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2016 er historie. Det ble samtidig et 
historisk godt år for FFHB. Vi har feiret 
våre 40 år med jubileumssamlinger 
og arrangementer over hele landet, og 
generalsekretær Helene Thon og jeg har 
vært så heldige at vi har fått være med 
på ganske mange av dem. Det er med 
stolthet og glede vi ser hvor mye godt 
arbeid som gjøres lokalt. Vi vet hvor 
viktig fellesskapet er for medlemmene  
våre, og det er noe de får gjennom 
sosiale og faglige arrangementer. Mange 
benytter seg av disse tilbudene, men vi 
skal også huske på dem som av ulike 
årsaker ikke får deltatt. Jeg vil derfor 
slå et slag for at vi i 2017 blir en enda 
mer åpen og inkluderende organisasjon, 
og at vi bruker litt tid til å tenke over 
hvordan vi skal få gitt tilbud til de ikke 
fullt så aktive medlemmene, men også til 
potensielle nye medlemmer. 

Fjoråret ga oss et betydelig løft i fag- 
miljøene. Vi arrangerte to store kon-
feranser; den siste i november der vi 
inviterte fagpersoner fra sykehus og 
helseforetak over hele landet. Temaet 
var oppfølging av gravide når man får 
beskjed om et hjertesykt barn i magen. 
Med over 100 påmeldte fagpersoner ble 
dette et stort løft for oss og tilbakemel-
dingene var svært gode. Vi har en betyde-
lig posisjon i de faglige barnehjerte-mil-
jøene, og vi lyttes til. Du kan lese mer om 
konferansen «Små hjerter, store valg» i 
denne utgaven av Hjertebarnet. 

Du kan også lese om transplantasjon av 
barnehjerter i Norge. Hvis vi sam-
menligner oss med andre land er det 

få hjertetransplantasjoner hos barn i 
Norge, bare to til fem hvert år. Thomas 
Møller på Rikshospitalet sier det er et 
paradoks hvilke krav som stilles til en 
slik transplantasjon sammenlignet med 
kostbar behandling av voksne pasienter. 
Ofte har behandling av barn langt bedre 
effekt og levetiden øker atskillig mer enn 
hos voksne. 

Det er med bekymring vi registrerer 
at tallet på hjertetransplantasjoner ble 
halvert i 2015. Noe av årsaken er at sta-
dig flere sier nei til organdonasjon. Det 
er ofte de pårørende som setter foten 
ned, av og til selv etter at avdøde har 
sagt klart ja til å være donor. 

FFHB er en av foreningene bak stiftelsen 
Organdonasjon, som jobber aktivt for 
saken. Det finnes ingen enkel løsning 
på hvordan vi skal klare å løfte antallet 
donorer, men jeg tror vi skal snakke 
høyt om det og dermed løfte det i hver-
dagen. Snakk med familie, venner og 
bekjente og få dem til å forstå hvorfor 
det er viktig og hvordan det kan redde 
liv. Tallenes tale er enkel: én donor kan 
redde inntil sju liv. I Norge blir bare en 
av 360 døde organdonor! Dette er noe å 
tenke på idet vi går inn i et nytt år. 

Takk for et flott jubileumsår. Jeg ønsker 
alle et godt og innholdsrikt 2017!

VITAL 40-ÅRING 
                    ser framover

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Jeg vil slå et slag for at 
vi i 2017 blir en enda mer 

åpen og inkluderende 
organisasjon, og at vi bruker 

litt tid til å tenke over 
hvordan vi skal få gitt tilbud 

til de ikke fullt så aktive 
medlemmene, men også til 

potensielle nye medlemmer.

