:

Tildelingene spenner over et stort spekter, og 
er gitt i form av såkornmidler, og som støtte 
til ferdigstillelse av gjennomførte prosjekter. 
Forskningsstiftelsen ved styret har lagt vekt 
på forskning og prosjekter som kommer 
hjertesyke barn til gode. Det har vært et ønske å 
støtte prosjekter som søker tverrfaglig sam-
arbeid og stimulere til kontakt mellom miljøer 
både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Styret i fForskningsstiftelsen ønsker å stimulere 
flere fagmiljøer, som sykepleiere og andre, til å 
søke midler til fagutviklingsprosjekter, master-
grader og forskning i årene som kommer.

ê
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Amund Johannessen Myr-
vold bor på Jømna, sør 
i Elverum kommune, og 

var fram til senvinteren 2008 en 
frisk og aktiv gutt. Da fikk han 
en alvorlig luftveisinfeksjon – eller 
det alle trodde var en luftveis-
infeksjon. Bare at denne aldri 
gikk over. Han ble dårligere og 
dårligere, legene behandlet ham 
med antibiotika og astmamedisin, 
men ingenting gjorde utslag. Selv 
husker han at det eneste han orket 
i disse ukene, var å sove.

– Jeg var så veldig trøtt, minnes 
Amund. Han forteller at en venn 
av familien, som nettopp hadde 
utdannet seg i ambulansefag, til 
slutt slo alarm, og fikk Amund 
sendt med ambulanse til sykehuset  
i Elverum. Her tok de røntgen- 
bilder av lungene hans, og deretter 
skjedde alt i veldig raskt tempo.

  – Hjertemuskelsykdommen  
kardiomyopati feiltolkes ofte som 
luftveisinfeksjon, fordi sympto-
mene er mange av de samme. Helt 

til noen tar et røntgenbilde, fortrinnsvis  
for å sjekke lungene. Da ser de et 
stort og utvidet vegg-til-vegg-hjerte, 
forklarer intensivsykepleier og VAD-
koordinator på Oslo Universitets- 
sykehus Rikshospitalet, Gro Sørensen, 
som har fulgt Amund tett siden han i 
april 2008 i hui og hast ble sendt fra 
Elverum til Rikshospitalet. Her ble 
han stabilisert og umiddelbart utredet 
for transplantasjon, og noen måneder 
senere for hjertepumpe (LVAD).

Marit Johannessen Myrvold, mor til 
Amund, husker at både hun og far 
var i lettere sjokk. Dette kom full-
stendig uventet, og ble veldig fort 
veldig alvorlig. Ingen andre i familien 
er rammet av en slik hjertesykdom, 

kan hun fortelle. Amunds kardiomyopati 
har ukjent årsak og er ikke arvelig (les 
mer i faktaboks).

Marit forteller at det aller første 
hun kom på å spørre barnelegen 
på Elverum om, som viste dem 
røntgenbildene, var hva dette 
ville bety.

– Det betyr at dere skal kjøre fort 
til Oslo, svarte legen.

Hvilket de gjorde. Og hvor de ble 
værende, lenge.  

Nesten død flere ganger
Amund var innlagt på sykehuset i Elverum 
i fire måneder etter at han ble satt på vente-
liste for transplantasjon, og måtte stort sett 
holde seg helt i ro. Han var for dårlig til å 
være hjemme i ventetiden. Amund hadde 
skole på hverdager, på rommet, mens han lå 
i senga. Selv husker han at han bygde mye 
lego. Hjertesvikten ble balansert medika-
mentelt i denne perioden. Innimellom løp 
hjertet litt løpsk, men for det meste var det 
ganske stabilt. Til Amund brått ble veldig 
mye dårligere, og han ble sendt tilbake til 
Rikshospitalet.

– Der bestemte legene seg fort for at her 
måtte de sette inn hjertepumpe, og det var 
nok i grevens tid, forteller Marit.

Dagen før LVAD-pumpen ble operert inn, 
stoppet hjertet til Amund flere ganger, og 
han måtte gjenopplives med hjerte- og 
lungeredning.

– Jeg har rett og slett vært død flere ganger, 
sier Amund, som i ettertid kan se på dette 
som en litt spennende historie. Der og da 
var det blodig alvor.

En av de minste i verden med LVAD
Arnt Fiane er avdelingsleder på Thorax-
kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, og den 
som opererte Amund, både da hjertepumpen 
ble satt inn, og senere da hjertetransplanta-
sjonen ble gjennomført. Kirurgens gjensyns- 
glede er stor da han møter Amund og 
mor, på besøk på Rikshospitalet i sommer,  
sju år etter siste operasjon. Fiane husker 
altfor godt de dramatiske timene med 
gjenopplivning av gutten og påfølgende 
implantasjon av pumpen.

– Det er veldig hyggelig å se deg her i dag, 
og se at det går så bra med deg. Du er en 
tøffing, Amund, og du viser andre hva det 
går an å få til, sier kirurgen og smiler bredt, 
tydelig fornøyd med sin pasient.

Selve operasjonen da pumpen ble implantert 
tok cirka fire timer. Marit husker disse som 
de lengste timene i hennes liv. At inngrepet 
ble utført, var heller ingen selvfølge i 2008 
– og er det fremdeles ikke i dag. Sørensen 
forteller at Amund da var blant de yngste 
i verden som har fått implantert en LVAD.

– Dette med hjertepumper på barn var helt 
nytt den gangen, også for barneavdelingen 
på Rikshospitalet. Vi måtte lære opp både 
legene og sykepleierne i det å håndtere 
pumpen, før vi kunne sende Amund fra 
intensivavdelingen, hvor han for øvrig ble 
liggende i tre uker.

HJERTEPUMPE

Amund våknet opp fire dager etter implan-
tasjonen av pumpen.

– Jeg husker at det første jeg kjente var at 
jeg hadde vondt i alle drenene, jeg orket 
nesten ikke å bevege meg i det hele tatt til 
å begynne med, forteller han.

Pølsebrød med leverpostei
Amund hadde nesten ikke klart (orket) 
å spise mens han lå med hjertesvikt, og 
en PEG-sonde (perkutan endoskopisk 
gastrostomi) på magen hadde sørget for 
at han fikk i seg næring de siste månedene. 
Nå fikk han tilbake matlysten, og «knappen»  
på magen ble tatt ut mens han lå på intensiv-
avdelingen.

– Da han plutselig en dag spurte etter 
pølsebrød med leverpostei, var gleden vår 
stor. Samtidig skjønte alle at han nå var litt 
for frisk til å ligge på intensivavdelingen, 
sier Marit og smiler lurt.

Amund ble på barneavdelingen på Rikshos-
pitalet et par måneder til, etter implanta-
sjonen av pumpen. Nå var det opptrening 
og opplæring som sto for tur. Den innsatte 
pumpen veide 350 gram (i dag veier til-
svarende pumpe 140 gram), vesken med 
batterier veide et sted mellom tre og fire kilo, 
denne bar han i en sekk på ryggen. Sykehuset 
hadde møter, sammen med foreldrene, med 
både skolen og kommunen, for å sikre at 
det som trengtes ble tilrettelagt. Det ble 
opprettet en ansvarsgruppe for Amund, 
som for egen del begynte å forberede seg på 
å reise hjem. Første desember var familien 
tilbake på Jømna.

Færrest mulige begrensninger
– Den første tiden satt Amund mye i rullestolen, 
han orket veldig lite. Men han kom egentlig 
ganske fort ut av den, forteller Marit. Hun 
skryter av Gro Sørensen og de andre syke-
pleierne og legene på sykehusene, Elverum 
inkludert.

– De har vært helt unike, alle sammen, og 
de er så flinke til å forklare og berolige. 

Hver gang jeg har vært usikker på noe, 
har jeg ringt til Gro.«Kan han hoppe på 
trampoline med pumpen», lurte jeg på en 
av disse gangene. Som regel var svaret til 
Gro, «bare prøv» – og da gjorde han dét. 
Jeg tror dette førte til at vi ikke begrenset 
Amund så mye. Han sto både på ski, var i 
akebakken og syklet. Og vi var veldig ivrige 
på at han skulle komme seg på skolen.

– Ja, det gikk ikke så lenge før jeg hadde 
gym også, forteller Amund. Han fikk fort 
rutine på hva han trengte å passe på. Amund 
hadde assistent på skolen i denne perioden, 
som hjalp til med det praktiske.

Batteribytte hver fjerde time
– Jeg måtte alltid ha med nok batterier, de 
byttes hver fjerde time. Og så måtte jeg passe 
på at ikke slangen til batteriet hektet seg 
fast i andre ting og sånn, forklarer Amund. 
Han var i tillegg nødt til å holde seg litt 
på avstand når det gikk sykdommer og 
infeksjoner på skolen.

– Når du venter på transplantasjon, bør du 
unngå smitte, forklarer Sørensen.

Om natten var Amund koblet til strøm, han 
lå rett og slett «til lading». Marit forteller 
at hun og pappaen den første tiden byttet 
på å stå opp med noen timers mellomrom 
for å sjekke at alt var i orden.

– Vi lå litt på ank. Bor jo på landet, 
vet du, og her kan strømmen inni-
mellom forsvinne om natta ved 
uvær.

Såret, der hvor slangen fra pumpen 
kommer ut av kroppen, måtte 
renses hver kveld. Dette ordnet 
mor. Amund likte ikke å se på 
såret, og er heller ikke i dag særlig 
glad i sprøyter og stikk. De unn-
gikk infeksjoner i såret, og får 
skryt av Sørensen for grundig og 
godt stell.

Familien vennet seg egentlig 
ganske fort til det nye, og de fant 
en hverdag med hjertepumpen, 
og en måte å håndtere det på. 
Amund brukte mye av denne 
ventetiden på sin store liden-
skap: biler. En interesse han ikke 
har gitt slipp på. Som 16-åring 
skaffet han seg en ATV, ikke 
lenge etter en lett motorsykkel. 
Lappen var selvsagt i boks. Han 
er stadig ute og «cruiser» med 
venner. I sommer var han med 
på et eget treff for lettsykler. 

Når han blir 18 er drømmen å skaffe seg 
en tung motorsykkel.

Nytt hjerte
I juli 2009 kom telefonen familien hadde 
ventet på, men egentlig hadde sluttet å tenke 
så mye over i det daglige. Det gikk bra med 
hjertepumpen, og Amund var i fin form. 
Nå hadde sykehuset et donorhjerte klart.

– Vi fikk to timer på oss til å komme til Riks-
hospitalet, forteller Marit. Det var ganske 
uvirkelig, men samtidig var de forberedt.

– Jeg kjørte selv, og det holdt akkurat, sier 
hun, og tenker i etterkant på at det var litt 
hasardiøst, og at hun heller burde ha bestilt 
en ambulanse. Men, det gikk bra.

– Gro ringte meg med jevne mellomrom, for 
å sjekke hvor vi var og at alt var i orden.

Vel framme på sykehuset ble Amund umiddel- 
bart gjort klart for operasjon. Denne gangen 
tok det lengre tid. De måtte først ta ut 
pumpen, så utførte de selve transplanta-
sjonen, som gikk veldig bra. Amund kom 
seg overraskende fort, og var på plass til 
ordinær skolestart i august.

– Han hadde bra sirkulasjon og var i ganske 
god form, sier Sørensen. Hun mener at 

Amund, takket være pumpen, og en 

Dagen før LVAD-

pumpen ble operert inn, 

stoppet hjertet til A
mund 

flere ganger, og han 
måtte 

gjenopplives med hjerte- 

og lungeredning.

«Da han plutselig en dag 
spurte etter pølsebrød med 
leverpostei, var gleden vår 
stor. Samtidig skjønte alle at 
han nå var litt for frisk til å 
ligge på intensivavdelingen.» 
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HJERTEPUMPETekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Privat foto

Storesøster Stine Johannessen Myrvold 
og Amund har et nært forhold. Bildet er 
fra Amunds konfirmasjon.
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sterk vilje, kunne være såpass aktiv og holde 
seg i gang mens han ventet på transplantasjon, 
og at det bidro sterkt til den raske helingen 
etter transplantasjonen. Hun forteller at de 
i en del andre land legger langt flere restrik-
sjoner på pasientene med LVAD-er, noe hun 
mener er uheldig.

Da Amund våknet på intensivavdelingen 
etter denne operasjonen, var den ene, for 
ham ekle, slangen fra hjertepumpen borte, 
men til gjengjeld erstattet av veldig mange 
andre (midlertidige).

– Jeg tror pappaen telte at han lå koblet opp 
til 16 forskjellige bokser og innretninger.

En mekanisk hjertepumpe lager ikke puls. 
Noe av det første Amund selv husker fra da 
han våknet, var at han nå kunne registrere 
sine egne hjerteslag.

– Jeg merket at det dunket så fælt, det var 
veldig rart.

Takknemlig ung mann
Amund har det fint i dag. Seks år etter trans-
plantasjonen fungerer det meste som det skal. 
Han må ta mange medisiner og til faste tider 
hver eneste dag, men han synes det går greit. 
Som regel passer han på medisinene selv, inni-
mellom minner mamma ham på at de må tas.

Amund går i andre klasse på videregående 
skole. Han blir lettere sliten enn andre, både 
kroppslig og mentalt, og har et etterslep med 
fravær, men dette blir det stadig mindre av. 
Amund jobber målrettet med skolefagene, og 
forteller stolt at han ved utgangen av første 
klasse hadde 4.5 i snittkarakter. Dette til tross 
for at han til sammen nesten har mistet et helt 
år med skolegang på grunn av sin sykdom.

Den unge mannens 
fremtidsplaner er også på plass. 
Han går på linje for data og elektro-
nikk, og har lyst til å bli dataingeniør. 
Han nevner selv at han kanskje han 
kan jobbe med å designe programvare 
for maskiner på sykehuset, for eksempel 
ultralyd-maskinen.

Amund er en reflektert og tenksom ung 
mann. Tid og krefter er ingen selvfølge for 
ham. Livserfaringene han har med seg, gjør at 
han ganske uttalt prioriterer hva han bruker 
energien sin på. Det må være en mening med 
det man gjør, synes Amund. Og på det litt 
tabloide spørsmålet om hva som var det aller 
beste med å ha hjertepumpe, svarer han uten 
koketteri:

Dilatert kardiomyopati (DCM) betyr 
at hjertemuskelen er forstørret og 
svekket, slik at den arbeider mindre 
effektivt og ikke kan pumpe nok 
blod til resten av kroppen.

Man vet ikke helt hva som gjør at noen utvikler DCM, og 
årsaken er ikke alltid den samme. Noen faktorer som kan 
bidra til sykdommen er virusinfeksjon, arvelige faktorer 
og autoimmune sykdommer.

DCM kan føre til hjertesvikt, og denne tilstanden medfører 
en rekke symptomer som følge av svekket pumpefunksjon 
i hjertet og de stressreaksjoner det utløser.

Barn med DCM kan ikke gjøres friske med behandling, 
men ulike medikamenter kan bidra til at hjertet stabili-
serer seg, og i mange tilfeller forhindre at tilstanden blir 
forverret. Barnet kan også bli spontant bedre. Statistisk 
sett blir ca. 1/3 av barna med denne sykdommen mer eller 
mindre friske, ca. 1/3 holder seg stabile med medisinering 
og ca. 1/3 blir uansett forverret. Behandling kan være 
medikamenter, pacemaker, implanterbar hjertestarter og 
i ytterste konsekvens, transplantasjon.

Hva er 
DILATERT KARDIOMYOPATI?

– Den reddet livet mitt!

Amund på besøk på Rikshospitalet, flere år etter trans-
plantasjonen. Her med kirurgen som opererte ham, Arnt 
Fiane. Amund viser frem pumpen

Amund og mamma 
Marit Johannessen 

Myrvold med 
intensivsykepleier 
Gro Sørensen.

HJERTEPUMPE Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen



HJERTEBARNET           4 • 2015  4 • 2015          HJERTEBARNET10 11

MEKANISK HJERTEPUMPE Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Kroppens hjertemuskel har som opp-
gave å pumpe 3–6 liter blod rundt 
i kroppen, hvert eneste minutt. Ved 

medfødte hjertefeil eller annen sykdom, kan 
hjertet slite med å utføre denne jobben. 
Da kan behandling eller understøttelse av 
hjertets arbeid være nødvendig. Det finnes 
ulike typer mekaniske hjertepumper, også 
kalt mekanisk sirkulasjonsstøtte, som kan 
hjelpe hjertet med å pumpe blodet rundt 
i kroppen. I forbindelse med operasjoner, 
ved alvorlig hjertesvikt eller i påvente av 
en hjertetransplantasjon, kan mekaniske 
hjertepumper gi hel eller delvis sirkulasjons-
støtte for en kortere eller lengre periode.

Tretti prosent av alle barn i verden som 
til enhver tid venter på hjertetransplanta-
sjon, er koblet til mekanisk hjertepumpe. 
Blant voksne er tallet 40 prosent. Den første 
hjertetransplantasjonen på barn i Norge ble 
utført i 1986. Siden da har 58 barn blitt 
hjertetransplantert, cirka to i året. Behovet 

for hjerter til transplantasjon øker, blant 
annet i takt med at stadig flere barn med 
komplekse medfødte hjertefeil behandles 
og vokser opp. Samtidig er mangelen på 
organer reell, både i Norge og i resten av 
verden. Behovet for alternativer vokser fram, 
og mekaniske hjertepumper er i ferd med å 
skrive seg inn i dette bildet.

Intensivsykepleier ved thoraxkirurgisk 
avdeling på Oslo Universitetssyke-
hus Rikshospitalet, Gro Søren-
sen, er nasjonal koordinator for 
mekaniske hjertepumper, og er 
blant dem som kan mest om 
dette i Norge. Hun forteller at 
mekaniske hjertepumper fram 
til nylig ikke har vært benyttet 
som varig behandling i Norge, 
men kun for avlastning i kortere 
eller lengre perioder. Sørensen 
tror dette vil endre seg de nær-
meste årene.

Korttidsassistanse
Under en åpen hjerteoperasjon er det nød-
vendig at hjertet stanses helt. Pasienten 
kobles da til en hjerte-lunge-maskin, hvor 
en ekstern pumpe fungerer som hjerte, og 
en ekstern 

BEHANDLING MED 
mekanisk hjertepumpe

– Dette er en fantastisk 
innretning som redder 

mange liv hvert eneste år, 
understreker Sørensen.

En kunstig hjertepumpe benyttes i forkant og etterkant av hjerteoperasjoner, ved 
alvorlig hjertesvikt og i påvente av hjertetransplantasjon. Pumpens hensikt er å 

avlaste hjertet og støtte blodsirkulasjonen. Teknologien jobber for å utvikle stadig 
mindre og mer effektive pumper. På sikt vil de kanskje kunne fungere som et 

fullgodt alternativ til hjertetransplantasjon.

GRO VISER FREM PUMPEN
Ledninger koblet til batteri: Gro viser hvor 
hjertepumpen sitter (på innsiden) og hvor 
ledningen som festet til batteriet kommer 
ut av kroppen.

HJERTEPUMPETekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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vært barn under 18 år (siden 2009). Yngste-
mann var sju år og veide 20 kilo. Sørensen 
forklarer at selv den laveste omdreining på 
slike apparater egentlig er for stor for barn, 
og at det foreløpig er et nedre vektkrav for 
denne typen mekanisk sirkulasjonsstøtte. 
LVAD-en som benyttes i dag veier 140 gram, 
kontrollenheten på utsiden veier 2,4 kilo 
(inkludert batteri).

Den yngste pasienten med LVAD i Norge 
hadde kardiomyopati (en hjertemuskelsyk-
dom) og levde med hjertepumpen i hele seks 
måneder før hjertetransplantasjon. De øvrige 
under 18 år har også hatt kardiomyopati, 
eller myokarditt (hjertemuskelbetennelse). 

– Pumpen har for disse barna vært livsfor-
lengende, og har i tillegg muliggjort senere 
transplantasjon.

Som VAD-koordinator har Grø Sørensen 
vært involvert i alle disse pasientene. Blant 
annet har hun vært med på barnas skoler 
for å lage en plan for hva som må passes 
på. Her er det snakk om ting som at det 
er nok strøm (batterier tilgjengelige), at 
barnet må få i seg nok væske i løpet av 
en dag, hvordan takle eventuelle alarmer, 
og hvordan det generelt må tas hensyn til 
barnet/pumpen.

– Slike pumper krever ganske mye tilpasning 
for et barn, og omfattende oppfølging av 
foreldre og omgivelser. Det er klart at det 
å bære rundt på en slik pumpe legger noen 
begrensninger, sier Sørensen, som samtidig 
har latt seg imponere over hvor bra både 
barna og foreldrene håndterer det.

Noen barn er født med ett hjertekammer 
som svikter. I Sverige har barn med slik 
såkalt «failing Fontan» fått implantert LVAD 
i påvente av transplantasjon. I Norge er det 
flere voksne med medfødt hjertefeil blant 
dem som allerede har fått implantert pumpe.

Fremtidens pumper vil bli mindre 
Sørensen forteller at det jobbes med å 
utvikle pumper som er langt mindre enn 
dagens, og hvor alt (også kontrollenheten) 
kan implanteres under huden. Pumpens 
innstillinger skal da kunne justeres ved hjelp 
av perkutane teknikker (gjennom huden), 
og infeksjonsfaren reduseres betraktelig. I 

USA er det allerede utviklet en slik pumpe 
for barn, men den er ennå ikke godkjent 
for bruk.

– Det er ting på gang, men det vil fortsatt ta 
noen år før vi har slike små pumper på plass. 
Utfordringen er å få delene, blant annet bat-
teriene, små nok, og samtidig med god nok 
kapasitet. Men om noen år er dette kanskje 
like vanlig som avanserte pacemakere og 
hjertestartere, også på barn, tror Sørensen.

Etiske dilemmaer
Behandling med LVAD har fram til i dag 
vært regnet som utprøvende i Norge, og 
har kun vært tillatt for avgrensede perioder 
og i påvente av transplantasjon. Hvorvidt 
mekaniske pumper skal kunne anvendes 
som varige løsninger for enkelte pasienter, 
har vært et diskusjonstema. Siden 2013 har 
saken vært oppe til behandling i Nasjonalt 
råd for prioritering i helsetjenesten. Rådet 
landet i 2015 på at den implanterbare hjer-
tepumpen LVAD også bør kunne tilbys 
som varig alternativ til transplantasjon for 
enkelte pasienter. Rådets konklusjon var 
blant annet basert på uttalelser fra OUS, 
som i tråd med stadig bedre pumper også 
kan dokumentere bedre overlevelse og livs-
kvalitet for pasientene. Saken ble vedtatt i  
Helsedirektoratet sommeren 2015, og er 
sendt videre til Helse- og Sosialdepartementet.

– Så langt er det bare noen ytterst få pasienter  
i Norge som har fått operert inn slike 
pumper, og som ikke er kommet til trans-
plantasjon, forteller Sørensen. Det vil si 
at de i prinsippet har pumpen som bro til 
transplantasjon.

Hun forteller at det andre steder i verden 
er vanligere å benytte LVAD som varig 
behandling, også på litt større barn. For 
eksempel i Italia, hvor LVAD benyttes på 
pasienter med Duchennes muskeldystrofi, 
som ikke kan transplanteres på grunn av 
muskelsvekkelsen.

Men Sørensen minner om at mekaniske 
hjertepumpe som varig behandling reiser en 
rekke etiske problemstillinger, og derfor ikke 
er uproblematisk. Det økonomiske perspek-
tivet er én av dem, pumpene er fremdeles 
forholdsvis dyre. Den berører imidlertid 
også mer eksistensielle problemstillinger.

– For dersom en pumpe skal fungere for 
«evig», må man også ta stilling til at den på 
et tidspunkt skal skrus fysisk av. Og når er 
det riktig? Hva skal til? For eksempel ved 
en hjerneblødning, dersom pasienten er i 
koma, ved uhelbredelig kreft, eller dersom 
det av andre grunner ikke er liv laga, trekker 
Sørensen fram som aktuelle spørsmål.

Hun presiserer at det å trekke tilbake en 
aktiv behandling (for eksempel ved å skru 
av en hjertepumpe) ikke er det samme som 
aktiv dødshjelp, men at det likevel kan være 
en vanskelig beslutning å ta. Vurderingen 
må derfor gjøres i forkant av at situasjonen 
oppstår. Sørensens jobb er blant annet å ta 
opp og snakke med pasientene om dette, 
fortrinnsvis med de pårørende til stede, og 
før implantasjonen.

– Det er viktig at de er klar over både 
fordelene, ulempene og dilemmaene med 
en slik mekanisk innretning i kroppen.

I diskusjonene og avveiningene rundt bruken 
av mekaniske hjertepumper, trekkes også 
bivirkninger og risiko for komplikasjoner 
fram.

– En mekanisk hjertepumpe kan gi mange av 
de samme komplikasjonene som en hjerte-
transplantasjon, og den er for eksempel 
ingen god kombinasjon med dårlig immun-
forsvar. Samtidig kan en mekanisk hjerte-
pumpe bidra til å styrke pasienten og vinne 
tid/år fram til transplantasjon, noe som er 
gunstig, understreker Sørensen.

Hun forteller at overlevelsen etter to år for 
transplantasjon og LVAD er lik. Samtidig 
viser det seg at overlevelsen etter hjerte-
transplantasjon er høyere hos pasienter 
som har hatt LVAD som en bro over til 
transplantasjon.

– Rett behandling til rett pasient til rett tid 
er det som er utfordringen.

HJERTEPUMPEHJERTEPUMPE

oksygenator (gass-
utveksler) erstatter lungene. Venøst blod 
sirkuleres ut av kroppen via kanyler, tilsettes 
surstoff, og pumpes tilbake til kroppen.

Etter fullført inngrep settes hjertet i gang 
igjen, men noen pasienter vil fremdeles 
trenge sirkulasjonsstøtte. Til dette benyt-
tes den mekaniske pumpen ECMO (Extra 
Corporeal Membrane Oxygenation), som 
er en modifisert hjerte- og lungemaskin. 
Pasientens blodårer kobles til den eksterne 
pumpen via plastslanger, og ECMO kan for 
en kortere periode ta over sirkulasjonen og 
avlaste et svakt og sviktende hjerte, samt 
lunger, opp til 100 prosent.

Barn med medfødt hjertefeil som opereres, 
kan være koblet til ECMO både før og etter 
operasjonen. Nyfødte kan også ligge på 
ECMO for å sikres nok surstoff til kroppen, 
og for å vinne tid fram til eventuell annen 
behandling.

– Dette er en fantastisk innretning som 
redder mange liv hvert eneste år, understreker 
Sørensen. Samtidig legger hun ikke skjul på 
at det følger en risiko for komplikasjoner 
med bruk av en slik innretning.

– Du bryter hudbarrieren med ledninger 
flere steder, og dermed følger alltid en infek-
sjonsfare. I tillegg er pasienten antikoagulert 
for å unngå at blodet skal proppe seg. Da 
er også blødningsfaren til stede.

Pasienter koblet til ECMO må ligge på 
intensivavdeling og overvåkes kontinuerlig, 
og deres mobilitet er derfor svært begren-
set. Dette er lite gunstig for rehabilitering, 
og ECMO egner seg ikke til behandling 
over tid.

– ECMO er kun til bruk for kortere perioder, 
som i påvente av operasjon, etter opera-
sjon, og/eller ved akutt forverring av hjer-
tesvikt. Det lengste ECMO har vært i bruk 
i Norge for avlastning av hjerte, er tre uker, 
for lunger over to måneder, sier Sørensen.

Langtidsassistanse
Siden 2005 har også den mindre og mer 
mobile og internt plasserte hjertepumpen, 
VAD (Ventricular Assist Device), vært i 
bruk i Norge. Behandlingen er knyttet til 
Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. 
En VAD-pumpe implanteres ved operasjon 
og kobles direkte til hjertet. Som regel festes 
den til venstre ventrikkel (Left Ventricular 
Assist Device, LVAD). Hos barn kan den 
bare kobles til venstre ventrikkel, hos voksne 
kan den i noen tilfeller festes til høyre ven-
trikkel (Right Ventricular Assist Device, 
RVAD) eller til begge (BIVAD).

En LVAD avlaster venstre ventrikkels arbeid 
ved at en del av blodet i hjertet tas ut av 
ventrikkelen og pumpes inn i aorta gjennom 
LVAD-en. Slik reduseres arbeidsbelastningen 
på ventrikkelen, samtidig som mer blod 
pumpes ut til kroppen. Pumpen er via en 
elektronisk kabel koblet til en styringsenhet 
som sitter på utsiden av kroppen og bæres 
i en bag/veske.

– Bruken av LVAD startet som et forsknings-
prosjekt her i Norge for ti år siden, og har 
siden hatt en ganske rivende utvikling, fortel-
ler Sørensen. Hun er koordinator for tilbudet 
om hjertepumper, kalt VAD-koordinator, og 
følger opp hver eneste pasient personlig, fra 
lenge før pumpen implanteres, til underveis 
i forløpet.

I motsetning til ved bruk av ECMO, kan 
pasienter med LVAD reise hjem og (etter 
opptrening og opplæring) leve et tilnærmet 
normalt liv.

– Du kan trene og være ganske aktiv, det er 
faktisk et krav at du er det. Du kan sykle, 
gå tur, stå på ski med mer. Det er imidlertid 
ikke anbefalt å drive med kontaktsport, og 
svømming er utelukket, sier Sørensen. Også 
disse pasientene må stå på antikoagulerende 
og annen medisin.

LVAD benyttes på pasienter med hjertesvikt, 
og fungerer ofte som en bro over til hjerte-
transplantasjon, eventuelt til en vurdering 
for transplantasjon. Pumpen bidrar til å 
avhjelpe og styrke pasientens blodsirkula-
sjon, og derved også til å bedre pasientens 
generelle allmenntilstand og form, noe som 
er gunstig ved forberedelse til transplanta-
sjon. LVAD benyttes noen ganger også på 
pasienter der man forventer en forbedring 
etter en tids bruk, og da kan fjerne pumpen.

Barn og LVAD
Det er fortsatt forholdsvis få LVAD-er i 
bruk i Norge. På ti år har 65 pasienter fått 
implantert en slik pumpe, hvorav fem har 

– Du kan trene og være ganske 
aktiv, det er faktisk et krav at 
du er det. Du kan sykle, gå tur, 
stå på ski med mer. Kontakt med alle: 

Intensivsyk
epleier er 

VAD-

koordinato
r på Rikshospita

let 

og er invo
lvert i alle

 pasienter 

som får implantert m
ekanisk 

sirkulasjon
sstøtte.

Berlin Heart er en litt gammeldags, 
såkalt pulsativ, hjertepumpe. Den er 
basert på trykkluft (utenfor kroppen), 
og er styrt av to klokker. Rørene inn 
til hjertet er ganske tykke, og dermed 
er infeksjonsfaren stor. I tillegg er selve 
pumpen stor og oppbevares i en rei-
sebag. En Berlin Heart-pumpe kan 
avlaste begge sider av hjertet, og er 
dessuten godkjent for bruk på barn. 
I Sverige er det åtte til ti barn som 
har eller har hatt Berlin Heart, ingen 
i Norge så langt.

– Pasienten kan ikke reise hjem, og 
må bo på sykehuset hele tiden, dette 
har ganske mye å si for livskvaliteten, 
både for barnet og ikke minst for 
resten av familien, forklarer Sørensen, 
som mener at Berlin Heart ikke er et 
optimalt alternativ.

Berlin heart
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NYTT ULTRALYDAPPARAT Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

– Vi er ett ledd i en kjede av instanser som 
skal sikre disse barna trygghet og gode liv, 
sier overlege på barneavdelingen på syke-
huset, Line Katrine Lund.

Sykehuset på Elverum er ett av seks soma-
tiske sykehus under Sykehuset Innlandet, 
og har både intensivavdeling for nyfødte, 
barne- og ungdomspost med 17 senger og 
barnepoliklinikk. Elverum er det største 
av sykehusene i Innlandet, om man regner 
antall senger.

Sykehuset har 90 års historie, og forholdene 
er små og oversiktlige. Årlig utføres opp mot 
4700 polikliniske konsultasjoner på barn, og 

cirka 2300 er innlagt årlig. Hjertesyke barn 
i store deler av Hedmark går til oppfølging 
og kontroller på Elverum. Her jobber det 
fire kardiologer og to barnekardiologer, som 
samarbeider nært om denne pasientgruppen.

– Alle som blir operert eller behandlet på 
Rikshospitalet er innom hos oss før de reiser 
hjem. Det er viktig, ikke minst for å bli kjent 
i starten, sier Line Katrine Lund. Hun er 
overlege på barneavdelingen på Elverum, 
og har kontakt med alle de hjertesyke barna 
fra Hedmark som er innom.

Barnekardiologene på Elverum behandler 
også barn med andre problemstillinger og 

lidelser, som barn med kreft, nyreproblemer, 
diabetes, ulike syndromer med mer.

– Jeg tror dette egentlig er en fordel, det 
gjør oss vant til å se på mer enn den ene 
sykdommen, og å forholde oss til helheten. 
Dessuten er det så mange likhetstrekk og 
felles problemstillinger, litt uavhengig av 
hva barnet feiler. Dette er erfaringer vi drar 
veksler på, mener Line Katrine Lund.

Sikre gode hverdager
Lund er opptatt av samarbeid og rollefor-
deling mellom helsevesenets ulike instanser 
– til beste for barna.  

Hjertesyke barn som går til oppfølging på sykehuset i Elverum, 
møtes med gode rutiner og helhetlig tilnærming til både barnet 

og familien, ut over det rent medisinfaglige. 

HJERNEN BAK: 

Kristina Haugaa er overlege og 

førsteamanuensis på kardiologisk avdeling 

på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. 

Sammen med professor og avdelingsleder Thor

Edvardsen har hun utviklet metoden som kan 

benyttes til å vurdere pasienters risiko for plutselig 

hjertestans. Selve utregningen og visualiseringen 

gjøres i det nye ultralydapparatet. – Maskinen 

byr på veldig mange nye muligheter, blant 

annet god bildekvalitet. Brukeren trenger 

å trene litt på metoden før man tar 

viktige avgjørelser.

En kjede 
av trygghet

– Vi har i mange år gjort beregninger av hvordan hjertet mekanisk 
trekker seg sammen, som har betydning for risikoen for plutselig 
hjertestans. Når sammentrekningene i de ulike delene av hjertet 
er ujevne og ukoordinerte, har vi kalt det for mekanisk disper-
sjon (spredning). Fram til i dag har vi målt dette for hånd, med 
utgangspunkt i ulike punkter på ultralydbilder, noe som er ganske 
tidkrevende og omfattende, forteller Kristina Haugaa, som er en 
av pionerene bak nyvinningen.
 
– Med teknologien i det nye apparatet, Vivid E95, gjøres utregningen 
av en algoritme i maskinen. I løpet av noen minutter synliggjøres 
hjertets funksjon og om det er synkrone sammentrekninger i alle 
deler av hjertet, i ett enkelt fargediagram med tall og koder, forklarer 
en fornøyd førsteamanuensis og overlege Kristina Haugaa. Det 
nye ultralydapparatet gjør arbeidet hennes enklere og raskere. 
I tillegg er kvaliteten på bildene i det nye apparatet langt bedre 
enn på tidligere generasjoner ultralydapparater, både i 2D og 3D. 
Apparatet tilbyr også visninger i HD-live («real time») med svært 
høy farge- og dybdekvalitet.

Metode som redder liv
Ideen bak metodikken med utregning av dispersjon ble født for 
ti år siden, i et samarbeid mellom kardiologene Kristina 
Haugaa, Jan Amlie og Thor Edvardsen. I 2005 
kalte de inn barn og voksne med lang 
QT-tid-syndrom, og gjorde manuelle 
beregninger av deres spredning og 
synkronitet i hjertets sammen-
trekninger. Deretter har de 
utvidet metoden til å omfatte  
også andre pasientgrupper.
I 2010 tok Haugaa sin 
doktorgrad på metoden, 
som kan forutsi hvilke 
pasienter som står i fare 
for å få alvorlige hjerte-
rytme-forstyrrelser, ved 
å se på den mekaniske 
dispersjonen. Prinsippet 
er at jo mer dispersjon, 
eller spredning, jo større 
risiko for plutselig hjerte-

stans. Metoden kan være til hjelp i utvelgelsen av pasienter til 
implantasjon av hjertestarter, og kan derved bidra til å redde liv.
 
– Omkring 4500 pasienter dør plutselig av hjertesykdom hvert år. 
En stor andel av disse er voksne pasienter som har hatt hjerteinfarkt, 
men det er også aktuelt for pasienter med arvelige hjerterytme-
forstyrrelser, som lang QT-tid-syndrom, ulike typer kardiomyopatier 
og annet.
 
Parallelt med at forskerne har jobbet med å utvikle metoden, har 
de også lett etter teknologien som kan fremstille informasjonen på 
en god og sikker måte. I 2011 mottok Edvardsen og Haugaa midler 
gjennom Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) til å starte CCI (center for cardiological innovation). Fire år 
senere er det nye flaggskipet på plass; utviklet i nært samarbeid 
med industripartneren GE Vingmed Ultrasound, som i dag har 
lisens på teknologien.

Ny ultralydmaskin kan forutsi 
risiko for plutselig hjertestans
 

ELVERUM SYKEHUSTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Jon Grøtta er avdelingsleder for barneavdelingen  
på Elverum sykehus. Han og overlege Line Katrine  
Lund har etablert gode interne rutiner for  
oppfølgingen av de hjertesyke barna i Hedmark.

På kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet tar de nå 
i bruk et nytt ultralydapparat som regner ut og visualiserer risikoen for plutselig 
hjertestans. Den nye teknologien kan anvendes på pasienter med risiko for 
alvorlige hjerterytmesykdommer, og på dem som har hatt hjerteinfarkt.
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ELVERUM SYKEHUS Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

– Vi på lokalsykehuset skal sørge for å gjøre 
det beste ut av barnets hverdager, mellom 
oppholdene med undersøkelser og behand-
ling på Rikshospitalet. Vi samarbeider nært 
med Rikshospitalet, og det fungerer veldig 
bra, forteller hun. Det som er tungvint, 
legger hun til, er systemet med epikriser 
som sendes i posten.  

– Epikrisene som sendes tar ofte alt for 
lang tid. For å kunne hjelpe barnet, må vi 
jo vite om det og hva det feiler, før barnet 
kommer. Det meste av kommunikasjonen 
mellom Rikshspitalet og oss foregår på 
e-post, men også med lapper, sms-beskjeder 
og telefonsamtaler.

I disse dager gjør Line Katrine Lund klar for 
høstens store «øvelse». Da går hun igjen-
nom alle pasientlistene sine, og sørger for 
å søke om og få satt i gang forebyggende 
behandling for RS-virus (Synagis) for alle 
barna som dette er anbefalt for. I tillegg 
skaffer hun varmeelementer til støvler og 
votter til barn som lett blir kalde.

– Jeg tror dette betyr mye og kan gjøre en 
forskjell i hverdagen deres, og for å få dagene 
i barnehagen og på skolen til å fungere. Her 
i Hedmark kan det bli veldig kaldt!
 

Mange «falske alarmer»
– Hver mandag er det ultralydundersøkelser 
av hjertebarn, kanskje får jeg tatt ti stykker 
i løpet av en dag, forteller Lund. Hun gjør 
ekkoundersøkelser de andre dagene i uka 
også, men da har hun ikke apparatet for seg 
selv og må dele det med voksenkardiologene.
Lund legger til at langt over halvparten av 
barna som henvises for hjerteundersøkelse 
på Elverum sykehus med bilyd eller unormal 
hjertebank, er «falske alarmer», og at det 
egentlig blir flere og flere av disse.

– Det er blitt litt sånn at alt skal sjekkes, 
tror hun, og ser at det opptar mye av syke-
husets ressurser.

Smådriftsfordelen
Familiene med hjertesyke barn som følges 
opp på Elverum sykehus har gjerne direkte 
kontakt med Line Katrine Lund. De kan 
ringe og ta kontakt om alt som har med 
hjertet å gjøre. Til andre problemstillinger 
bør ideelt sett fastlegen involveres. Lund 
forteller at det varierer hvor flinke familiene 
er til å bruke fastlegen sin. Hennes erfaring 
er at jo lengre unna sykehuset de bor, jo mer 
benytter de fastlegen. Selv er hun opptatt 
av at både fastlege og helsestasjon skal få 
tilsendt forståelige epikriser, slik at grunnla-
get er godt for oppfølging der familien bor.
 