W

FFHB FIKK ÆRESPRIS: Styreleder Erik  
Skarrud og hans datter Rebekka (9 år) var 
med på tildelingen av Wenche Foss´
ærespris i november.
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I 2016 var det tredje gangen Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen hadde tildeling, og tilsammen er det så 
langt delt ut 1,8 millioner kroner i støtte til prosjekter rettet 
mot både nyfødte, barn, unge og voksne med medfødt hjerte-
feil. Seks gode søknader kom inn denne gangen, hvor tre endte 
opp med tildeling av støtte i 2016:

BEDRE FORSTÅELSE AV BLODETS STRØMNINGSFORHOLD
Thomas Möller fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, 
fikk støtte til prosjektet «Vector Flow Imaging ved medfødte 
hjertefeil og hjertesykdom hos barn». Prosjektet er en metode-
utvikling som skal gi bedre forståelse for strømningsforholdene 
for blodet, fra fosterstadiet og opp til voksen alder. I neste 
omgang vil dette gi hjelp til å skreddersy kompliserte inngrep 
på barnas hjerter.

INNSIKT I PSYKOSOSIAL STATUS
Katrine Onshuus Eriksen fra Oslo universitetssykehus HF, Riks-
hospitalet, fikk støtte til et kartleggingsprosjekt om psykososial 

status hos voksne med medfødt hjertefeil. Hensikten er å utvide 
kompetansegrunnlaget, slik at den helhetlige ivaretakelsen 
av disse pasientene blir bedre. Det dreier seg om å sikre gode 
overganger, se det enkelte mennesket og ivareta hele individet. 
Prosjektet samarbeider med nøkkelkompetanse i både Belgia, 
København og London.

HJERTETRANSPLANTASJON OG NERVESKADER
Vegard Bruun Wyller fra Akershus universitetssykehus HF, fikk 
støtte til «Causes and consequences of autonomic reinnervati-
on after heart transplantation: A sub study of the AccHEART 
project». 

Reinnervasjon dreier seg om å gjenopprette perifere nerveska-
der etter hjertetransplantasjon. Prosjektet ser på hvilken betyd-
ning dette kan ha for fysisk utholdenhet og avstøtning, og om 
fysisk trening kan påvirke reinnervasjonsprosessen. Studien vil 
tilføre kunnskap som vil ha betydning for hjertesyke barn med 
behov for hjertetransplantasjon.

TREDJE UTDELING FRA 
FORSKNINGSSTIFTELSEN
– Vi er opptatt av å få fram mer forskning og å sikre større spredning på forskningen 
på feltet medfødt hjertefeil, sa generalsekretær Helene Thon på vegne av Foreningen 
for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, da årets støtte ble delt ut på samarbeids-
møte for barnekardiologer tirsdag 22. november i fjor. Tre viktige prosjekter fikk 
støtte. 

Deler av styret til Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn og tre fornøyde forskere: Fra venstre Helene Thon, Gaute Døhlen, 
Thomas Möller, Katrine O. Eriksen, Anders Christensen, Pia Bråss og Siri Ann Nyrnes.
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J

"Ærlighet uten kjærlighet 
er brutalitet"

U

NASJONAL FAGKONFERANSE 
OM OPPFØLGING AV GRAVIDE 

Onsdag 16. november var fagpersoner fra hele landet samlet i 
Oslo til fagkonferansen «Små hjerter, store valg», for å diskutere 
hvordan oppfølging og veiledning av gravide ved påvist hjertefeil 

hos fosteret kan gjøres på best mulig måte.

På de neste sidene kan du lese om noen av innleggene og 
diskusjonene fra denne viktige fagdagen.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Dette er forhåpentligvis bare starten 
på et løft i oppfølgingen av gravide og 
deres partnere i en livsfase preget av kri-
se og fortvilelse, oppsummerte styreleder 
i Foreningen for hjertesyke barn, etter 
en dag full av viktige diskusjoner og 
erfaringsutvekslinger.

Ultralydjordmødre, fostermedisinere, 
barnekardiologer, spesialsykepleiere, 
sosionomer og psykologer som følger 
opp gravide under og etter graviditet, 
både fra inn- og utland, samt brukere 
med sterke egenerfaringer, var til stede 
på dette fagmøtet, i regi av Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB) og i samar-
beid med blant annet OUS Rikshospita-
let og Nasjonalt senter for fostermedisin 
(NSFM). 