Line Katrine Lund erfarer at de 
hjertesyke barna 

veldig ofte har ernæringsutfordringer, særlig 
de første årene. Da kobles gjerne sykehusets 
kliniske ernæringsfysiolog inn, men hun 
forteller at de like ofte løser det selv. Syke-
pleierne og legene på sykehuset har mye 
erfaring, og veldig ofte er det en ganske 
praktisk tilnærming som skal til.
 
Habiliteringsavdelingen til Sykehuset Inn-
landet holder til på Hamar. Barneavdelingen 
har tett samarbeid med denne avdelingen.

– Alt som dreier seg om veiledning og 
pedagogisk utredning i forbindelse med 
barnehage og skole, gjøres der. De har også 
logoped, fysioterapeut og eget spiseteam. 
Vi kjenner hverandre godt og er bare en 
telefon unna.

Avdelingen for hønemødre
Heidi Grønvold Bøe er sykepleier på nyfødt-
intensivavdelingen. Hun mener at de har 
bedre tid her enn på en del andre nyfødt-
intensivavdelinger. Barna blir liggende til 
både ernæring og vekst har gått seg til. 

Foreldre gir ofte uttrykk for at de setter 
pris på at det er tid og ro til dette på 

nyfødt-intensivavdelingen på Elverum.

– Det her er også avdelingen for 
hønemødre, sier Lund og smiler. Hun 
forteller at ingen barn skrives ut 

herifra før både helsesøster i hjem-
kommunen, barnefysioterapeuten 
og eventuelt også kommunens 
habiliteringsenhet, har vært 
på møte og fått tilstrekke-
lig informasjon om barnets 
eventuelle utfordringer og 
behov.

– Slik sikrer og trygger 
vi overgangen til hjem-

reise, og sørger for at det 

lages en plan for barnet. Vi snakker også 
sammen om forventninger, noe som er viktig 
for foreldrene før de reiser hjem; hvem 
gjør hva, forklarer Lund. Hun legger til 
at det i de fleste tilfeller også opprettes en 
ansvarsgruppe.

– Så er det jo ikke sikkert at det vil være 
behov for ansvarsgruppen, men da er den 
etablert og kan aktiveres når eller hvis ting 
dukker opp.

Heidi Grønvold Bøe er overbevist om at 
denne overleveringen av stafettpinnen gjør 
samarbeidet videre lettere.

– Det blir litt mer mellommenneskelig 
forpliktende når man møtes og snakker 
sammen ansikt til ansikt. Da er det lettere 
å komme med spørsmål i etterkant også, 
kanskje også være ærlig om bekymringer, 
er hennes erfaring. Hun understreker at de 
er like opptatt av foreldrene som av barnet, 
og av å se familien som helhet. Foreldrene 
skal også kunne dele sine bekymringer og 
tanker om hvordan det fungerer i familien.

Kjede av trygghet
– Det er bra med prosedyrer, men det er 
enda viktigere med gode holdninger og 
ikke minst gode vaner, og at vi tenker på 
hele barnet, ikke bare det hjertemedisinske, 
sier Lund. Hennes erfaring er at så å si alle 
barn med komplisert medfødt hjertefeil, har 
noen tilleggsutfordringer, det være seg med 
ernæring, med vekst, motorikk, kognitivt, 
sosialt eller annet.

– Alle får ikke alt, men det er alltid lurt å 
være i forkant. Det er vanskeligere å reparere 
etterpå. Og familiene setter så pris på å få 

hjelp. Blant annet melder sykehuset ifra 
til barnehage og skole i god tid i forveien, 
slik at dialog opprettes og at aktiviteter og 
planer kan tilrettelegges. Når barna blir 
større, kan også venner, lærere og annet 
nettverk involveres.

Line Katrine Lund kaller det en kjede av 
trygghet. Rikshospitalet er spesialistene som 
behandler hjertefeilen, så er det oppfølging 
og kontroller på nærsykehuset (i dette tilfel-

POLIKLINIKKEN: Sekretær Gro Ødegård tar imot alle som kommer til poliklinikken.  
Hun har god oversikt og er på fornavn med de fleste som er innom for kontroller.

– Det blir litt mer 
mellommenneskelig forpliktende 
når man møtes og snakker 
sammen ansikt til ansikt. 

– Vi prater med ungdommen 
underveis, og forklarer 

hjertefeilen. Vi snakker om 
valgene de har og deres 
ansvar for egen helse.  

Trio: Eva R. Rusten (til venstre) er sykepleier på Barne- 
og ugndomsposten, og er Elverums svar på kontaktsykepleier. Her 

sammen med sykepleier Heidi Grønvold Bøe (til høyre) 
fra nyfødt-intensiv og overlege Line Katrine Lund.

let Elverum), mens de kommunale tjenestene 
og instansene der familien bor involveres 
slik at de kan følge opp i hverdagen.  

– De skal via oss før de reiser hjem, det er 
viktig, vi må jo vite om og kjenne til barna 
for å kunne sette i gang eventuell hjelp. Alle 
leddene har oppgaver og ulikt ansvar. Til 
sammen blir vi en sterk kjede som skaper 
trygghet for det hjertesyke barnet og fami-
lien, tror hun og er opptatt av en tydelig 
rollefordeling mellom instansene.

Nært samarbeid med voksenkardiologene
Det er den hjertemedisinske poliklinikken på 
Elverum sykehus som utfører EKG-undersø-
kelsene av barna og som avleser 24-timers 
EKG-er. Her kan de også ta arbeidsbelast-
ningstester (på sykkel per i dag).

Tommy Sandøy er sykepleier på avdelingen 
og en viktig samarbeidspartner for barne-
kardiologene. Han forteller at han årlig 
gjennomfører nær 700 EKG-undersøkelser, 
og at flere av dem hver eneste uke er på barn. 
For kompetansens del, er det totale omfanget 
er en stor fordel, mener Tommy Sandøy.

Myk overgang til voksenavdeling
De hjertesyke barna går til kontroller på 
barneavdelingen til de er 18 år. Allerede 
i tidlige ungdomsår begynner sykehuset å 
forberede dem på overgangen.

– Vi prater med ungdommen underveis, og 
forklarer hjertefeilen. Vi snakker om valgene 
de har og deres ansvar for egen helse. Fra 
de er 12 år spør vi alltid om de ønsker å 
ha hele eller deler av undersøkelsen alene, 
uten foreldre til stede.

Overgangen til voksenavdeling er lite skrem-
mende på Elverum sykehus, mener Line 
Katrine Lund, i og med det nære samarbeidet 
med hjerteseksjonen og voksenkardiologene 
gjennom hele barndommen.

– Det er jo strengt tatt bare jeg som byttes 
ut. Sykepleierne vil stort sett være de samme, 
det vil også undersøkelseslokalene, sier Line 
Katrine Lund og smiler. Voksenkardiolog 
Jon Christiansen er den som tar over de hjer-
tesyke ungdommene når de har fylt 18 år.
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Tobias og familien teller fem og hører 
til i Trondheim by. I huset på Tiller 
bor Tobias, storebror Robin Andreas 

(9), lillesøster Mina Sofie (2), mamma Marit 
Cecilie og pappa Stian. Familien er aktiv i 
Foreningen for hjertesyke barn i Sør-Trøn-
delag. Stian har vært leder for fylkeslaget 
i snart 3 år, og har flere ganger vært med 
som frivillig leder på foreningens nasjonale 
ungdomsleir, med resten av familien på slep.

Usikre på hva Tobias tåler
Stian understreker at de på ingen måte 
ønsker å problematisere at Tobias har hjer-
tefeil, men at de likevel ser at han kanskje 
kan trenge noe hjelp og tilrettelegging for 
å klare seg optimalt gjennom skolegangen.

– Vi så allerede ved skolestart at Tobias 
bruker svært mye energi på å konsentrere 
seg, noe som gjør ham veldig sliten. Fysisk 
sett er han svært aktiv, og ut fra «totalen» 
var vi ganske usikre på hvor mye han kan 
og bør presses, forteller Stian.

Foreldrene tok derfor selv kontakt med 
teamet på sykehuset, via kontaktsykepleieren 
for hjertesyke barn på St. Olavs Hospital, 
Tore Hassel, for å få en faglig vurdering 
av Tobias gjennom sykehusets tverrfaglige 
kartleggingsprogram.

Dialog med skolen før skolestart
Før Tobias begynte på skolen for halvannet 
år siden, tok også Stian og Marit initiativ 
til et møte med lærer og spesialpedagog. 
De ønsket å forberede skolen på hva som 
er Tobias’ utfordringer. For dem var det 
viktig å få fram at det ikke skulle legges 
unødige begrensninger på Tobias, men at 
det samtidig ble tatt hensyn og at skolen 
var obs på hans utfordring med konsentra-
sjon – særlig med tanke på at barn med 
hjertefeil kan ha utfordringer knyttet til 
bl.a. konsentrasjon. Foreldrene ønsket også 
at det skulle vurderes om Tobias burde få 
ekstra oppfølging på bakgrunn av dette 
(f.eks. læring i mindre grupper i krevende 
fag). Skolen var nok mer «redd for» selve 
hjertefeilen, og vi opplevde at de uttrykte 
skepsis til at vi tok eventuelle utfordringer 
på forskudd.

– Vi merket jo at Tobias er ganske urolig 
og lett blir distrahert. Han er liksom typen 
som må stå på hodet når han ser på tv, 
forteller Marit.

Etter skolestart avtegnet det seg ganske fort 
et mønster. Tobias liker seg på skolen, og 
stort sett er dagene bra. Han får med seg 
det meste og er interessert i å lære. Ifølge 
lærerne ligger ikke Tobias etter på noen 
faglige områder.

– Men han bruker utrolig mye energi på 
å konsentrere seg, og etter endt skoledag 
er han helt utslitt. Det har vært noen tøffe 
ettermiddager og kvelder, medgir Stian.

Tobias er utpreget fysisk aktiv, men det 
kan virke som om han bruker aller mest 
energi på å sitte stille. Da er han nemlig 
superkonsentrert, ifølge Stian.

– De har uteskole en dag i uken. Da er Tobias 
mye mindre sliten enn de andre dagene, og 
det forteller egentlig ganske mye.

Bred og tverrfaglig kartlegging
Både Marit og Stian, og lærerne på skolen, 
måtte i forbindelse med den tverrfaglige 
utredningen fylle ut et spørreskjema (hver 
for seg), som i detalj kartla hverdagen til 
Tobias; hvordan han fungerer, hvilke akti-
viteter han driver med og alt annet som kan 
tenkes å påvirke hvordan han har det. Deret-
ter ble Tobias vurdert av en nevropsykolog, 
før både han og foreldrene ble 
kalt inn til en teamvurdering av 
pedagog, ergoterapeut, fysio-
terapeut og nevropsykolog.

– Det var veldig godt å få en 
sånn vurdering, fra utsiden. 
Vi fikk egentlig en velfundert 
bekreftelse på det vi selv har 
tenkt, nemlig at det ikke er 
fysiske årsaker til at han blir 
så sliten. Det handler mest 
om at han er «hyper» og 
bruker energi på å sitte mye 
stille. Tobias må rett og slett 
få slappe av fra det å kon-
sentrere seg, forklarer Marit.

Nå er det lagt til rette på skolen, slik at han 
blant annet kan få seg en liten strekk en 
gang eller to i løpet av skoledagen. Tobias 
sier selv ifra når han trenger disse pausene. 
Foreldrene har fremdeles et ønske om at 
tilrettelegging blir vurdert i løpet av kom-
mende skoleår. Skolen har etter hvert fått 
større forståelse for at Tobias ikke er helt 
lik alle de andre barna, men har ikke helt 
landet på alle tiltakene.

Stian forteller at ekspertene heller ikke 
har konkludert helt med tanke på hvilke 
utfordringer han eventuelt kan ha i vente i 
løpet av skolegangen. Han skal tilbake til 
ny vurdering til høsten.

- et nytt blikk på 

Sju år gamle Tobias Samset Elvebakk har hjertefeilen komplett AVSD, og går i andre 
klasse på Tonstad skole på Tiller i Trondheim. For ett år siden ble han kartlagt av et 
tverrfaglig team på St. Olavs Hospital i Trondheim. – Dette var veldig nyttig og ga oss et 
nytt blikk på barnet vårt, forteller pappa Stian Samset Elvebakk.

     TVERRFAGLIG KARTLEGGING AV BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL: 

ET NYTT BLIKK PÅ BARNET VÅRTTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Hva er AVSD?

Atrioventrikulær septumdefekt 
(AVSD) betyr at det er et sammen-
hengende hull fra et sted i forkam-
merskilleveggen til et sted nede 
på hjertekammerskilleveggen. Det 
innebærer at hjertet har én enkel 
felles klaff mellom forkamre og 
hjertekamre (atrioventrikulær-
klaff = AV-klaff), i stedet for en 
mitralklaff på venstre side og en 
tricuspidalklaff på høyre side. Kort 
sagt vil det si at barnet har et stort 
hull i midten av hjertet.

Marit og Stian Samset Elvebakk.

Tobias er sju år gammel og har hjertefeilen 

AVSD. Han er en aktiv gutt.
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VEILEDER FOR TVERRFAGLIG OPPFØLGING AV BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL

Barn med kompleks medfødt hjertefeil har økt risiko for både 
fysiske, psykiske og kognitive utviklingsvansker. Det kan dreie seg 
om forsinkelser i mentale, motoriske og funksjonelle ferdigheter, 
lærevansker, konsentrasjonsproblemer, påvirkning av psykisk 
helse og annet – i varierende styrke og omfang. Utfordringene kan 
skyldes genetiske avvik, men kan også være en følge av redusert 
blodsirkulasjon på grunn av hjertefeilen, eller av den medisinske 
behandlingen for hjertefeilen som barnet har vært underlagt, for 
eksempel operasjoner. Noen utviklingsvansker oppdages tidlig, 
andre kommer til uttrykk ettersom barnet vokser til og nye krav 
til ferdigheter og utholdenhet stilles.

Å avdekke barnets potensial og eventuelle utfordringer underveis i 
utviklingen, er viktig og nødvendig. Slik kan barnet sikres støtte og 
få hjelp til å bruke sine evner og til å håndtere eventuelle vansker. 
Tiltakene kan være mange, ikke alle er omfattende eller veldig 
ressurskrevende. Men behovene må identifiseres og hjelpen må 
settes inn så tidlig som mulig.

Hvem har egentlig ansvaret for å identifisere hva slags behov barnet 
har, ut over den medisinske behandlingen av selve hjertefeilen? Og 
hvordan og når foregår dette? Erfaring tilsier at det i dag er store 
forskjeller og noen ganger ganske tilfeldig hvem som henvises 
videre og faktisk får hjelp.

Må kartlegge hele barnet
Siri Ann Nyrnes er barnekardiolog på St. Olavs Hospital i Trond-
heim og jobber til daglig med hjertesyke barn. Hun er opptatt 

av at «hele» barnet skal ivaretas, men medgir at den tverrfaglige 
oppfølgingen av hjertesyke barn så langt har vært for dårlig.

– Habilitering er et litt forsømt område.

Siri Ann Nyrnes har det siste året vært med i og ledet en arbeids-
gruppe, satt ned av Barnekardiologisk interessegruppe, som har 
utarbeidet en veileder for tverrfaglig kartlegging og oppfølging av 
hjertesyke barn (habilitering).

– Det eksisterer mange ulike rutiner for dette og varierende prak-
siser rundt om på sykehusene i Norge, og behovet for å få etablert 
nasjonale og standardiserte rutiner for hvordan dette skal gjøres 
er stort, understreker Nyrnes.

Hun forteller at habilitering og tverrfaglig oppfølging som fag også 
har presset seg på internasjonalt. Det finnes vitenskapelig baserte 
retningslinjer fra andre land på dette området. Her hjemme har 
temaet det siste året vært oppe til omfattende faglig diskusjon på 
det nasjonale barnekardiologiske samarbeidsmøtet.

For halvannet år siden ble arbeidsgruppen satt ned, som fikk i 
mandat å lage en nasjonal veileder. I slutten av september ble 
gruppens forslag publisert på www.ductus.no, interessegruppens 
nettsted hos Legeforeningen. Etter hvert skal de etter planen også 
publiseres på NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok, et medisinsk 
oppslagsverk for leger og annet helsepersonell), og som en del av 
den generelle veilederen i pediatri.

– Nå håper jeg at disse retningslinjene blir tatt i bruk, både på 
sykehusene og av primærhelsetjenesten. Og at aktuelle tiltak for 
hjertesyke barn med behov settes i gang. Det holder ikke med 
kartlegging og avdekking av behov. Like viktig er det at ting ikke 
blir glemt eller trekker ut i tid. Terskelen for å henvise videre må 
være lav, og hjelpen må raskt settes ut i livet, med tiltak.

Konkret smørbrødliste
Kontaktsykepleier for hjertesyke barn på St. Olavs Hospital, Tore 
Hassel, er en av dem som har vært med i den bredt sammensatte 
arbeidsgruppen som har jobbet med den nasjonale veilederen, 
hvor både spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og 
Foreningen for hjertesyke barn er representert.

– Det har vært en utfordring å avgrense anbefalingene, og mye av 
det vi har kommet fram til er faglige kompromisser hvor mange 
hensyn er tatt, medgir Hassel. Han forteller at veilederen på mange 
områder likner en tilsvarende nasjonal veileder som lenge har 
eksistert for premature barn.  

– Vår versjon er kortere, men vi har lagt vekt på at den skal følge 
de samme faglige prinsippene som den for premature barn. 

Resultatet er et kortfattet arbeidsverktøy som både Hassel og 
Nyrnes mener bør være lett å bruke.

– Veilederen er en ganske konkret smørbrødliste som sier noe om 
hva man kan spørre om, hva man skal se etter og hvilke fagin-
stanser som bør trekkes inn. Det viktige er at man unngår en «å 
vente og se» -holdning, men at ting gjøres så tidlig som mulig ved 
mistanke eller utfall, understreker Nyrnes.

Hassel forteller at det i disse retningslinjene også er tatt med en 
vurdering av hvordan mor og far har det.

– Vi vet at det har veldig mye å si for barnet at også foreldrene har 
det bra. Med disse retningslinjene legges det vekt på å kartlegge dette, 
særlig den første tiden hvor noen av dem kan være ganske trauma-
tiserte, slik at også foreldre kan styrkes og eventuelt få psykologisk 
hjelp, sier Hassel. Nyrnes legger til at psykisk helse har fått en mer 
sentral plass i veilederen enn hun så for seg da de startet arbeidet.

Enighet i fagmiljøet
En prosess med å få retningslinjer som dette utarbeidet på offentlig 
nivå, for eksempel i regi av helsetilsynet, er lang og omstendelig. I 

En nasjonal veileder for systematisk og tverrfaglig oppfølging av barn med medfødt 
hjertefeil er nylig publisert. Den skal bidra til å standardisere psykomotorisk kartlegging 

og hjelp til hjertesyke barn i hele landet. – Det er viktig at vi kommer i gang med tiltak 
så tidlig som mulig, slik at barna får brukt sine ressurser og får et best mulig liv, sier 

barnekardiolog Siri Ann Nyrnes.

”å vente og se”!
– UNNGÅ 

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Siri Ann Nyrnes og Tore Hassel har vært sentrale i 
arbeidsgruppen som har jobbet med veilederen. De 
håper den nå blir tatt i bruk.
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Foreningen for hjertesyke barn har hatt en sentral rolle i 
arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen for tverr-
faglig oppfølging av hjertesyke barn.

– Dette er viktig for oss som forening og en del av våre 
langsiktige helsepolitiske mål. Vi har lenge etterspurt og 
jobbet for en mer helhetlig tilnærming til de hjertesyke 
barna, sier styreleder i Foreningen for hjertesyke barn, 
Erik Skarrud. Som far til et hjertesykt barn har han selv 
sett behovet for og verdien av dette.  

– Det er viktig å ligge i forkant av mulige problemstillinger.  
Med kunnskap på dette området er vi som foreldre bedre 
rustet til å vite hvilke knapper vi skal trykke på for eksempel 
for å få helsevesenet og fastlege til å samarbeide best 
mulig, sier Skarrud og understreker betydningen av tidlig 
kartlegging og innsats – og et blikk for hele livsløpet.

– Vi vet fra egne medlemmers erfaringer, og fra jevnlige 
tilbakemeldinger fra fagpersonell, at mange av disse barna 
har sammensatte utfordringer. Det er nødvendig og viktig 
at hjelpen settes inn tidlig, og at det ikke bare er det rent 
hjertemedisinske som underlegges systematisk kontroll 
og oppfølging.

Skarrud mener at en veileder som dette vil kunne være 
med på å sikre at utfordringer fanges opp, og at de ulike 
faginstansene samhandler og iverksetter nødvendige tiltak.

– At foreldrene mottar informasjon om dette, og får sin 
egen utgave av veilederen, gjør at de selv kan fungere 
som en pressgruppe og sjekke ut at veilederen etterleves.

Det er et mål at veilederen også forankres i den offentlige 
forvaltningen, for ytterligere å sikre at tilbudet blir likt og 
fullgodt over hele landet.

– Vi ønsker oss et pakkeforløp for de hjertesyke barna på 
dette området, sier Skarrud.

første omgang er den nasjonale veilederen for oppfølging og habi-
litering av barn med medfødt hjertefeil forankret på konsensus i 
fagmiljøet, ikke med et formelt politisk vedtak. Ikke desto mindre 
er denne veilederen viktig, mener Siri Ann Nyrnes.

– Dette er retningslinjer basert på vitenskapelig publisert materiale, 
og de har vært etterspurt. Utfordringen nå blir å få dem ut og i 
bruk, både av primærhelsetjenesten og på sykehusene.

Nyrnes understreker at det er en milepæl at et helt fagmiljø (det 
barnekardiologiske) stiller seg bak og er enige om slike retningslinjer. 
Likevel har hun en liten frykt for at de vil kunne møte motstand, 
fordi de selvsagt også innebærer en ekstra oppgave for sykehusene.

– Samtidig er jeg ganske sikker på at sluttresultatet vil være at tid  
og belastning spares, fordi barnet så tidlig som mulig får adekvat 
hjelp og støtte.

Ett av punktene i veilederen, som dreier seg om når de ulike 
testene og kartleggingene skal settes inn, har vært gjenstand for 
mye diskusjon i arbeidsgruppen. For eksempel om barn bør testes 
nevropsykologisk ett år før eller ett år etter skolestart, som handler 
om hjernens modning.

Samtidig er innslagspunktene for testing et område hvor klare 
retningslinjer har vært etterlyst. Veilederen har landet på sju 
kontrollpunkter (se faktaboks). Hassel forteller at de på St. Olavs 
Hospital har ganske lang tradisjon for å følge opp de hjertesyke 
barna i et helhetlig perspektiv. Nå vil de finpusse og videreføre sitt 
eksisterende faseprogram, og ønsker å tilpasse det til anbefalingene 
som gis i veilederen.

Tverrfaglighet og samarbeid
Den nye veilederen skal benyttes av både spesialistene på syke-
husene (som barnekardiolog, sykepleier, barnenevrolog, psykolog, 
spesialpedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog 
med mer) og av primærhelsetjenesten (som helsestasjon og fast-
lege). Tverrfaglighet og samarbeid er nøkkelen til suksess. Det er 
lagt opp til en vekselvirkning og et samarbeid mellom de ulike 
instansene opp igjennom barnets utvikling og faser. I veilederen er 
dette beskrevet på de ulike aldersintervallene for kontroller. Både 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten har et ansvar i 
dette arbeidet.
 
– Tanken er at veilederen skal sendes til både fastlege og helsesta-
sjon sammen med barnets epikrise, hvis barnet tilhører en av risi-
kogruppene for utviklingsvansker, forteller Nyrnes. Det anbefales 
at det opprettes en koordinator for barn i risikogruppen, både i 
primær- og spesialisthelsetjenesten, eventuelt også en ansvarsgruppe.
Hassel mener det er helt nødvendig at disse retningslinjene diskute-

res lokalt i alle barnekardiologiske fagmiljøer, med utgangspunkt i 
spørsmålet: Hvordan kan vi hos oss gjennomføre en slik oppfølging?
 
– Hvert fagmiljø må arbeide for at det blir en lokalt etablert praksis, 
gjerne også bidra med innspill til dem som har laget retningslinjene 
ved behov for justeringer.
 
Kontinuitet
– Ved diagnostisering er det naturlig nok spesialisthelsetjenesten 
som er tyngst inne. Så vil det i en lengre periode være primærhel-
setjenesten, blant annet ved helsestasjonen, som har hovedansvaret 
for helhetsvurderingen, forklarer Hassel.

Ikke alle barn med medfødt hjertefeil har eller får tilleggsutfor-
dringer, og ikke alle vil ha behov for tverrfaglig kartlegging og 
oppfølging. Veilederen innbefatter alle spedbarn med behand-
lingstrengende hjertefeil, barn med hjertefeil ut fra en del kriterier 
(kompliserte) og barn med andre kjente risikofaktorer, også vurdert 
ut fra skjønn. Det kan likevel være en utfordring å vite hvem den 
vil gjelde, medgir Hassel.

– Ting kan se greit ut, barnet klarer seg fint i hverdagen, og man 
kan lett tenke at her er det ingen problemer. Men det er fort gjort 
å overse ting. Noen av disse barna får kanskje ikke utfall før i 
11/12-årsalderen. Derfor er det uhyre viktig at oppfølgingen ikke 
avbrytes for tidlig, alle sjekkpunktene bør følges for barn som er 
i risikogruppen, understreker Hassel.

Enkle tiltak kan forandre et liv
– Det viktige er å finne dem som har behov, det være seg fysiske, 
psykiske eller kognitive, og å identifisere hvilke ting vi kan gjøre 
noe med. Det er så viktig at vi kommer inn med eventuelle tiltak 
så tidlig som mulig, slik at barna får brukt sine ressurser og får et 
best mulig liv, sier barnekardiolog Nyrnes engasjert.

Arbeidsgruppen skal også lage en foreldreversjon av veilederen, 
som kan deles ut på poliklinikkene og helsestasjonene, slik at 
foreldre bevisstgjøres på hva de kan forvente seg og hva de kan 
etterspørre/hvor de kan presse på.

Veilederen skal evalueres når det er gått et års tid, deretter revideres 
med jevne mellomrom.
 

• Kontaktsykepleier Tore Hassel, St. Olav Hospital, 
• Universitetssykehuset Trondheim
• Kontaktsykepleier Stine Romfog, Oslo Universitetssykehus, 

HF Rikshospitalet
• Ergoterapeut Margunn Sognnæs St. Olav Hospital, 
• Universitetssykehuset Trondheim
• Fysioterapeut for barn Anne Marit Kjelkenes, 
• Grønland Helsestasjon, Oslo
• Helsesøster Shjamilla Thoresen, Grønland Helsestasjon, Oslo
• Fagsjef FFHB Pia Bråss
• Generalsekretær FFHB Helene Thon
• Nevropsykolog Anne-Britt Skarbø, Oslo Universitetssykehus, 

HF Rikshospitalet
• Barnenevrolog Sean Wallace, Oslo Universitetssykehus, 
• HF Rikshospitalet
• Barnekardiolog Siri Ann Nyrnes, St. Olav Hospital, 
• Universitetssykehuset Trondheim
• Psykolog Torun Vatne, Frambu, Oslo

– Det er så viktig at vi kommer inn 
med eventuelle tiltak så tidlig som 
mulig, slik at barna får brukt sine 
ressurser og får et best mulig liv, 
sier barnekardiolog Nyrnes engasjert.

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

Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn  
kan lastes ned på www.ffhb.no/?

ARBEIDSGRUPPEN SOM HAR UTARBEIDET VEILEDEREN

ET BLIKK FOR HELE 

LIVSLØPET

Erik Skarrud, styreleder i Foreningen for hjertesyke barn.
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HARALDS FIRBEINTE VENNERHARALDS FIRBEINTE VENNER Tekst og foto:  Torill Funderud

Hjemme hos niåringen Harald 
Mælands familie på Bjørndal i Oslo 
er det liv i leiren! I tillegg til de to 

brødrene hans, Ola (11) og Sigurd (12), lil-
lesøster Solveig (3 ½), mamma Trine, pappa 
Ståle – og venner fra nabolaget – tasser det 
åtte andre føtter over stuegulvet. Her regnes 
huskatten Herkules og blandingshunden 
Bella også med blant familiemedlemmene. 
Ja, vi bør vel nevne at det svømmer noen 
fisk i et akvarium på rommet hans også – de 
er fint selskap til leksene.

– Jeg maste i over ett år før jeg fikk katt. Da 
fikk jeg endelig Herkules, forteller Harald 
fornøyd og løfter huskatten opp i fanget. 
Herkules har bodd hos familien i to år, 
Bella i seks.

– Katter er mine favorittdyr. De er søte og 
har deilig pels. Herkules liker at jeg koser 
med ham, og vi koser veldig mye! Bella er 
også veldig snill.
 
Fredelige turer
Mamma Trine var den som tok initiativet 
til at de skulle ha dyr i familien.

– Jeg hadde lyst på hund og glemte vel for-
nuften litt. Det er jo en del ekstra arbeid, 
spesielt i begynnelsen når de har mye å lære, 
innrømmer hun.

Etter en periode med mye gnaging, tissing på 
gulvet og andre overraskelser, ble det bedre 
tider. Og hun legger fort til at det er flest fordeler. 
Ikke bare for barna, men også for de voksne. 

– Som mange med hjertebarn vet, kan det 
komme tunge perioder for foreldre, både 
under og etter perioder der barna er syke 
eller opereres. For meg har det vært godt å 
kunne gå turer med Bella for å samle tankene 
og hente energi, forteller hun.
 
Helse i pelsen
Trine hadde en helt bevisst tanke med å 
utvide familien med de firbeinte. Hun er 
spesialpedagog, og fra arbeidet sitt kjente 
hun til positive effekter som samværet med 
dyr kan gi.

– Jeg tror de fleste kan ha glede og nytte 
av å være sammen med dyr. Men det var 
jo spesielt Harald jeg tenkte på i vår fami-
lie. Han er født med hypoplastisk venstre 

Kloke øyne, en våt snute, myk pels og kurrende maling  
– dyr kan være bra for helsen og livskvaliteten.

HAR BÅDE HUND OG KATT:

Haralds firbeinte  
hjertevenner

HARALD ER EN AKTIV GUTT: 

– Jeg er glad i dyr, spiller fotball, 

liker å hoppe på trampoline med 

kamerater, spille på iPad og har 

laget videoer på Youtube. Søk etter 

«Crash og Harald», så får du se!

FAMILIEMEDLEM: Katten Herkules er elsket av alle i 
familien. Her er det Ola som koser med ham.

 – Kjæledyr kan være koselig selskap og en god venn å 
ty til. Jeg tror de kan dempe eventuell sjalusi mellom 
 hjertebarn og søsken, sier mamma Trine. 
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HARALDS FIRBEINTE VENNER

hjertesyndrom og har noen ekstra utfordringer. Det er ikke 
alle dager som er like enkle, og da kan det være godt å ha en 
trygg og god hund som Bella å gå til – eller en kjælen Herkules.

Hun mener de har vært veldig heldige med begge dyra som 
er tålmodige og lever fint med barnas lek og leven. Begge er 
rolige, kjælne og elsker å klappes og kløs når leken stilner av.

– Jeg tror veldig på at dyra kan roe hjerterytmen og gi lavere 
puls – de har rett og slett en positiv fysisk innvirkning på 
kroppen. Jeg ser godt at Harald finner trygghet og synes det 
er godt å ta på den myke pelsen til Herkules.

Mindre sjalusi
Trine mener at dyr også kan være veldig gode å ha for søsken 
til hjertebarn. I tider der hjertebarnet får ekstra mye tid og 
oppmerksomhet fra foreldrene, kan et dyr være en god venn 
å ty til.

– Jeg tror det kan dempe eventuell sjalusi. Kjæledyr kan være 
koselig selskap for den som av og til føler seg litt oversett 
fordi foreldrene må sette inn ekstra ressurser når broren eller 
søsteren med hjertefeil trenger dem. Å bli sett av et dyr og å 
føle seg viktig for en firbeint venn, betyr mye.

Hun er også opptatt av at barna lærer ordløs kommunikasjon 
og får øvelse i å vise omsorg på en naturlig måte når de tar 
seg av de firbeinte familiemedlemmene.

– I halvannet år før Harald begynte på skolen, gikk han også 
på terapiridning. Harald hadde forsinket språkutvikling. Rid-
ning kan virke som en katalysator for utvikling av språket. I 
tillegg kommer alle de andre fordelene av ridningen, som økt 
oksygenopptak, bedre balanse og trivsel generelt. Det er mange 
fordeler med samvær med hester også! I tillegg har vi vært mye 
på besøksgården på Ekeberg, som ikke ligger så langt unna.
 
Spurte etterpå
Da familien fikk sin forrige katt for noen år siden, ringte 
Trine til Ullevål for å høre hva de syntes om ideen. Men ikke 
før dagen etter at pusen var på plass. Hun minnes det med 
en liten latter.

– Harald hadde astmatendenser da han var yngre, og vi var 
egentlig frarådet å ha tepper på gulvene og pelsdyr i huset. Jeg 
må understreke at transplanterte ikke bør ha katt som kan 
bringe inn smitte. Men ellers kan dyr generelt være med på å 
bygge opp immunforsvaret. Så vi valgte tross alt å skaffe oss 
katt, som Harald ønsket seg veldig. Da jeg ringte til Ullevål for 
å fortelle om det, lo de godt av oss. Vi har ellers vært veldig 
nøye med å følge alle råd. Våre kardiologer var heldigvis enige 
i at det kan være viktig for barn og livskvaliteten deres å ha 
dyr – så de ga oss tommelen opp!

"Jeg tror veldig på at dyra kan roe 
hjerterytmen og gi lavere puls, de 
har rett og slett en positiv fysisk 

innvirkning på kroppen."

Hunden er menneskets beste venn, heter 
det. Men skal vi tro nyere forskning, er 
alle dyr våre gode venner – noe som også 
er bra for helsen vår.

Førstelektor Anne Brita Thorød ved Uni-
versitetet i Agder bekrefter at samvær med 
dyr er helsebringende. I helsebloggen på 
forskning.no trekker hun og kollegaen, 
universitetslektor Elsebeth Krøger, fram 
flere fordeler som ulike studier har påvist 
hos mennesker som er sammen med dyr.

•  Lavere blodtrykk
• Lavere stresshormonnivå
• Opplevelse av støtte
•  Opplevelse av mestring
•  Høyere grad av overlevelse 
 etter hjertesykdom
•  Særlig hund og hest gir inspirasjon
 til fysisk aktivitet
 
– Det er mulig å måle disse effektene på 
ulike nivåer, med ulike metoder, og det 
er solide undersøkelser som underbygger 
dette, forklarer Thorød, som jobber på 
Institutt for psykososial helse ved Uni-
versitetet i Agder. I Aust- og Vest-Agder 
er det et sammensatt fagmiljø knyttet til 
UiA som arbeider for å fremme og forske 
på samhandling mellom dyr og mennesker, 
den såkalte «Antrozoologi-gruppa», som 
Thorød er tilknyttet.

– Vi ser for eksempel at hormonet Oxyto-
cin – det samme som nybakte mødre får 
– utløses når mennesker er i kontakt med 
dyr. Vi kan kalle det «omsorgs-hormonet» 
og det har en tydelig og positiv effekt. 
Hormonet gjør noe med kroppen, og man 
føler ro og velvære.

Bedre appetitt
Det virker ikke som om det betyr noe hva 
slags dyr vi er sammen med, kontakten 

med et levende vesen er det viktige – forut-
satt at man liker dyr. Thorød forteller om 
en demensavdeling som fikk et akvarium 
i spisesalen. Dermed økte matlysten til de 
eldre. Da de demente i stedet fikk inn et 
fjernsynsapparat, som viste en avspilling av 
fisk som svømte, gikk appetitten ned igjen.

– Jeg tror samvær med alle typer dyr kan 
gi gode effekter. Akvariefisk, undulater, 
skilpadder eller pinnedyr kan være alter-
nativer for de med allergi som må unngå 
pelsdyr.
 
Mestring
Thorøds kollega og medforfatter av helse-
bloggen, Elsebeth Krøger, var den som tok 
initiativ til prosjektet «Aktiv med hund», 
som hun gjennomførte i samarbeid med 
Grimstad kommune og Arendal og omegn 
hundeklubb. De søkte etter deltakere uten 
allergier eller redsel for hunder, som ønsket 
seg en aktivitet med dyr. De ønsket å prøve 
dyreassisterte aktiviteter for barn, for å se 
om samspill mellom hunder og barn kan 
gi positive effekter.

I prosjektet fikk derfor barn prøve seg på 
agility, der hundene forserer ulike hindre i 
ei løype sammen med dem. Her må men-
neske og hund følge hverandre, kommu-
nisere godt og jobbe tett sammen. Også 
det fysiske kan være krevende for både 
hund og hundefører.

– De som deltok var barn som foreldrene 
vurderte hadde behov for å komme i 
aktivitet. Og man kan ikke være passiv 
og tilbakeholden, og stå og mumle ned i 
bakken når man skal gi kommandoer til 
hundene og få respons. I agility-prosjektet 
måtte ungene derfor kommunisere tydelig 
og heve stemmen. Da hundene respon-
derte og gjorde det barna ba om, så vi en 
umiddelbar opplevelse av mestring hos 
barna. Dette var veldig positivt for dem, 

og ga dem bedre selvtillit og ga samtidig 
et godt bilde på hva dyr kan gjøre med og 
for barn, oppsummerer Thorød.
 
Ut på tur
Thorød trekker også fram at god fysisk 
helse kan påvirke den psykiske helsen 
vår – og spesielt hunder kan få folk ut på 
tur og i bevegelse.

– Har du hund, ja, da må du ut på tur! 
Overvektige eller personer som er i dårlig 
form, kan ha veldig god nytte av noen 
som «pusher» dem ut på tur og gir dem 
selskap. Hunder kan være veldig god støtte 
her. Det blir en positiv spiral som gir gode 
ringvirkninger for både kropp og sjel.  
 
Dyrevelferd
– Vi vet at det å stelle et dyr, det være seg en 
hest eller et mindre dyr, gir deg noe tilbake. 
Du opplever deg selv som et helt menneske 
og føler deg verdifull. Dyr krever ikke noe 
av deg, de krever bare tilstedeværelse og 
at du er deg selv. Men dermed har vi et 
stort ansvar for å behandle dem pent. Og 
det er viktig å tenke på dyras beste. Selv 
om vi mennesker kan ha godt av å kose 
en myk pels, er det også viktig at dyra 
trives, understreker Thorød.

En usikker valp, bør ikke sendes fra fang 
til fang, en selvstendig katt skal ikke herses 
med – samværet må være på dyras premisser.

– De trenger riktig stell, at vi tar hensyn 
til dem og gir dem pauser slik at de ikke 
slites ut, men trives i rollen sin i en familie, 
presiserer hun.

– Det ligger også mye læring i å forstå 
dyra og omgås dem på en god måte for 
både voksne og barn.

RO: Mor til fire tobeinte og to firbeinte. 
Det kan være godt med en time-out og 
en tur i det fri for Trine Mæland.

LEKSEHJELP: Et akvarium er fint å ha på leksepulten.

Rundt om i de tusen hjem bor det hunder, 
katter, marsvin, undulater og gullfisk. Flere 
millioner nordmenn har daglig glede og 
nytte av ulike kjæledyr.

DYREFORSKNINGTekst og foto:  Torill Funderud

Dyr gir bedre helse 
og større glede



HJERTEBARNET           4 • 2015  4 • 2015          HJERTEBARNET28

I løpet av året er 212 Hjertepermer sendt ut til familier som 
er med i et pilotprosjekt. I permen får foreldrene informa-
sjon om rettigheter, i tillegg til råd og ideer for samarbeidet 

om barnets dagaktivitet. I forbindelse med semesterstart nå 
i høst er Hjertepermens del 2 – Lærerpermen, sendt ut til 
familiene. Denne permen inneholder mye av den samme 
informasjonen som foreldrepermen, men henvender seg 
til lærere i barnehage og skole og skal gis videre til 
disse. Dette er permen som fysisk skal følge barnet 
oppover i systemet, og som vil bli oppdatert med 
ny informasjon ettersom barnet vokser.