Innleggene i løpet av dagen belyste pro-
blemstillingen fra mange sider og sørget 
for gode diskusjoner om kommunika-
sjon, etikk, medisin og medmenneskelig-
het i denne krevende fasen av svanger-
skapet etter at hjertefeil på fosteret er 
oppdaget. Både rundt det vanskelige 
valget om eventuelt å avbryte svanger-
skapet, men også om de påfølgende 
månedene fram mot fødsel, som for de 
fleste foreldrer er preget av sjokk, sorg 
og usikkerhet. Deltakerne på konferan-
sen reiste hjem med ny kunnskap, friske 
erkjennelser og ikke minst ferske faglige 
kontakter. 
– Det har kommet opp en del interessan-
te problemstillinger i dag, noen veldig 
konkrete, og jeg kan ikke forstå annet 
enn at noe er overkommelig å løse. For 
eksempel med at epikriser ikke er til-
gjengelige, at det ropes etter et funksjo-
nelt nasjonalt register for fostermedisin 
og at foreldre etterlyser skriftlig infor-
masjon på sykehuset, oppsummerte Erik 
Skarrud og minnet om at dette fagmøtet 
er et løft i starten på bedre oppfølging 
av den gravide med partner.

FLERE HJERTEFEIL OPPDAGES
Siden 80-tallet, da man startet med å 
tilby ultralyd til alle gravide i uke 18, er 
oppdagelsen av medfødt hjertefeil gått 
betraktelig opp, og da særlig av isolerte 
hjertefeil. Dette medfører dilemmaer og 
utfordringer. 
– Det fødes 60 000 barn i Norge hvert 
år, og det oppdages cirka 240 alvor-
lige medfødte hjertefeil, fortalte Eva 
Tegnander. Hun er jordmor med PhD 
på oppdagelse av hjertefeil i fosterlivet, 
og er leder for utdannelsesprogram-
met av ultralydjordmødre i Norge. 
At jordmødre stadig blir bedre til å 
oppdage hjertefeil tidlig, har betydning 

for barnets prognose. Samtidig medfører 
oppdagelsen en belastning og usikkerhet 
for mor og far.

BLANDET ERFARING FRA FORELDRENE
– Vi gjorde i sommer en spørreunder-
søkelse blant våre medlemmer, om hva 
slags informasjon de har mottatt, av 
hvem, hvordan (muntlig/skriftlig) og 
hvordan de opplever denne informasjo-
nen. Erfaringene som kommer fram er 
blandet. Mange ønsker seg færre per-
soner og instanser å forholde seg til og 
ikke minst en kontaktperson igjennom 
hele svangerskapet, sa generalsekretær i 
Foreningen for hjertesyke barn, Helene 
Thon. 

FORELDRE MÅ MØTES MED RESPEKT
Hva gjør det egentlig med foreldrene 
å få vite, spurte overlege og barnekar-
diolog på Rikshospitalet, Karl Viktor 
Perminow. 
– Kommunikasjonen med disse familie-
ne er en utfordring og en balansekunst. 
Det krever respekt for kvinnen og 
familien, for deres autonomi, for barnets 
rettigheter, for fagets kompleksitet, for 
eget ståsted, familiens ståsted osv. Vi må 
være ydmyke, og både lytte og snak-
ke med kjærlighet, sa Perminow, som 
møter disse familiene når de kommer til 
Rikshospitalet, både ved tidlig og sen 
henvisning til Rikshospitalet, og mener 
målet må være et sømløst opplegg for 
oppfølging av disse foreldrene.

KJERNEPRINSIPPET TVERRFAGLIGHET
– Foreldre som har fått vite at barnet 
de venter har hjertefeil, er i sjokk og 

krise. Tapet av det friske barnet er en 
stor sorg, og det er helt nødvendig med 
psykososial oppfølging, sa sosionom 
Tone Skogmo fra NSFM i Trondheim. 
Hun beskrev tverrfaglighet som en kjer-
neprinsipp i NSFMs ivaretakelse av den 
gravide, og fremhevet nødvendigheten 
av rammer og struktur rundt oppfølgin-
gen, med faste holdepunkter og tilgjen-
gelige samtalepartnere.