Ett av suksesskriteriene for gode skoledager 
er god dialog mellom hjem og skole. Målet 
er at Hjertepermen skal bidra til dette ved 
at informasjonen går gjennom foreldrene 
og videre til barnehagen og skolen.

Hjertepermen er et prosjekt finansiert 
gjennom ExtraStiftelsen, og materiellet vil 
bli evaluert og revidert i slutten av 2015. 
Deretter vil det bli tilbudt alle medlemmer 
i Foreningen for hjertesyke barn.

På våre hjemmesider, under fanen «Å leve 
med hjertefeil/ barnehage eller skole» kan 
det gis tilbakemelding på prosjektet.

Barn med medfødt hjertefeil skal ha gode liv, også i barnehagen og på skolen. Derfor 
jobber Foreningen for hjertesyke barn med Hjertevennlig oppvekst og Hjertepermen, 
et hjelpemiddel for familier, barnehager og skoler.

Lærerpermen Hjertepermen ___
del II

V

29

Tekst:  Mona Ødegård Sundet Illustrasjon: Kari Sortland

 

Nordisk ungdomsleir sommeren 2015

Ti norske ungdommer 
reiste i juli til Kongens hus 
i Danmark på Nordisk leir.
Dette er tradisjon, hvert år møtes ti ungdommer fra hvert av 
de fem nordiske landene på leir. I år var Danmark vertskap.
 
Det ble litt kaos ved ankomsten til leirstedet da rom nummer 
20, hvor to av de norske guttene skulle bo, ikke var å finne. 
Etter litt ombyttinger ordnet det seg, men ingen fant rom 20 i 
løpet av oppholdet.
 
Mange nye deltakere var med i år, fra alle landene, men det 
gikk ikke lang tid før samtalene var i gang. Programmet for 
uken var ganske tett, blant annet med tur til kalkgruver, fjelltur 
til Himmelbjerget, handling i Silkeborg, og ikke minst Djurs 
sommerland. På fritiden arrangerte ungdommene leker og spill 
sammen på eget initiativ.

Alle hadde en flott uke, og ungdommene håper at de er blant 
de ti som får reise til Finland på Nordisk leir neste sommer.
 
Sissel (norsk leder)

Norsk sommerleir 2015
 – Leir er sykt gøy!
 

Årets norske sommerleir gikk av stabelen i Oppdal i Sør-
Trøndelag. Det er første gang foreningen har leir i de trønderske 
alper, og det blir nok ikke den siste.
 
Uken var fylt med aktiviteter som zipline, kanotur, shoppingtur 
og bad taste-party. Zipline var utvilsomt en stor begivenhet, og 
ungdommene tok turen over elva både to og tre ganger. Det 
samme kan vel ikke sies om lederne, som ikke var like tøffe 
som ungdommene …
 
Nytt av året var fagdagen, en hvor ungdommen blant annet 
fikk informasjon fra NAV. I tillegg var vi så heldige å få med 
oss overlege Thorsten Horter fra A-hus, som hadde en varm 
togtur opp til Oppdal. Han fortalte om ulike typer hjertefeil 
og hvordan hjertet fungerer. Det kom mange gode spørsmål fra 
ungdommene, selv om det til tider var litt mye snakk om blod.
 
Oppdal viste seg fra sin beste side med flere dager med strålende 
sol. Det ble en super kanotur på Gjevilvatnet, og heldigvis holdt 
alle seg i båten. De aller mest vågale tok seg også en dukkert 
på rasteplassen, i et nokså kaldt fjellvann.
 
Leir er viktig for ungdommene. Å samles, ha det gøy og bli 
kjent, er noe av hva ungdommene melder tilbake til oss om at 
de setter pris på.
 
Det var en flott gjeng vi hadde med oss i Oppdal, og de gir 
motivasjon og inspirasjon til å være leder på slike leirer.
 
– LEIR ER SYKT GØY, som en av deltakerne sa, opp til mange 
ganger.
 
Torunn (leder)
 
 

SOMMERLEIR 2015
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SORGEN BLE TIL STYRKE Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Den 11. august 1996 ble Roar og 
Anne Kristin foreldre for sjette 
gang, da lille Randi kom til verden 

på Hamar sykehus. Hun fikk ganske umid-
delbart påvist hjertefeilen Fallots tetrade.

– Jordmora skjønte allerede underveis i 
fødselen at noe var galt med hjerterytmen, 
og at barnet hadde pusteproblemer, forteller 
Anne Kristin. Hun rakk ikke en gang å se 
datteren, som umiddelbart ble lagt i kuvøse 
og flyttet, først til Elverum sykehus, så til 
Ullevål. En lykkens dag ble fort snudd til 
angst og unntakstilstand for Anne Kristin, 
Roar og fem storesøstre.

Fikk ikke nok oksygen
Randi ble operert én gang i løpet av sitt liv. 
Da ble klaffen på lungesiden i hjertet byttet 

ut, men komplikasjonene meldte seg raskt. 
Randis lungepulsåre vokste altfor fort, og 
klaffen sviktet. For mye blod fant veien til 
lungene, og trykket på bronkiene ble stort. 
Hun fikk rett og slett for lite oksygen, og 
ble tiltagende dårlig. Randi tilbrakte hele 
livet sitt på sykehus, og døde 16. mai 1997, 
ni måneder gammel.

Allerede to måneder før denne dagen, hadde 
Roar og Anne Kristin fått beskjed fra over-
lege Thore Henriksen på Ullevål sykehus om 
at det nå ikke var mer de kunne gjøre for 
Randi i Norge. En mulighet var å få henne 
undersøkt i USA, men Henriksen tvilte på 
at hun ville klare flyreisen. Uansett ville 
hensikten være å lindre, eller egentlig bare 
å utsette, det uunngåelige. Randi kunne 
ikke overleve.

– Vi bestemte oss med en gang for at hun 
ikke skulle være noe eksperiment, og heller 
ikke skulle utsettes for belastningen med å 
bli fraktet til et annet land og sykehus. Nå 
dreide det seg om å gi henne kvalitet i den 
tiden hun hadde igjen.  

– Hun fikk fire sorter dessert hver dag den 
siste tiden, forteller Anne Kristin, som ba 
sykehuset om å slutte å gi henne tran, lever 
og alt det andre sunne. 

– Hun fikk jo uansett næring gjennom 
sonden. Når hun først klarte å ha noe i 
munnen, skulle det smake godt!

– Og hun var så lett å glede, og så tillitsfull. 
Hun elsket å bade, så det prøvde vi å gjøre 
så ofte som mulig, forteller Roar.

Søstrene ble inkludert 
For å få hverdagen til å gå opp, hadde 
familien de siste sju månedene en slags 
«husmorvikar»/avlaster som ble betalt av 
kommunen. Hun var hjemme hos jentene 
mandag til fredag på dagtid, og hjalp til 
med barnepass og alt som måtte ordnes.

Anne Kristin forteller at de prøvde å la 
søstrene få ta del i så mye som mulig av 
livet til Randi. De var ofte på sykehuset, 
og da fikk de stelle og ordne med henne. 
Ellers byttet Roar og Anne Kristin på å være 
hjemme med de største jentene, mens en 
av dem alltid var på sykehuset hos Randi. 
Også besteforeldrene satt ved sengen til 
Randi på sykehuset, holdt henne i hånden 
og pratet. Det betød mye for dem, og det 
var godt for Randi.

– Ungene fikk se Randi også etter at hun 
var død, et par av dem hadde med seg en 
venninne denne dagen. Det var søstrene som 
løftet henne over i kisten, og la bamser ved 
siden av henne.

– Jeg tror det var viktig for dem å være så 
involvert. Også tror jeg det var godt for 
dem at de var flere, og sammen om dette.
De to eldste jentene, Karianne og Marita, 
studerer medisin i dag.

– De lekte doktor gjennom hele barndom-
men, både på sykehuset og hjemme, forteller 
Roar og er ikke i tvil om at erfaringen med 
lillesøster har preget dem. Anne Kristin og 
Roar fikk en datter til, året etter at Randi 
døde. Roar forteller at det er hun, Andrea, 
som i dag kan ha det tyngst på grunn av 
det som hendte med Randi.

– Hun har en sorg over storesøsteren hun 
aldri traff. Også er hun på en måte utenfor 
vår felles opplevelse og erfaring. Hun fikk 
aldri møte Randi, og står litt alene.

Visste at Randi ville dø
Kanskje var det en fordel å være forberedt 
på det verste? Anne Kristin tror det. Sorgen 
og smerten ble ikke mindre av vissheten 
om at livet til Randi ville bli kort, men hun 
tror de raskere klarte å innstille seg på det.

– Det kjentes noen ganger som om vi var 
kommet lengre i bearbeidelsen enn pleieper-
sonalet på Elverum. De ville liksom ikke 
helt innse at det gikk mot slutten, vi visste 
det, forteller Anne Kristin, som fremdeles 
blir blank i øynene når hun snakker om 
barnet hun mistet.

Livet går videre, sier klisjeen. Det gjorde også 
livet til Anne Kristin, Roar og de fem små 
jentene – med sorgen i ryggsekken. Bear-

beidelsen av tapet har tatt sin tid, medgir 
ekteparet, og sorgen har i perioder vært 
overveldende.  

– For oss hjalp det at vi også før dette 
skjedde, var gode på å kommunisere med 
hverandre. Vi satte ord på det som var vondt 
og vanskelig, og fikk på den måten gjen-
nomarbeidet det sammen, sier Anne Kristin.

Mye støtte i FFHB
Ennå mens Randi levde, meldte familien seg 
inn i Foreningen for hjertesyke barn. Det 
første året var det verken tid eller rom til å 
være med på aktiviteter, men de fikk raskt 
kontakt med og støtte fra fylkeslederen i 
Hedmark, som innimellom kom på besøk 
hjem til dem.

Familien fortsatte som medlemmer også 
etter at Randi gikk bort, og kan ikke få satt 
nok pris på hva foreningen har betydd for 
dem i alle disse årene.

– Vi har vært med på turer og arrangementer 
med ungene i alle årene etterpå, og de har 
satt så stor pris på dette, og faktisk spurt 
etter det, forteller Roar.

– De har selv sagt at det er godt for dem å se 
de andre hjertebarna som det går bra med.

Anne Kristin og Roar har også innehatt flere 
verv i foreningen. Anne Kristin som leder 
av fylkeslaget i Hedmark i flere år, deretter 
som styremedlem, Roar med et årelangt 
medlemskap i foreningens kontrollko-
mité. Og ikke minst, begge to har 
i snart to tiår vært trofaste og 
viktige bidragsytere i Foren-
ingen for hjertesyke barns 
ressursgruppe og sorgar-
beid. Starten ble deres 
egen erfaring.

Litt motvillig 
Sommeren etter at 
Randi døde, fikk 
Anne Kristin og 
Roar tilbud om 
å være med på 
sorgsamling for 
foreldre som har 
mistet sitt hjer-
tesyke barn. Roar 
hadde, som kanskje 
flere menn med ham, 
en fordom mot det å 
samles i slike prategrup-
per, og ville egentlig ikke 
være med. At han stilte, var i 
første omgang for Anne Kristins 
skyld. Opplevelsen ble noe helt 
annet enn det han hadde forestilt seg.

– Vi fikk så god hjelp. Dette var bare så 
nyttig og fint, forteller Roar begeistret i 
dag, 18 år senere.

Siden har både Anne Kristin og Roar vært 
aktive i foreningens ressursgruppe. Her har 
de fått skolering, og de har ledet og tilret-
telagt en mengde sorggrupper og samlinger 
i årene etterpå. De har også holdt sorgsam-
linger for besteforeldre, og for foreldre med 
svært alvorlig syke barn.

Begge er takknemlige for å få lov til å være 
med i dette arbeidet. De har lært usige-
lig mye, om seg selv, om hverandre og om 
andre. Den sterkeste drivkraften har likevel 
vært å kunne hjelpe andre foreldre.

– Det fantastiske med slikt likemannsarbeid, 
er at du møter mennesker og lytter til dem 
fordi du har opplevd det samme selv. Dette 
inngir en helt egen tillit. De fleste kan få 
profesjonell hjelp, men det er noe helt annet 
å møte en person som selv har kjent på 
akkurat det samme, understreker Roar.

– Når jeg lytter, kjenner jeg igjen signalene, 
ikke nødvendigvis i ordene de bruker, men i 
følelsene som ligger bak. Jeg kan anerkjenne 
disse følelsene, og hjelpe foreldrene til å ta 
tak i dem.

For 18 år siden opplevde Roar og Anne Kristin Knudsen det vondeste av det vonde; å 
miste sitt hjertesyke barn. Som ledere av et utall sorgsamlinger og gjennom diverse 

verv i Foreningen for hjertesyke barns ulike organisasjonsledd, har ekteparet fra 
Hedmark siden delt av sine erfaringer og hjulpet svært mange andre foreldre.

Sorgen
ble til styrke

Foto: privat
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Sorg er ikke sykdom
– Sorg er ingen sykdom, men en normal 
reaksjon. Den kan ikke glemmes, og den skal 
ikke dyrkes. Den må rett og slett bearbeides. 
Å gjøre dette i en gruppe med likemenn er 
helt unikt!

Roar og Anne Kristin har høy bevissthet om 
sin rolle som likepersoner og ledere for sorg-
grupper. Det er deltakerne som skal snakke, 
det er deres reaksjoner og følelser som skal 
fram. Gruppeledere er katalysatorer og skal 
legge til rette. Roar lurer på om han i årenes 
løp er blitt litt halvprofesjonell. Han har i 
hvert fall lært at han også må skjerme seg 
selv for historiene og skjebnene han møter. 
Men ingen av dem glemmes, medgir han, 
aldri. Alle menneskene de møter på slike 
samlinger, gjør inntrykk.

– Det er stort å få lov til å bli kjent med så 
mange mennesker, og å få oppleve at folk 
åpner seg, og å se hva som kommer ut av det. 
Noen ganger er det nesten som om smerten 
som har ligget der som en verkende byll, 
sprekker og åpner seg under disse samlin-
gene, forteller Anne Kristin.

Ingen reagerer likt 
Å miste et barn er en ubeskrivelig sorg. 
De fleste sliter, lenge, både med seg selv 
og ikke minst i parforholdet. Anklager og 
misforståelser er snublende nære når man er 
på sitt mest sårbare. Anne Kristin og Roar 
erfarte selv at behovene deres i sorgprosessen 
var veldig ulike.

– Ofte er det ganske små og konkrete ting 
som betyr noe, sier Roar. 

For Anne Kristin var det viktig de første 
årene å være ofte innom gravstedet til Randi. 
For Roar ble dette som å rive plasteret av 
et åpent sår, hver eneste gang, han trengte 
å la være. På sorgsamlingen fikk de hjelp 
til å sette ord på slike ulikheter, og til å 
forstå dem.

– Man går ikke nødvendigvis i takt når man 
er i sorg. Da er det viktig å gi hverandre tid, 
og å være seg bevisst at det er sånn det er 
– man er så forskjellig, det må respekteres, 
understreker Anne Kristin.

Roar forteller at han på sorgsamlinger stadig 
opplever hyggelige ting. Par som ankommer 
samlingen med mye bitterhet og konflikter, 
men som i løpet av helgen finner tilbake 
til hverandre. Han kan også møte tidligere 
deltakere, kanskje flere år senere, som takker 
ham og forteller at sorgsamlingen ble et 
vendepunkt og en forløser.

– På sorgsamlingene får foreldrene snakke 
sammen på en annen måte, og de hører 
om andre som har opplevd liknende ting 
og kjent på de samme følelsene. Det betyr 
mye. Er noe vondt, må du anerkjenne det og 
gjøre noe med det, her har du muligheten.

Sorgen er også en styrke
Roar og Anne Kristin legger ikke skjul på 
at det har vært mye vondt etter Randis død. 
Roar forteller om lyder, lukter og assosiasjoner  
som de første årene satte ham helt ut. 
Lukten av syrin, den blomstret på Ullevål 
da Randi lå inne våren 1997, gjorde ham 
lenge helt uvel. Første 17. mai etter Randis 

død, «flyktet» familien til reservebesteforeldre 
i Trysil.

– Men reaksjonene avtar med tiden og med 
bearbeidelsen. Det er fortsatt vondt i hjertet 
når jeg tenker på Randi, men i dag er det 
mer som en «god-vond» følelse. De skarpe 
hjørnene på sorgen er slipt av, og jeg kjenner 
først og fremst på alle de positive erfaringene 
og gode minnene. Det gir meg en styrke.

SORGEN BLE TIL STYRKE

Helgesamlingene som ressursgruppa 
har arrangert i en årrekke, har vært 
forbeholdt foreldre og besteforeldre. 
Denne gangen fikk man ta med hele 
familien, og treffe andre familier i 
samme situasjon.

Elin og Tore Helleren fra Ilseng mistet 
datteren Angelika i 2009. De har deltatt 
på flere samlinger i regi av ressursgruppa.

– Det er fantastisk å møte andre i samme 
situasjon, og vi har satt stor pris på hel-
gesamlingene, sier Elin og Tore.

De var veldig glade for å kunne ha med 
barna Amalie (10) og Tiril (4) til en samling 
med ressursgruppa.

– Det er viktig at søsken kan få møte 
andre som også har mistet en bror eller 
søster, slår familien fast.

Helene Føyen og Petter Silden fra Stord 
mistet Thea Elise i 2014. I våres var de 
med på en helgesamling for første gang.

– Både helgesamlingen og denne familie-
samlingen har betydd alt for oss. Vi har 
fått god støtte av venner og familie, men 
å møte andre som har mistet et barn er 
noe helt spesielt, sier Helene og Petter, 
som hadde med seg datteren Ida Helen 
(5) på familiesamlingen.

Petter har satt veldig stor pris på å treffe 
andre pappaer i samme situasjon.

– Det har betydd mye for meg. Å snakke 
med kompiser om å miste et barn er ikke 
så lett, sier Petter.

I løpet av helgen deltok familiene på akti-
viteter utendørs. De var samlet til fore-
drag, hadde kreativt verksted sammen 

og det var rikelig tid til sosialt samvær. 
Barna fant hverandre fort, og utviklet 
vennskap som de tar med seg.

Leder Anita Gresberg i ressursgruppa er 
glad for alle positive tilbakemeldinger 
fra deltagerne.

– Siden det var første gang vi gjennom-
førte en slik helg, var jeg veldig spent i 
forkant. Men dette har vært en super 
helg, noe evalueringsskjemaene sier med 
all tydelighet, og jeg håper at dette er 
noe som kan gjøres igjen, sier Gresberg.

Hun retter en stor takk til Kristin og 
Tor Tvervåg fra Sør-Trøndelag, som har 
arrangert slike familiesamlinger i flere år.

– En stor takk til dem og til ressursgruppas 
gruppeledere. Dette er et lagarbeid, sier 
Anita Gresberg.

Om boka Oppdrift
"Baneheia-tragedien i mai 2000, der to jenter på 
8 og 10 år ble brutalt voldtatt og drept, rystet en 
hel nasjon. For første gang forteller Ada Sofie 
Austegard om hvordan hun, gjennom de valgene 
hun tok, fant en mening i det meningsløse. 

Med seg har hun fått psykolog og mangeårig 
venn, Stian Tobiassen. Sammen vil de ta leserne 
gjennom temaer som spenner fra sorg og savn 

til endring, pågangsmot og vekst. Og målet  
- ja, d et er ganske enkelt å gi deg litt oppdrift. 

Oppdrift er en kraft forfatterne mener alle 
mennesker har potensial og mulighet for å  
tilegne seg. For noen kommer den mer eller 
mindre naturlig, for andre må den læres. Men 
er det én ting de er sikre på, er det at det nytter 
- selv når det ser som mørkest ut."

Samling for familier som har mistet et hjertebarn
Første helgen i september arrangerte ressursgruppa før første gang en 
familiesamling for familier som har mistet et hjertebarn. Nærmere 40 personer 
var samlet til en fantastisk helg på Haraldvangen i Hurdal.