Erik Skarrud er leder for landsstyret i Fore-
ningen for hjertesyke barn. I sin oppsummer-
ing av fagdagen minnet han om at vi har et 
fantastisk helsevesen i Norge. – Det betyr 
ikke at alt er perfekt her hjemme. Alt, og da 
mener jeg alt, kan alltid bli litt bedre!

SMÅ HJERTER STORE VALG

Tone Skogmo er sosionom på NSFM på 
 St. Olavs Hospital.

Karl Viktor Perminov er overlege på OUS 
Rikshospitalet.
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Ewa Lena Bratt publiserte i fjor høst en 
kvalitativ studie om psykososiale konse-
kvenser og behov for støtte hos blivende 
foreldre hvor hjertefeil oppdages i svan-
gerskapet. I studien ble seks foreldrepar i 
alderen 24–37 år intervjuet.

Studien fokuserte på psykososiale kon-
sekvenser og behovet for støtte gjennom 
graviditet hos foreldre som har fått 
beskjed om at barnet de venter har en 
alvorlig hjertefeil. Foreldrene ble inter-
vjuet av Bratt 5–9 uker etter at barnet 
hadde fått diagnosen. Intervjuet hadde 
tre hovedtemaer: Å ta avgjørelsen om hva 
de skal gjøre, støtte under graviditeten og 
neste steg: hvordan blir fremtiden. 

– Å vente lenge på en diagnose er veldig 
stressende for foreldrene. De beskriver 
ventetiden som noe av det verste de har 
gjort i hele sitt liv, sier Bratt. 

Hun konkluderer derfor i studien med at 
det er avgjørende for foreldre at det går 
kort tid mellom første beskjed om at noe 
er galt, til de får en endelig diagnose.
 
MER SKRIFTLIG INFORMASJON
Det er også viktig at helsepersonell gjen-
tar informasjonen, gjerne mange ganger. 
Foreldrene er i en krise og klarer ikke så 
lett å håndtere og ta inn informasjonen 
de får. Helsepersonell bør også sjekke at 
foreldrene har forstått informasjonen rett.

– De drar hjem, henter inn ny informa-
sjon og kjenner at de må komme tilbake 
å finne ut hva som stemmer. Foreldrene 
vil gjerne få bekreftet at de har oppfattet 
ting riktig før de tar en endelig avgjørelse 
om hva de gjør med barnet, sier Bratt. 

Flere av foreldrene etterlyste også mer 
skriftlig informasjon, gjerne med bilder. 
Teksten må være lett å forstå. Dette er 
gjerne noe de vil ta med hjem og vise 
andre familiemedlemmer. 

– De fleste begynte å google med en gang. 
Noen kom seg ikke en gang ut av under-
søkelsesrommet før de fisket opp mobilen 
fra lomma. Flere av foreldrene etterlyste 
en nettside med informasjon av høy kvali-
tet på deres eget språk, påpeker Bratt. 

VIL GJERNE RINGE NOEN
I fasen hvor foreldrene skal bestemme seg 
for hva de vil gjøre med barnet de venter, 
kan også resultatene fra en eventuell kro-
mosomanalyse være helt avgjørende. Ewa 
Lena Bratts studie viste at høy tilgjenge-
lighet av helsepersonell er viktig under gra-
viditeten. Foreldrene etterlyser en mulighet 
til å ringe noen hvis de føler behov for det. 
Og hvis de ikke kan ringe, vil de gjerne ha 
mulighet til å sende en e-post. 

– De er også opptatt av å møte andre 
som er eller har vært i en liknende 
situasjon. Å lese blogger og personlige 
erfaringer fra personer som vet hva det 
handler om, betyr mye, sier Bratt. 
Støtten fra egen partner, familie og ven-
ner er også svært viktig i denne fasen. 