Helene, Petter og Ida HelenTore, Eline, Tirill og Amalia

Forlag Achehoug

Anne Kristin og Roar har betydd 
veldig mye for FFHBs sorgarbeid. 
De har vært viktige bidragsytere når 
det gjelder å bygge opp FFHBs unike 
kompetanse innenfor sorgstøtte.

Anne Kristin satt i mange år som 
medlem av ressursgruppas styrings-
gruppe hvor hun var med på å utvikle 
tilbudene til familier som har mistet et 
hjertesykt barn. Hun var en initiativ-
taker og prosjektleder for foreningens 
første besteforeldresamling, en samling 
som ble meget vellykket.

Både Roar og Anne Kristin har i en 
årrekke vært gruppeledere på de årlige, 
nasjonale sorgsamlingene for foreldre 
som har mistet et hjertesykt barn. En 
stor takk for lang og viktig innsats.

Helene Thon, generalsekretær 
Foreningen for hjertesyke barn

Roar og Anne Kristin vil alltid 
ha med seg minnene om Randi.  
Her blar de i en bok de fikk laget 
etter at Randi døde, med bilder 
fra livet hennes og alt som ble 
skrevet og kommentert om jenta 
deres i journalen på sykehuset. è

Christina, Astrid, Karianne, 
Marita, Elise og Andrea. ê

Tekst: Anita Gresberg og Øyvind Henningsen  foto: Øyvind Henningsen
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Kaptein Rødskjegg og 
sjørøverne hans er tre glade 
og ikke fullt så smarte 
pirater, som i snart 15 år 
har turnert Norge på kryss 
og tvers, til glede for både 
store og små beundrere. 

Lørdag 4. juli fikk barn og voksne fra Foren-
ingen for hjertesyke barn i Oslo, Akershus, 
Oppland og Østfold en helt spesiell opplevelse 
da de var på piknik i Nesparken i Moss for 
å se sjørøvernes forestilling.

– Vi håper å vekke opp små som store pirater 
og piratinner med glede og kjærlighet, sier 
Kalle Kanon, alias Ole Jacob Lindberg, med 
en sjørøvers glimt i øyet. Han er en av Kaptein 
Rødskjeggs trofaste følgesvenner, og det ligger 
tykt utenpå at dette er pirater av den snille 
sorten. Kalle Kanon forteller at de er mer 
opptatt av sangskatter enn av pengeskatter.

 – Vi er sjørøvernes svar 
på Robin Hood, og er 
imot all urett. Vi liker å 
hjelpe folk, bedyrer kap-
teinen så overbevisende som 
bare en 400 år gammel sjørøver kan.
 
I år var det store og små fra Foreningen 
for hjertesyke barns tur til å få litt hjelp av 
de snille piratene, da sjørøverne sponset en 
stor andel av foreningens billetter.
 
Kaptein Rødskjegg, Kalle Kanon og Jern-
Harry har de ti siste somrene vært på fast 
tokt i Nesparken i Moss, med overveldende 
besøkstall. I løpet av et par uker er mer enn 
4000 mennesker innom parken i Moss for å 
få med seg sjørøvernes musikalske piratrock 
og humoristiske sprell.
 
– Vi er både snille, dumme og tullete, forteller 
Kalle Kanon, som på fritiden også har egne 
barn. En av dem går i samme barnehage som 
hjertesyke Benjamin Langbråten, og slik ble 
kontakten med Foreningen for hjertesyke 
barn opprettet.

 

Lørdag 4. juli møtte 56 medlemmer fra 
Foreningen for hjertesyke barn opp i Nespar-
ken, med mat i kurver og på fat, og store 
forventninger til dagens happening. Været 
var strålende, og alt lå til rette for en hyg-
gelig piknik. Noen tok seg til og med et 
bad i Vansjø.
 
– Det var både gøy og veldig positivt med 
felles arrangement på tvers av fylkeslagene. 
Noen fikk nye bekjentskaper, andre fant ut 
at deres hjertebarn hadde like diagnoser og 
utvekslet kontaktinformasjon, og mange fikk 
pratet med andre om egne erfaringer, forteller  
Kamilla Johannessen fra Jeløya. Hun er 
mammaen til Benjamin og var initiativtaker 
til dette arrangementet.
 
Overraskelse og skrekkblandet fryd preget 
forsamlingen da selveste Kaptein Rødskjegg, 
Kalle Kanon og Jern-Harry kom snikende 
ned fra en fjellknaus, bak noen trær, for å 
hilse på store som små piknik-deltakere.

 – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger  
etter arrangementet, folk satte pris på dette 
og ønsker en gjentakelse, sier Kamilla. 
Hun forteller at det var med både gamle 
og erfarne medlemmer, i tillegg til helt nye, 
noen som også deltok på FFHB-arrangement 
for aller første gang. 
 
– Selve showet var fullt av humor for både 
barn og voksne, det ble mye latter underveis. 
Og det ble selvsagt en del krutt og smell, 
som må til når det faktisk er sjørøvere til 
stede. Helt til slutt ble alle med på dansen 
til Kaptein Rødskjegg, avslutter Kamilla, 
som oppsummert er veldig fornøyd med 
sommerens arrangement.

KAPTEIN RØDSKJEGG

For nesten eksakt 8 år sidan blei hjertebarnet Line (23) og hjerte-
barnet Ole Christian (22) introdusert for kvarandre via ein felles 
hjertevenn. Åtte år er gått, og 4. juli i år feira me kjærleiken og 
gifta oss i Stord kyrkje. 

Så tilbake til året 2007. Eg hadde vært på nordisk leir gjennom 
foreininga og Ole på norsk leir på Skeikampen. Etter å ha kommen 
heim frå leir og starta på kvardagen igjen, oppdaga eg eit bilde frå 
norsk leir, med ein veldig søt gut. Det gjekk ikkje mange dagane 
før MSN-adresse og telefonnummer var utveksla. Dette var starten 
på eit langt og fantastisk avstandsforhold. Ole budde i Lillesand, 
og eg på Stord.

Desember same året reiste Ole på besøk til meg på Stord, og 
nokre veker etterpå flytta han til Singapore i lag med familien. 
Avstanden var blitt lengre, men det hindra likevel ikkje oss. Me 
snakka og snakka og snakka. Og telefonrekninga blei lengre og 
lengre og lengre.

Sommaren 2008 var eit høgdepunkt. Då reiste eg og min familie 
på besøk til familien Heimly i Singapore! Det hadde me aldri 
trudd kom til å skje då me blei saman i desember. Den same som-
maren flytta eg og min familie eitt år til Houston i USA. Ja, no 
blei avstanden betydelig mykje lengre. Og telefonrekninga like så.
Me haldt ut, snakka ilag kvar dag, sjølv om tidsforskjellen var 

nærmare 9 timar. I løpet av dette året trefte me kvarandre 2 gonger, 
men takk Gud for Skype!

Me flytta begge heim igjen til Norge sommaren 2009, og reiste på 
norsk leir i lag på Skeikampen i lag med mange felles hjertevenner. 
FFHB har alltid vært ein naturlig og stor del av liva våre.
Ole er fødd med ASD PAPVD og eg med hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom (HVHS).

Begge blei medlem i FFHB som barn, og har vore svært aktive 
etterpå. På mange måtar kan ein sei me blei kjent via FFHB, på 
grunn av leirene og felles venner gjennom foreininga. Me har så 
utrulig mange gode minner gjennom foreininga, og mange venner 
som fortsatt er ein stor del av livet vårt. FFHB har betydd mykje 
for oss. 

Etter nesten 8 år som kjærester gifta me oss no i sommar på Stord 
med masse familie og venner. Og sjølvklart i lag med våre nærmaste 
hjertevenner. Det var ein heilt fantastisk dag.

Me har starta på eit nytt kapittel og flytta frå Stord til Stavanger. 
Ole skal begynne på ei ergoterapeututdanning, mens eg skal jobbe 
som sjukepleiar på barneavdelinga på sjukehuset.

Line Marie Hansen

Kjære Hjertebarnet

KAPTEIN 
RØDSKJEGG 
og sjørøverne

Eventyrtyven 2015

LINE OG OLE CHRISTIANS BRYLLUP

Foto: Kamilla Johannessen

Kapteing Rødskjegg og hans pirater sammen med  Benjamin Langbråten (5), Lars Henrik Levvel Eriksen (12), Karoline Schonhowd (4) på fanget til mamma Cathrine Schonhowd

foto: privat

Tekst og foto:  Hanni Petersen
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Det kan dermed foreligge rett til pleiepenger i 
følgende situasjoner:

 Ë Barnet har vært innlagt i helseinstitusjon 
eller vært til poliklinisk behandling og har 
en periode etterpå behov for pleie/tilsyn.

 Ë Barnet har normalt ikke behov for pleie/
tilsyn. Men så inntrer en midlertidig forver-
ring av helsetilstanden.

 Ë Barnet har et varig pleiebehov. Sykdommen 
forverrer seg og kommer inn i en ustabil 
fase.

 Ë Barnet har en alvorlig og progredierende 
sykdom.

Det grunnlaget som særlig volder problemer er 
varig pleiebehov og ustabil fase. Her vil over-
gangene kunne være glidende. Det må iallfall 
foreligge en forverring. Men i så fall hvor mye? 
Og er forverringen å anse som forbigående 
(ustabil fase) eller har barnet fått en varig for-
verring? Er forverringen progredierende slik at 
pleiepenger kan innvilges på dette grunnlaget?

Reglene inviterer til omfattende bruk av skjønn i 
vurderingene. Derfor blir legeerklæringene særs 
viktige. Det er viktig at legen tar utgangspunkt 
i lovens krav og forklarer hvordan sykdommen 
er forverret og hvorfor barnet nå er i en ustabil 
fase. Eventuelt at sykdommen også er alvorlig 
og progredierende.

RETTIGHETSSKOLENAv:  Atle Larsen

RETT TIL INFORMASJON OG REGLER FOR SAMTYKKE TIL HELSEHJELP FOR BARN§Pleiepenger

Felles praksis for hvordan legene skriver attest til Nav

Barnekardiologisk interessegruppe i Norsk 
Barnelegeforening er blitt enige om et doku-
ment for å fremme enhetlig praksis i Norge 
rundt stønader og trygdeforhold for hjer-
tesyke barn. Dokumentet er ment å være 
rådgivende, og det må selvsagt alltid tas 
forbehold om særskilte individuelle forhold. 
Dette er en presisering av den generelle 
veilederen i pediatri, og dokumentet ligger 
ute på www.ductus.no. 

– Det vi som leger sender fra oss er ikke 
en sykmelding, men en legeerklæring som 
beskriver barnets tilstand og pleiebehov. 
Den må inneholde nok opplysninger til 

at Nav kan ta stilling til om for eksempel 
pleiepenger skal innvilges, sier overlege Asle 
Hirth fra Haukeland Universitetssykehus. 
Hirth har vært sentral i arbeidet med å 
utarbeide dokumentet, og forteller at bak-
grunnen er at det til dels har vært ulik 
praksis mellom sykehus med tanke på 
hvordan disse attestene utformes og hva 
slags opplysninger som tas med.  

– Det er viktig at vi har en enhetlig for-
ståelse av regelverket, slik at heller ikke 
foreldre forespeiles muligheter for stønad 
som ligger utenfor lovverket.

9. til 11. september 2015 ble det 45. Nordiske møte i barnekardiologi avholdt, 
denne gangen i Oslo. 140 deltakere, både leger og sykepleiere som til daglig jobber 
med hjertesyke barn, fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, var samlet til faglig 

utveksling og diskusjoner. Foreningen for hjertesyke barn var 
aktivt med i møtet og representert begge dagene - også med 
informasjonsstand.

Temaene som ble belyst var mange; nyfødtkardiologi, hjer-
tesvikt, transplantasjon og mekanisk sirkulasjonsstøtte. 3D 
ultralyd og print (modeller) var også et sentralt tema. Henrikt 
Brun fortalte om erfaringer fra Norge, mens Shi Joon Yoo 
redegjorde for situasjonen i Toronto. I tillegg stod habilitering 
av hjertesyke barn på dagsordenen, og mange interessante 
erfaringer ble delt på dette området.

Av de nordiske landene er det bare Sverige som har hatt en 
offisiell veileder for tverrfaglig kartlegging og oppfølging 
av hjertesyke barn (for deler av landet). En undersøkelse 
gjort av det svenske barnehjerteforbundet, i samarbeid 
med Socialstyrelsen, viser imidlertid at veilederen kun 
blir anvendt av halvparten av dem som følger opp disse 

barna. Siri Ann Nyrnes presenterte den 
nye veilederen for tverrfaglig kartlegging 
og oppfølging av hjertesyke barn i Norge. 
Det var stor enighet blant deltakerne på 
møtet om at dette er et viktig område som 
bør vies mer ressurser og oppmerksomhet.

Under delen av møtet hvor transplanta-
sjon og mekanisk sirkulasjonsstøtte ble 
belyst, var også en forelder til stede, hvis 
sønn er hjertetransplantert. Han fortalte et 
lydhørt publikum om sine erfaringer med 
alvorlig hjertesykt barn, og om gleder og 
utfordringer rundt transplantasjon.

45. NORDISKE MØTE I BARNEKARDIOLOGI 2015 I OSLO 

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Pleiepenger er en ordning som mange foreldre med hjertesyke barn 
er omfattet av. Den gir rett til fri fra arbeid med samme lønnskom-
pensasjon som sykepenger. Hovedvilkåret for å få pleiepenger er 

at barnet i en begrenset periode har behov for pleie og tilsyn i et omfang 
som krever at en av eller begge foreldrene er borte fra arbeid. Det er 
ikke fastsatt noen absolutt grense for hvor lenge det kan gis pleiepenger.

Det kan være ulike grunner til at foreldre må være hjemme fra arbeid for 
å ta seg av barnet. For eksempel at barnet skal ha en operasjon eller at 
barnet er eller blir så dårlig at en av foreldrene må være hjemme.

Når det gjelder innvilgelse av pleiepenger i forbindelse med operasjon eller 
annen behandling, er dette normalt ikke noe problem å få innvilget. Deri-
mot vil noen oppleve at de får avslag på pleiepenger med den begrunnelse 
at pleiebehovet er varig. Årsaken er at i lovtekst og forarbeider fremgår 
det at pleiepenger ikke skal gis ved varig pleiebehov, men kan innvilges 
hvis sykdommen forverrer seg og kommer inn i en ustabil fase eller ved 
progredierende sykdom (forverring).



HJERTEBARNET           4 • 2015  4 • 2015          HJERTEBARNET38 39

ytelsen, mens en i 
Drammen kan få avslag når det gjelder 
nøyaktig samme behov.
 
Har foreldre til kronisk syke barn andre 
muligheter? Noen kan ha krav på grunn- og 
hjelpestønad, men beløpet tilsvarer langt 
fra en arbeidsinntekt. Man kan få utvidede 
omsorgspenger når man har fravær fra 
jobb grunnet sykt barn, men dette holder 
ikke hvis barnet har konstant behov for 
en voksen hjemme. NAV henviser ofte 
til at man kan søke om omsorgslønn fra 
kommunen, men det er ikke 
en ytelse man har krav på. 
Foreldre til kronisk syke 
barn har dermed få ret-
tigheter når det gjelder 
å ta seg av et barn som 
er langtidssykt. Løs-
ningen blir ofte at de 
selv blir sykmeldt 
med en psykisk 
diagnose. Kanskje 
får foreldrene en 
hvilepute med ett 
års sykmelding, før 
de er tilbake i samme 
vanskelige situasjon. Det er 
ikke uten grunn undersøkelser 
viser at foreldre som har kronisk 
syke barn, blir mer slitne av systemet 
enn av å ha barn med spesielle behov.
 
Hverdagen er hektisk for småbarnsfami-
lier. Familier som har kronisk syke barn, 
mange med tilleggsdiagnoser, skal i tillegg 
til husarbeid, jobb, fritidsaktiviteter og 
lekser, forholde seg til en rekke instanser, 

gjerne i arbeidstiden. Som for-
eldre til et hjertesykt barn er 

vi ofte ansatt som ubetalt 
koordinator fordi kom-

munen ikke gjør jobben 
sin. Heldigvis møter vi 
mange flinke fagper-
soner som gjør mer 
enn det som forven-
tes av dem. Det er 
bare det at det ikke 
er disse som domi-
nerer hverdagen for 
de fleste. Dagene 
består i perioder 

av å strekke til, å 
komme seg gjennom, 

ofte med dårlig samvit-
tighet overfor søsken som 

burde fått mer oppmerk-
somhet. Det tar på mentalt å 

svartmale situasjonen og barna 
sine i sakspapirer og skjemaer. Jeg tar 

meg stadig i å vektlegge alt de er fantastisk 
gode på, hvor flinke de er. Før jeg fortsetter 
å poengtere i neste anke, hvordan de ikke 
strekker til. Men kan man egentlig forklare 
hvordan det er å leve med et kronisk sykt 
barn til noen som ikke forstår?
 

Når man får et barn med en hjertefeil, 
kanskje med tilleggsdiagnoser, virker det 
uoverkommelig å finne frem i mylderet 
av rettigheter. Jeg har brukt mange år på 
å kartlegge og prøve å forstå lovverk og 
rundskriv, sendt innspill til høringer, depar-
tementer og NAV. I løpet av disse årene 
har jeg selv stanget hodet i veggen i møtet 
med barnehagen og en skole som ikke er 
tilpasset alle, for ikke å nevne i møtet med 
NAV og kommunen. Jeg har to store permer 
og fire mapper med sakspapirer på barna 
mine. Med en genuin interesse for å forstå 
hvorfor systemet er som det er, og om vi 
kan gjøre noe for å endre det til det bedre, 
har jeg etter noen år funnet kart og kom-
pass. Jeg vet hvor jeg skal lete og hvordan 
jeg skal finne frem. Lovverket er likevel 
slik at de som trenger det mest, ofte faller 
utenfor. Jeg kjenner familier som har flyttet 
til andre kommuner i håp om å få bedre 
hjelp. Fortvilte foreldre vet ikke hvordan 
de skal få kabalen til å gå opp når pengene 
ikke strekker til og barnet trenger tilsyn.
 
En stabil, forutsigbar ordning for familier 
som har kronisk syke barn, må på plass. 
De trenger økonomisk trygghet når livet 
for øvrig stormer som verst. Det koster 
samfunnet mer når foreldrene blir sykmeldt. 
Innstrammingen av pleiepenger startet i 
2009. Seks år senere er det på tide at for-
eldre til kronisk syke barn prioriteres. For 

hvem skal ta ansvaret for disse barna 
når ikke foreldrene orker lenger?

KRONIKK Av:  Kristina Lindhøy

Pleiepenger 
 

Som mor til to barn med diagnoser, 
styremedlem i FFHB og brukerrepre-
sentant i NAV Vestfold, blir jeg ofte 

kontaktet av familier som har barn med 
spesielle behov. Mange er foreldre til hjer-
tesyke barn, men ikke alle. Fellesnevneren 
er at de har barn med utfordringer, og at 
de ikke får den hjelpen de trenger eller har 
lovmessig krav på av NAV eller kommunen. 
Det kan dreie seg om lekser, tilrettelegging 
i barnehage og skole, mangel på rettigheter 
i SFO, skyss, ytelser og stønader i NAV, 
søknader og klager ved ulike instanser, eller 
omsorgslønn og ledsagerbevis fra kommu-
nen. Det temaet jeg får flest henvendelser 
om, er pleiepenger.  
 
Regelverket om pleiepenger kom i 1998 og 
ble lenge tolket liberalt. I 2009 kom inn-
strammingene. Det førte til at mange familier 
som tidligere mottok pleiepenger, mistet 
dem i løpet av en kort periode. Behovet til 
barnet var ikke endret, og mange foreldre 
fortsatte å være hjemme, på tross av at de 
var blitt fratatt inntekten. Innstrammingene 
på pleiepenger har vedvart. For foreldre 
til kronisk syke barn er dette en umulig 
situasjon. Vi må ha penger å leve av, sam-
tidig som barnet trenger hjelp, uavhengig 
av økonomi. Det er behov for en ordning 

for familier som har kronisk syke barn, 
en ordning som er lik for alle uavhengig 
av bosted og saksbehandler, og som blir 
utbetalt like raskt som arbeidstakeren får 
ved egen sykemelding. Det er ikke slik at 
foreldre til syke barn ønsker å ha pleiepenger 
så lenge som mulig. Tvert imot. De fleste 
vil tilbake til jobb, men de trenger å vite at 
de har muligheten til å ta seg av barnet sitt 
når det trenger dem. I noen situasjoner er 
likevel barnet så sykt at det ikke er mulig 
å være i arbeid.
 
Pleiepenger er ment å kompensere for tapt 
arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av 
sykt barn. Det kan ytes i tre situasjoner: når 
barnet er eller har vært innlagt på sykehus, 
når barnet er alvorlig eller livstruende sykt, 
eller når barnet eller andre pårørende er i 
livets sluttfase. 

Pleiepengene kan graderes hvis barnet tren-
ger kontinuerlig tilsyn og pleie, og det er 
etablert tilsyns- eller avlastningsordning 
deler av dagen eller noen dager i uken, 
som barnehage eller skole. I 2013 kom 
det forbedrede endringer til rundskrivet for 
pleiepenger, etter at FFHB Vestfold sendte 
et innspill på dette til Brukerutvalget i NAV. 
Det viser at det er mulig å få til endringer.

Pleiepenger utgjorde 443 millioner kroner 
i 2011. Tilsvarende tall for arbeidstakers 
sykepenger var 34 milliarder kroner. Plei-
epenger utgjorde litt over 1 prosent av syke-
pengene. Hvorfor skal vi spare inn på de 
sårbare familiene dette gjelder? En familie 
jeg kjenner ba om et møte med NAV etter 
avslag om pleiepenger. «Det er ikke behov 
for det», var svaret de fikk. Når foreldrene 
blir tvunget til å sykmelde seg eller gå øko-
nomisk konkurs fordi de må være hjemme 
og ta seg av sitt alvorlig syke barn, er det 
tydeligvis behov for det.
 
Kronisk syke og deres pårørende har en ten-
dens til å falle mellom alle stoler. Hvordan 
kan vi som foreldre være hjemme med et 
barn som trenger tilsyn, når vi er avhengig 
av penger inn og nesten ikke har rettigheter 
som gir inntekt? Det er sjelden man har et 
valg. Hos barn som lever med en hjertefeil, 
er det kun i spesielt aktive, ustabile sykdoms-
faser at pleiepenger innvilges. Iblant har 
avslaget til foreldrene være begrunnet med 
at «tilstanden er stabilt ustabil.» Hvem som 
får innvilget pleiepenger, avhenger mye av 
hvilken saksbehandler vi møter og hvilken 
kommune vi tilhører. Skjønnsvurdering og 
tolkning av lovverket behandles ulikt. En 
familie som bor i Asker kan få innvilget 

Kristine Lindhøy er født i 1979, bor i Sande i Vestfold, er gift 
og har to barn (et hjertebarn og et barn med astma, adhd og 

tourettes syndrom) og en cocker spaniel. I 2013 debuterte 
hun som forfatter med boken Sidespor, som er hennes historie 

om det å leve med barn med spesielle behov. Kristine sitter i 
Brukerutvalget NAV Vestfold, Lasseliten Stiftelsen og styret 
til FFHB i Vestfold. Nå er hun på vei inn i Rådet for funksjons-
hemmede i Sande kommune. Kristine har selv alvorlig astma.

Hvem skal ta ansvaret når 
foreldrene ikke orker lenger?

- En stabil, forutsigbar  

ordning for familier som har  

kronisk syke barn, må på plass. 

De trenger økonomisk trygghet 

når livet for øvrig stormer 

som verst.
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Januar
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 53

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

          Dagfi nn  Alfred  
         1 Dagfrid 2 Alf 3

         1. nyttårsdag

Roar  Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund
Roger 4 Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10

Børge  Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton 
Børre 11 Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17      Herbjørg      Tønnes

Hild  Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl 
Hildur 18 Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24
    Bastian      Emma  Joar

       H.K.H. Prinsesse 
       Ingrid Alexandra

Paul  Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun
Pål 25 Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31    Gurli    

Desember 2015
 M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

Februar
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 

                        

Notater:

Kalender 2016.indd   5 06.05.15   08.45

Hjertebarnkalenderen
2016

Kalender 2016.indd   1 06.05.15   08.44

DERFOR BØR DU ENGASJERE DEG I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

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

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv.

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

SLIK KAN DU STØTTE DE HJERTESYKE BARNA:

Tusen takk for ditt store hjerte for små hjerter!

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

Bestill kalenderen i dag 
på 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.

Les mer på 
www.ffhb.no/fremtiden

Kjøp Hjertebarnkalenderen Å testamentere en gave

Hjertekunst på Rikshospitalet
Onsdag 17. juni var det kunstdag på sykehusskolen på Rikshospitalet i 

Oslo for barn innlagt på Barneklinikken. Arrangementet var til minne 

om den hjertesyke kunstneren Morten Markmanrud, som døde i fjor.

Arrangementet ble finansieres av minnegaven etter billdedkunstneren 

Morten Markmanrud fra Kongsberg. Han var født med en alvorlig 

hjertefeil og ble operert 15 ganger i løpet av sitt liv. Morten døde rett 

etter en hjertetransplantasjon og ble 55 år. Hans kone og tre voksne barn 

ønsker at minnegaven skal benyttes til syke barn og kreativ utfoldelse, 

da Morten selv hadde stor glede av å utfolde seg gjennom kunsten.

Morten Markmanruds kone, Kjersti Grimnes Markmanrud, og hans 

tre barn, Martin, Maren Sofie og Marte Markmanrud, var tilstede 

på Rikshospitalet under kunstdagen.

Kalender for 2016 
kan bestilles nå.

MEDLEMSNYTT

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

«Pappa brant for kunsten, og han tenkte mye på hvordan andre barn 
med medfødt hjertefeil, i samme situasjon som han selv, har det.» 

Martin, 28 år
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KRYSSORD

Vinnere av kryssord nr. 3-2015:

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

Aiida Nicolaysen, Sarpsborg
Hanne Hansen, Tromsø
Celine Stenersrød, Fredrikstad

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 4 – 2015»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. desember

X-ord nr. 4-2015
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HVEM ER HVEM

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

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

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

FYLKESLEDERE

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

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

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

OPPLAND:
Andre Holen
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

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

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

VEST-AGDER:
Anne K. Stedjan-Sundin
Gangdalsåsen 23
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND:
Hilde Elisabeth Håland
Lundegeilen 82
4322 Sandnes
Telefon: 977 13 664
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
Skeide
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

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

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

NORDLAND:
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

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

REGION SØR:
Hilde Helleland
Klomreheia 11 A
4885 Grimstad
Tlf. 415 03 210
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:
Anita R. Brokstad
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 988 20 190
E-post: regionmidt@ffhb.no

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

NESTLEDER:
Sissel Holm-Sandnes
 Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

VARA REGION ØST:
Ingunn Kildahl Johansen
Fjellom 30 B
1529 Moss
Tlf. 922 33 848
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR:
Vegard Bø Bahus
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
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:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
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

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

Kontonummer: 3000 19 32000
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Bamsen Knut

Sitteunderlag 
kr 25.00

HJERTEBUTIKKEN

kr  99.00

FFHB restesalg!
Fleecejakke
kr 239.00

kr 99.00

Dameskjorte, 
kortermet

Dameskjorte, 
langermet 
m/ v-hals
kr  139.00

For bestilling, størrelser, farger og annen informasjon om produktene, besøk www.ffhb.no!

Boka «Med hjerte 
for trening»
kr  249.00

Hjerterom
NR. 3 • 2015

Å vise empati og å gjøre noe for andre er 
blitt utrolig populært denne sommeren. Det 
kan jeg like! Det er utålelig å ta inn over seg 
skjebnen til de hundretusener av flyktninger 
som kjemper seg inn i Europa med livet som 
innsats. Men det er helt fantastisk at folk har 
vist så tydelig at vi alle bare er mennesker, og 
at vi bryr oss om hverandre. Vi er jo til syvende 
og sist på en måte i samme båt.

Selv fikk jeg en reality-check på dette da jeg 
rundet 40 i fjor. Uten operasjon er det bare 
3 prosent sjanse for at jeg noen gang ville ha 
blitt 40. Og hva slags liv ville det ha blitt? 
Samtidig vet jeg at det i mange land i verden 
ikke finnes noe behandlingstilbud for barn 
med medfødt hjertefeil. Ikke voksne heller, 
for den del. Og det gjør vondt å tenke på. 
Derfor ønsket jeg meg penger for å gi flere 
hjertebarn sjansen til å vokse opp. Og for å 
gjøre en lang historie kort: i april i år fulgte jeg 
pengene jeg hadde samlet inn til Jamaica, der 

de ble brukt til å operere barn med hjertefeil 
og samtidig lære opp legene og sykepleierne 
der. En dråpe i havet, selvsagt, men det føltes 
godt å bidra.

Jeg er nok ikke spesielt snill. Jeg tror de fleste 
gode gjerninger er ren egeninteresse. Det er 
rett og slett godt for deg å gjøre noe for andre. 
Derfor er det så fint å kunne være en likemann. 
Eller en likeperson, som myndighetene nå vil 
at vi skal kalle det. Det å være en likemann 
er nettopp å være der for noen. Den fremste 
egenskapen du har som likemann, er at du er 
i samme båt.  Du har sikkert mange ganger 
tenkt at ingen forstår deg. Uansett hvor glade 
familien din og vennene dine er i deg, vil de 
aldri helt forstå hvordan det er å leve med en 
medfødt hjertefeil. Men en likemann forstår, 
fordi hun eller han selv har hjertefeil.
Vil du være der for andre i samme båt?
Da anbefaler jeg deg å bli med på likemans-
samling siste helgen i november.

Les mer om samlingen på side 50, og send 
en epost til meg (marit@vmh.no) dersom du 
har lyst til å delta!

Klem fra Marit

I SAMME BÅT

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
11. september.

Årets hårete mål s. 46-47

Bli med på likemannssamling    s. 50

En smak av Feiring
  s. 50

Jamaica-reisen kunne du også lese om i VG 
Helg 12. september. Mange av dere kjenner 
sikkert Harald Lindberg og Britt Fredriksen, 
som var med på turen. To fantastiske men-
nesker som gir av seg selv for andre. 
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Tekst: Siw Øiaas Johannessen
Foto: Hele gruppa

Da flere av deltagerne hadde hatt en 
lang reise ble det kun middag og litt 
sosialisering før man innkvarterte 

seg i rom og lavvo.

Om ikke alle hadde sovet like lenge eller 
godt var vi i godt humør ved frokosten og 
veldig klare for en actionfylt dag. Det første 
på timeplanen var fjellklatring. 
Britiske Martin var vår instruktør og etter 
en kort busstur var vi alle på plass under 
fjellet  (fjellveggen) vi skulle beseire, ikledd 
både hjelm og seler. Selv om ikke alle skulle 
bli med på selve klatringen dro vi likevel i 
samlet tropp opp til der klatringen skulle 
foregå. 
Noen var drevne og hadde det som hobby, 
andre stilte med høydeskrekk og nerver til 
å ta og føle på.  Men etter en stund hang 
latteren løs både for de med erfaring og de 
mindre erfarne. 
Det ble fotografert over en lav sko fra de 
deltagerne som ikke klatret, og i pausene 
kom til og med strikketøyet frem. Stem-
ningen var mildt sagt veldig god der oppe 
i fjellveggen.
Vi kom oss både opp og ned velberget og 
turen gikk tilbake til senteret for en matbit 
og en hvil før neste aktivitet.

Så var det på med sikkerhetsutstyr igjen, da.  
Denne gangen var det for det våte element. 
Raftingbåtene sto klare for oss og med nøye 
gjennomgang av sikkerhet var vi klar for lek 
(dødslek, mente noen) i vannet. Vår indiske 
instruktør, kaptein og styrmann hadde en 
behagelig ro over seg og forklarte oss at 
det var viktig å høre på hva han ropte av 
kommandoer.  
Kommandoer eller ei, det tok kun tre minut-
ter, så lå to av båtens mannskap og plasket 
i vannet. Med litt fomling, men med vilje 
av stål, fikk båtens (tørre) mannskap heist 

Hårete Mål 2015
Så var årets Hårete Mål vel gjennomført. Vi var en lystig gjeng på åtte stykker som 
møttes ved aktivitetssenteret Trollaktiv ved Evje i Aust-Agder. 

de to tilbake og ferden videre gikk. Enkelte 
ombord hadde mer panikk enn andre og 
til tider kunne man høre gloser som ikke 
egner seg på trykk. 
Vår indiske venn holdt roen og styrte oss 
gjennom «farlig» farvann og alle (ja til 
og med de panikkslagne) fikk et smil om 
munnen. Etter hvert ble våtdraktene testet 
ut av hele mannskapet, om enn noe mer 
frivillig enn på de to helt i starten. 
Dagen hadde startet med litt lavt skydekke 
og solen hadde vanskelig med å vise sin 
prakt. Men da hele mannskapet satt der 
våte og litt kalde, tittet den frem for å hjelpe 
oss med å varme kroppen og for å gi oss 
tommel opp for vår dyktighet.
Og vi med store smil i fjeset var så hjertens 
enig.... Flinke hadde vi vært!

Tiden flyr i godt lag sies det... og ja, det 
gjorde den. Lørdagen var nesten over da 
vi fikk servert taco til middag, og resten 
av kvelden hygget noen seg på rommet 
mens andre spilte listige kortspill på loftet. 
Trøtte var vi alle sammen, og for noen ble 
det tidlig kveld, for andre ble det småprat 

ut i de sene nattetimer med nytt og spen-
nende vennskap.

Og selv om det var allsang, fnising, kni-
sing og høylytt snorking fra alle kanter den 
natten, var alle på plass til frokosten søndag 
morgen, om enn noe trøttere enn dagen før.
Skodden lå tung over senteret og det fristet 
lite å ikle seg våtdrakt for å plaske rundt i 
ei kald elv denne dagen. Men SUP sto på 
timeplanen. Selv om flertallet måtte melde 
pass, var det tre «ivrige» deltagere som 
ble med, ja de var til og med så ivrige at de 
møtte en time for tidlig. 
Så når vår  britiske venn (navnløs sådan) 
informerte om at han skulle være vår 
instruktør for dagen, var vi mer enn klare. 
På med alt av utstyr, og etter litt tørrtrening 
var det bare å legge i vei ned til elven. Ikke 
alle deltakerne var like sterke og måtte få 
hjelp til brettbæring. Men slik er vi i VMH; 
vi hjelper der vi kan hjelpe og godt er det!

Nede i vannkanten hadde briten...la oss 
kalle ham Scotty…en kort brifing med de 
redningsvestkledde deltagerne, hvor han 

forklarte at dagen skulle bestå av lek og 
kos. Han fikk helt rett, det ble mye lek og 
det var til tider så kos at man lurte på om 
man skulle ha dette som yrke. Det ble surfet 
på bølger, padlet i sivkanten og seilt på 
strømmen. Og avsluttet med hopp ut i en 
stri elv, hvor Scotty dro hver og en inn med 
redningstau (det var avtalt på forhånd). 
En liten ekte redningsaksjon måtte til på 
slutten da den ene vestkledde ble tatt med 
strømmen, men Scotty så ut til å ha kontroll 
og alt endte godt.

Etter at man hadde fått seg en varm dusj 
og noe mat, sto det tilbake å si farvel til 
Trollaktiv, den fine plassen, med de fine 
folka som jobbet der og spesielt til de nye 
vennene man hadde fått i løpet av den korte 
tiden. Så det var med litt vemod at man 
kjørte derifra.

Vi kan kort oppsummere at denne helgen 
besto av mye latter, noe panikk, men også 
en stor bit av mestringsfølelse.  
Og vi var enig om at Hårete Mål 2016…
ja, det må vi bli med på  :)

Eirik, Siw, Madeleine, Rolf Olav, Solveig, Sofie, Helene og Mario gjennomførte årets hårete mål 
med glans.

Ut på tur, 
aldri sur!
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Ny norsk forsking kan 
forebygge hjertestans
Hvert år opplever flere tusen nordmenn plutselig 
hjertestans. Så langt har det ikke vært noen god metode 
for å forutse hjertestans og alvorlige rytmeforstyrrelser. 
Men nå kan norske forskere ha gjort et gjennombrudd, 
melder NRK.

Forskningsleder Thor Edvardsen, som leder kardiologisk avdeling ved OUS, var 
med å oppdage den nye metoden. Han forteller til NRK at det å kunne hjerte-
stans og alvorlige rytmeforstyrrelser har vært et sort hull for hjertespesialister.
Han er overbevist om at metoden vil hjelpe. 
– Vi oppdaget et helt spesielt mønster i sammentrekningene av hjertemuskelen hos 
de pasientene som hadde fått hjertestans og overlevd. Dette viste seg å stemme 
hos veldig mange, seier Edvardsen.
Til nå har man målt hjertets evne til å pumpe for å utelukke fare. De som har 
under 30-35 prosents pumpekapasitet, er i faresonen. Denne metoden kan man 
ifølge forskningslederen bruke på dem med bedre pumpekapasitet som man 
tidligere ikke fanget opp. Ultralydmaskinen som gjør målingene er utviklet gjen-
nom mange år av Rikshospitalet og GE-selskapet Vingmed.
Man skal ikke bruke maskinen på alle, men folk som tidligere har hatt hjertein-
farkt, folk med hjertesykdom i familien og idrettsutøvere er naturlige å følge opp.

3 SVENSKE 
GUCH-STUDIER

På årets kongress for European Society 
of Cardiology, ESC, ble flere svenske 
studier presentert.

Mikael Dellborg, professor i kardiologi som  
jobber med voksne med medfødt hjertefeil 
på Sahlgrenska universitetssykehus, sier 
til DagensMedisin.se. at det var et gjen-
nombrudd for svensk forskning på Guch.
– Jeg ser årets møte som et lite gjennom-
brudd for svensk Guch-forskning. Ulike 
forskergrupper fra ulike deler av landet 
presenterte flere interessante studier, sier 
Mikael Dellborg til DagensMedisin.se.

God nytte av å tette hull
Dellborg trekker blant annet frem en under-
søkelse gjort av legestudenten Maria Thilén i 
Uppsala. Her viser forskerne at man ser klare 
symptomforbedringer hos pasienter over 
65 år ved å å lukke atrial septum-defekter 
(ASD), som er den vanligste oppdagede 
hjertefeilen hos voksne. Studien er basert 
på data fra samtlige svenske Guch-enheter 
og registeret Swedcon. 
– Hvorvidt man velger å behandle slike feil, 
kan variere. Ofte kjenner ikke pasientene 
seg så påvirket, fordi de har vent seg til å 
orke mindre. Men etter at hullet mellom 
forkamrene blir stengt, kan enkelte få tyde-
lige symptomforbedringer, sier Dellborg.

Økt fare for slag
En annen studie, der han selv har medvirket, 
slår fast at barn og unge voksne med med-
født hjertefeil har økt tilbøyelig for å få hjer-
neslag. Risikoen varierer med alvorligheten 
av hjertefeilen, der de mer kompliserte feilene 
gir opp til 50 ganger økt risiko for et slikt 
slag. Dette tror forskerne kan ha sammen-
heng med medfødte, vaskulære misdannelser 
i hjernen. Dellborg understreker at den abso-
lutte risikoen likevel er ganske liten, fordi det 
er snakk om unge mennesker under 45 år.  
– Men helsevesenet bør ha dette i bakhodet 
hvis de får inn Guch-pasienter med mistanke 
om slag-symptomer, sier kardiologen til det 
svenske nettstedet.

Bedre på sykkel
Han løfter også frem en svensk studie som 
konkluderer med at pasienter med kom-
plekse hjertefeil som får råd om å trene på 
treningssykkel hjemme får bedre kondisjon 
enn pasienter som kun får generelle tre-
ningsråd. Det kan være bevis for at trening 
har enda større effekt enn man tidligere 
har trodd. I studien ble utholdenheten målt 
ved 75 prosent belastning, noe som er mer 
relevant enn å måle ved maksimalbelastning, 
slik man har gjort tidligere.

Tåler høyde godt
En sveitsist studie av pasienter med ettkammerhjerter 
og andre svært kompliserte hjertefeil, viser at 
pasientgruppen klarer seg forholdsvis bra i høyden.

Her har man testet pasienter på 3500 meters høyde. I fjell-landet Sveits har man vært 
bekymret for hvordan pasientgruppen vil klare seg i tynn luft. Når man så testet det 
ut i kontrollerte former, viste det seg at pasientene klarte seg bedre enn forskerne 
hadde trodd. Sannsynligvis har pasientene tilpasset seg lavt oksygeninnhold i blodet 
og blir derfor kanskje ikke påvirket så mye.
Det kan være greit å vite neste gang man skal på fjelltur…

VMH deltok på Stiftelsen 
Organdonasjon sin stand 
under Arendalsuka i august. 

Her tok både organisasjonene bak 
stiftelsen og ansatte i Stiftelsen 
Organisasjon samt andre støttespil-

lere et skikkelig tak for å bemanne standen 
den knappe uka som Arendalsuka varte.

VMHs leder Marit Haugdahl tok turen fra 
Oslo til Arendal for å delta.
– Det var faktisk overraskende gøy å stå 
og snakke med folk om organdonasjon. Vi 
vet jo at mange av våre medlemmer en dag 
vil havne i donasjonskø. Derfor må vi være 
med å jobbe for at det skal gjennomføres 
flere organtransplantasjoner i Norge. Veldig 
mange var motivert for å ta en prat om 
organdonasjon. De hadde gode spørsmål 
og var stort sett veldig positive, sier Marit 
Haugdahl.

Før sommeren ble VMH som kjent 
en del av Stiftelsen Organdonasjon, 
og det betyr at vi har forpliktet oss 

til å stille sterkere på deres aktiviteter.
– Vårt mål er at VMH klarer å mobi-
lisere folk på stand i alle våre regi-
oner, sier leder Marit Haugdahl.  
– Det er kjempelett å bidra, legger hun til. 
Du kan enten bli standkontakt, og få 
med deg venner og kjente fra VMH eller 
andre steder på standen din, eller du kan 
melde deg som deltager på en eksisterende 
stand. Å stå på stand for å gjøre folk 
mer bevisste om organdonasjon er både 
meningsfylt, sosialt, og effektivt, ifølge 
Haugdahl. 
I år er Donasjonsdagen lørdag 24. okto-
ber. Påmeldingsfrist for deltagere er 23. 
oktober, og 9. oktober for standkontakter.

Registrer deg!
Det er altså lett som bare det å arrangere 
egen stand på din lokale butikk eller for-
samlingssted. Som standkontakt er det du 
som legger til rette for det praktiske rundt 
standen. Du innhenter standtillatelse og 

mottar materiellpakken fra Stiftelsen 
Organdonasjon. På organdonasjon.no 
finner du all informasjon du trenger for 
å registrere deg som standkontakt og 
du finner  listen over alle stands som er 
registrert.
Etter registreringen som standkontakt vil 
du få en e-post som bekrefter at påmel-
dingen er ok. Du vil i god tid få tilsendt 
en pakke med alt nødvendig materiell og 
informasjon. Denne henter du på posten. 
Du får også informasjon om hvordan 
du innhenter tillatelse til å holde stand.
Som deltager melder du deg på en allerede 
eksisterende stand. Alt nødvendig mate-
riell vil du få på standen. Du vil motta en 
bekreftelse på e-post når påmeldingen din 
er registrert. Du vil også motta kontakt-
info til standkontakt, som er ansvarlig 
for din stand.

Huskeliste
Alle må ha lest gjennom skrivet «spørsmål 
og svar» fra Stiftelsen Organdonasjon, 
samt hvilke anbefalinger Stiftelsen Organ-
donasjon har til register før de stiller på 

stand. Du trenger ikke å huske all infor-
masjonen i skrivet, men følgende punkter 
er greit å pugge:
• ALLE kan si JA til organdonasjon, 

uansett sykdom, eller medisinbruk.
• Transplantasjonsteamet vurderer om 

organene eventuelt kan doneres.
• Ingen er for gammel eller ung til å bli 

organdonor.
• Register fører ikke til flere donasjoner. 

Derfor har vi ikke det i Norge.

VMHs leder Marit (i midten) delte ut donorkort på standen til Stiftelsen Organdonasjon under 
Arendalsuka.

På Arendalsuka

Bli med på Donasjonsdagen
Hvert år organiseres Donasjonsdagen i oktober. Vi håper å se deg på stand i år!

Mange VMHere 
har stått på 
stand for 
Stiftelsen 
Organdonasjon 
tidligere. Her 
er den flotte 
gjengen fra 
Region Midt på 
Valentinsdagen 
i februar i år.

FORSKNINGSNYTT
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Husk nettbutikken!
Nettbutikken er oppdatert! 
Skal du delta i et idrettsarrangement eller et mosjonsløp? Vi kan by på nye 
t-skjorter med plass til deltakernummer på magen og VMH-logo på ryggen. 
Eller hva med en deilig joggebukse, en fotballshorts eller en fleecejakke? 
Vi har mange flotte VMH-produkter, og overskuddet går til foreningen.
Sjekk:
http://vmh.no/flere-treningsklaer-i-nettbutikken/#more-4876

Ny chattetjeneste 
for ungdom

Etter at SUSS-telefonen ble nedlagt, ble det 
utlyst en anbudsrunde for en ny og lignende 
tjeneste, og nå har Sex og samfunn vunnet 

anbudsrunden med en ny chattetjeneste. 

Sex og samfunn, landets største senter for seksuell 
og reproduktiv helse for unge, har fått midler til å 
starte en anonym chattetjeneste hvor blant andre 
helsepersonell svarer på spørsmål.
Fra 10. september, kan unge over hele landet stille 
spørsmål om sex og seksualitet til helsepersonell 
med lang erfaring innenfor feltet. – Etter nedleg-
gelsen av SUSS-telefonen i fjor har det vært et 
tomrom i det forebyggende arbeidet innen sek-
suell helse. Vi er utrolig glade for at vi har fått 
muligheten til å fylle dette tomrommet, uttaler 
daglig leder Maria Røsok ved Sex og samfunn i 
en pressemelding. Leger, sykepleiere, medisinstu-
denter og sexologiske rådgivere sitter klare for å 
svare unge på spørsmål mandag til torsdag fra kl 
1700 til kl 2000. Chatten retter seg i hovedsak 
mot unge under 25 år, men alle som trenger hjelp 
vil få det, i følge Sex og samfunn.

Helsetjenesten 
ikke tilpasset ungdom
Ungdom møter en helsetjeneste som ikke er godt 
tilpassa for denne gruppa. Hva må til for at ungdom 
får dekket sine behov?

Under Arendalsuka inviterte 
Unge funksjonshemmede 
til debatt om ungdoms-

helse og ungdomshelsestrategi. I 
en fullsatt sal la medlemmer av 
ungdomsrådet ved Ahus fram sine 
forslag til hva som må til for å 
utvikle en helsetjeneste tilpasset 
ungdoms behov og livssituasjon.

Guro Elshaug Schjønneberg, som 
er leder av Ungdomsrådet ved 
Ahus, mener vi har et forbedrings-
potensial når det gjelder å sikre 
gode overganger mellom barne- og 
voksenavdelingen på sjukehus.
 – Overgangene er svært vanskelige 
for mange. En går fra Ole Brumm 
til Allers over natta, bare fordi en 
har fylt 18 år. Vi trenger å gjøre 
overgangene gode og kommunisere 
godt med ungdom i denne fasen, 
og lage avdelinger som er godt tilpassa ungdom sin livssituasjon, sier hun.

Det er også forbedringspotensial i primærtjenesten, blant annet når det gjelder 
tidskapasiteten til helsesøstre. Leder for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin 
Waldum Grevboe, trekker fram at de ekstra bevillingene over statsbudsjettet de 
siste åra ikke har gått til å bygge opp helsesøstertjenesten i skolen, som planlagt.

Sebastian Røkholt i ungdomsrådet fremhever tilgjengelighet og tverrfaglige team 
med bedre kapasitet, som nødvendig for å styrke skolehelsetjenesten.  
Høyres Lisbeth Normann mener at ungdomshelsestrategien som helseminister 
Bent Høie varslet i 2014, vil være et viktig verktøy for å skape en mer helhetlig 
helsetjeneste.
Heiki Homåls (SV) venter i spenning på strategien, og mener det interessante 
framover i politisk sammenheng, vil være å se hvor mye politisk vilje det ligger 
bak å satse på ungdomshelse i den enkelte kommune.
Både Normann og Kjell Ingolf Ropstad (Krf) vil trekke ungdommen inn i arbeidet.  
– Vi må involvere brukerne, det er de som vet hvor skoen trykker, sier Ropstad.

Dette er en forkortet versjon av en artikkel på Ungefunksjonshemmede.no

Å være leder  
på sommerleir
Hvert år stiller VMHere som 
ledere på sommerleiren til 
Foreningen for hjertesyke 
barn (FFHB). Hvorfor? 
 
Vi spurte Morten Eriksen, 
som nå er veteran i gamet.
– Jeg er med som leder på 
sommerleir først og fremst 
fordi jeg selv har hjertefeil, 
men jeg fikk aldri vært 
med på leir selv! I tillegg 
så synes jeg det er gøy 
å gjøre noe for ungdom-
men. På leiren i år hadde 
jeg ansvaret for de som 
var med på toget. I tillegg 
fikk vi være med til Trond-
heim, og gjøre en masse ting man 
normalt ikke får vært med på. Det er 
rett å slett en unik opplevelse som er 
like gøy hvert år, sier Morten Eriksen.  
Leiren i år var på Oppdal i Sør-Trøndelag. 
I år var det tre VMH-ledere. Eller egent-
lig fire, for leirsjefen i FFHB, Torunn, er 
nestleder i VMH.
En av postene på programmet var spørre-
time, der lederne delte sine erfaringer. 
Her var deltakerne delt inn etter kjønn. 

Er du vår 
likemann?
Helgen 27. - 29. november inviterer 
Voksne med medfødt hjertefeil til en 
stor likepersonskonferanse i Oslo, på 
Holmenkollen Park Hotel.

Blir du med?
Vi jobber nå med å sette sammen pro-
grammet, og det vil bli en god blanding 
av foredrag og opplæring, erfaringsut-
veksling, gruppearbeid og ikke minst 
mye sosialt. Det blir opplæring i å være 
likeperson, men vi skal også gå litt mer 
konkret inn på aktuelle «problemstil-
linger» som kan dukke opp. 
Dessuten er det jo midt i julebord-
sesongen…
 
VMH har en del likepersoner som alle-
rede er registrert, men vi trenger flere 
som kan påta seg en-til-en samtaler 
ved behov. Vi satser på at flest mulig i 
landsstyret og i regionstyrene kommer 
for å lære mer om det å være en like-
person, men ønsker også svært gjerne 
at andre medlemmer også melder sin 
interesse!
 
Sett av helgen nå – mer informasjon 
om seminaret og påmeldingsfrist 
kommer etter hvert. Konferansen er 
gratis for deltakerne, og du forplikter 
deg ikke til «tjeneste» i etterkant.

EN LIKEPERSON…
… har erfaring om hvordan det er å 
leve med medfødt hjertefeil, eller være 
pårørende med en som har hjertefeil.

… er et vanlig medlem i pasientfo-
reningen, som har vært igjennom de 
samme vanskelige situasjonene som 
du selv er oppe i, og som er villig til å 
dele sin erfaring.

…er et medmenneske du kan snakke 
med og få noen gode råd hos.

…har taushetsplikt.

…hverken skal eller kan svare på 
medisinske spørsmål, ei heller være 
trygdeadvokat eller ekspert, men vil i 
mange tilfeller kunne henvise til rette 
instanser.

Foto, bak f.v: Heikki Holmås (SV), Sebastian 
Røkholt (Ungdomsrådet Ahus), Kjersti 
Waldum Grevboe (Landsgruppen av helse-
søstre), Camilla Lyngen (Unge funksjons-
hemmede), Lisbeth Normann (H), Kjell Ingolf 
Ropstad (Krf). Framme f.v: Stian Hoff Berg, 
Guro Elshaug Schjønneberg (Ungdomrsrådet 
Ahus) og Torunn Rødølen (Unge funksjons-
hemmede). 

Fredag klokken 11 var alle på plass på 
Feiringklinikken i et strålende vær. En 
flott gjeng som var klar for et mini- 

seminar om hva de kan vente seg ved et fire 
ukers opphold ved klinikken. 
Vi startet rett og slett med å spise en deilig 
lunsj før vi skulle gå løs på dagens foredrag.

Nils Erling, som er daglig leder ved rehabili-
teringsavdelingen, startet det hele med en 
liten introduksjon om hva LHL-klinikkene 
er, og hva de gjør på de forskjellige klinikk-
ene rundt om i Norge. Han tok oss også 
med på en omvisning på rehabiliterings-
avdelingen. 

Marit, som er faglig leder og lærer innen 
mat, har enorm kunnskap innen sitt felt. 
Hun loset oss gjennom en time med grunn-
leggende ernæring. Hun viste oss bilder av 
hva ulike matporsjoner inneholdt, og her 
fikk mange en aha-opplevelse. Hun serverte 
oss også et herlig fargerikt fat med både 
frukt og grønnsaker. Det er enkelt å være 
sunn, bare du vet hva du skal servere...

Etter en liten pause og innsjekk gikk Grethe, 
som er fysioterapeut, i gang med trenings-
lære. Hva er de statlige anbefalingene for 
bevegelse i hverdagen? Det er skremmende 
lite: 20 minutter. Det burde vel være opp-
nåelig for oss alle!! Men så er det noe med 
det, at litt bevegelse er bedre enn ingen, så 
her er det bare å få rompa opp fra sofaen 
og riste løs... 
Hun fortalte oss også hvorfor det er så viktig 
å gjøre en liten innsats for kroppen vår. Med 
litt styrke, litt kondisjon og litt strekking 
av musklene så vil man få en mye bedre 
og enklere hverdag. Det er ikke så mye 
som skal til.

Etter denne lille treningslæretimen gikk vi 
rett i gymsalen for lek og moro med beveg- 
else. Og det skal jeg si var gøy, latteren satt 
løst og konkurranseinstinktet tittet frem. 
Her fikk mange en positiv overraskelse for 
hva trening er. Trening er så utrolig mye! 
Vi blåste opp hver vår ballong og gjorde 
forskjellige øvelser samtidig som vi var i 
bevegelse, her krevdes koordinasjon. Vi 
spilte også innebandy, og her tok det helt av.

Etter en dag med mange forskjellige inn-
trykk og bevegelser var tiden kommet til 
kjøkkenets time. På menyen stod det tapas. 
Marit hadde gått til innkjøp av masse deilige 

råvarer som vi skulle fylle serveringsfatene 
med og nyte. Det ble en kjempesuksess. Vi 
lagde ti forskjellige retter, ti utrolige enkle 
og supersunne retter, som er lett for enhver 
å lage en helt vanlig hverdag, men som også 
kan lages til fest. Her var fokuset sunn mat 
på en enkel måte.
Vi koste oss med all den gode maten, hadde 
godt i glassene og pratet og lo, ja for vi 
lo masse... Dette ble en kveld vi sent vil 
glemme.

Lørdag møttes vi til frokost, der vi ble søs-
terlige enige om å ta oss en god time i det 
flotte innendørsbassenget. Det holdt vel 
27-28 grader, vi svømte, pratet og koste oss 
samtidig som vi var i bevegelse. Så var det 
tid for å lage vår egen lunsj, men siden vi 
hadde så mye gode rester fra kvelden før, 
så lagde vi bare noen få retter, og det ble 
nok en gang stor suksess.

Tiden vi hadde på Feiringklinikken gikk så 
altfor fort. Jeg håper alle dere som var på 
lunsj-lunsj seminaret på Feiringklinikken 
så verdien ved et fire ukers opphold her.

Tusen takk til Mills som gjorde dette mulig 
for oss å sette fokus på helse og mat. 
Tusen hjertelig takk til Feiringklinikken 
for den hjertevarme velkomsten og den 
kunnskapen dere delte med oss.
Tusen takk for at dere var nysgjerrige på 
hva dette var og deltakelsen deres. Dere er 
fine mennesker som jeg håper jeg ser mye 
til i fremtiden!

Hjertelig takk for at jeg fikk denne gleden, 
klem fra Jeanett

Feiring i miniatyr
Det ble arrangert «prøveopphold» på Feiringklinikken 
21-22. august.

Tekst og foto: Jeanett Isachsen
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket

Januar

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 53

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

   
  

  
  

 Dagfi nn  Alfred  

         1 Dagfrid 2 Alf 3

         1. nyttårsdag

Roar  Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund

Roger 4 Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10

Børge  Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton 

Børre 11 Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17

      Herbjørg   
  

 Tønnes

Hild  Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl 

Hildur 18 Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24

    Bastian     
 Emma  Joar

   
  

  H.K.H. Prinsesse 

   
  

  Ingrid Alexandra

Paul  Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun

Pål 25 Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31

    Gurli   
 

Desember 2015
 M T O T F L S

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

Februar
 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 
   

  
  

  
  

             

Notater:
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Sofie 1 år
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Alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Hvert enkelt barn og hver familie skal gis det beste tilbudet ut i fra 

den enkeltes situasjon og behov.
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06.05.15   08.45Mars Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 13

 
 Audny  Erna 

 Gunnbjørg  Ada 
 Patrick  Annfrid 

 
 Audun 1 Ernst 2 Gunnveig 3 Adrian 4 Patricia 5 Andor 6

         
  

Arild  Beate  Sverre  Edel 
 Edvin  Gregor  Greta 

Are 7 Betty 8 Sindre 9 Edle 10 Tale 11 Gro 12 Grete 13

  Bettina       
  

 Mathilde  Christel  Gudmund  Gjertrud  Aleksander  Josef 
 Joakim 

Mette 14 Christer 15 Gudny 16 Trude 17 Sander 18 Josefi ne 19 Kim 20

  Chris      Edvard   
 

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Palmesøndag

Bendik  Paula  Gerd  Ulrikke  Maria  Gabriel  Rudolf 

Bengt 21 Pauline 22 Gerda 23 Rikke 24 Marie 25 Glenn 26 Rudi 27

Bent        Mari   
  

  

 
  

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag 

 
  

  
  

  
  

 

Åsta  Jonas  Holger  Vebjørn  

Åste 28 Jonatan 29 Olga 30 Vegard 31  

 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

 
Februar M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

April M T O T F L S     1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag  

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

Notater:
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Simon 6 år, Mons 4 år
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Alle kirurgiske operasjoner på hjertesyke barn i Norge foregår på Rikshospitalet. 

Det gjennomføres flere hundre medisinske inngrep hvert år. 
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

 
  

  
 Solveig 

 Lisa 
 Alise 

 Ida 

 
  

  
 Solvor 

1 Lise 
2 Alvhild 3 Idar 

4

     
  

 Liss 
 Vilde 

 

Brede 
 Sollaug 

 Regine 
 Amalie 

 Trygve 
 Tord 

 Dagny 

Brian 
5 Siril 

6 Rose 
7 Alma 

8 Tyra 
9 Tor 10 Dag 11

Njål  Siv   
 Allan 

 Trym 
  

 

Jofrid 
 Stian 

 Ingebjørg 
 Aslak 

 Lillian 
 Hildebjørg 

 Henriette 

Jorid 12 Stig 13 Ingeborg 14 Eskil 15 Lilly 16 Hildegunn 17 Henry 18

         
  

 

 
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  

 

 
  

  
  

 

Einar 
 Dagmar 

 Lena 
 Mikael 

 Helga

Endre 26 Dagrunn 27 Lene 28 Mikal 29 Helge 30

 
  

  
 Mikkel 

 Hege

August

 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 7 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31    

  

Oktober

 M T O T F L S

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31 
 

Notater:

Konstanse 
 Tobias 

 Trine 
 Kyrre 

 Snorre 
 Jan 

 Ingvar 

Connie 19 Tage 20 Trond 21 Kåre 22 Snefrid 23 Jens 24 Yngvar 25

       
  

  
 

 
  

  
  Høstjevndøgn  
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Nemi 8 år
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Mange barn med medfødt hjertefeil har det bra i barnehagen og på skolen. Samtidig er det et stort behov for informasjon og for gode råd 

til foreldre og lærere. Foreningen for hjertesyke barn lager materiell til familie, barnehage og skole,- vi kaller det Hjertevennlig oppvekst.
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