VIL BARNET KUNNE LØPE?
Studien viste også at foreldrene har svært 
mange spørsmål knyttet opp mot fødse-
len. «Får vi ha barnet hos oss, eller vil de 
ta barnet med en gang og springe vekk? 
Hvor på sykehuset skal barnet ligge? 
Får begge foreldrene være der? Kan jeg 
amme? Kan søsken hilse på? Hvordan 
skal vi forberede søsken? Vil barnet kun-
ne løpe? Være med i gymmen? Hvordan 
blir barnets livskvalitet?»

– Mange har også praktiske spørsmål 
knyttet til egen økonomi oppi alt dette. For 
å få svar på alle spørsmålene er det viktig 
at sykepleier, jordmor og sosionom er lett 
tilgjengelige for foreldrene, sier Bratt. 

Studien viste at foreldre, når det er snakk 
om prognose og behandling, vil ha kon-
kret og ærlig informasjon. 

– Si det hvis du er usikker. Ikke lat som 
du er sikker hvis du ikke er det, råder 
Bratt. 

KONKLUSJONER
I studien konkluderer hun med følgende 
avgjørende faktorer for at foreldre skal 
ha det best mulig etter å ha fått vite at 
noe er galt med fosteret:
•  Kortest mulig tid mellom første mis-

tanke om hjertefeil til endelig diag-
nose. Denne ventetiden oppleves som 
veldig stressende. 

•  God og stabil støtte fra helsepersonell 
gjennom hele svangerskapet.

•  Nettbasert informasjon av høy kvalitet 
på eget språk. 

•  Skriftlig, faktabasert informasjon, 
gjerne i form av bilder, som kan tas 
med hjem.

•  Støtte fra foreldre med liknende erfa-
ringer. Slik ser de at det kan gå bra. 

•  Kontakt med spesialsykepleier med 
erfaring fra barnekardiologi gjennom 
hele graviditeten. 

GOD OG STABIL STØTTE 
GJENNOM SVANGERSKAPET
– Foreldre vil gjerne ha informasjon skriftlig og etterlyser en nettside med 
informasjon av høy kvalitet, var et av budskapene fra Ewa Lena Bratt, 
sykepleier og forsker ved Göteborgs universitet. 

DELTE FORSKNING: Ewa Lena Bratt, sykepleier 
og forsker ved Göteborgs universitet, fant 
blant annet ut at foreldre ønsker skriftlig, fak-
tabasert informasjon når de får vite at babyen 
de venter har en alvorlig hjertefeil. På fagkon-
feransen delte hun resultatene fra en kvalitativ 
studie som ble offentliggjort i fjor høst. 

SMÅ HJERTER STORE VALG

TEKST OG FOTO: HEIDI DITLEFSEN
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– Det store valget. Å bære fram eller å 
avbryte et svangerskap? En grunnleggen-
de usikkerhet om veien videre. Kan man 
si noe objektivt om dette ansvaret? 

Slik startet Berge Solberg, professor i 
medisinsk etikk ved Norges teknisk-na-
turvitenskapelige universitet (NTNU) sitt 
foredrag på konferansen. 

– Når abort er et av alternativene, ligger 
det alltid i bakhånd at helsepersonell 
ikke en gang har lov til å gi anbefalinger. 
Det er et spenningsfylt etisk landskap å 
manøvrere i, sier Berge Solberg. 
Han gjør oppmerksom på at det er 
forskjell mellom det «klassiske svan-
gerskapsavbruddet» og spørsmålet om 
abort som en løsning som reises på bak-
grunn av funn i fosterdiagnostikken. 

I det første tilfellet handler det gjerne 
om en uønsket graviditet. Barnet er 
aldri «invitert inn» eller akseptert som 
parets barn. Foreldrene har ikke plan-
lagt foreldreskapet. I det andre tilfellet 
er graviditeten ønsket, barnet er invitert 
inn og akseptert. Valget om veien videre 
tas dermed på bakgrunn av en selvpålagt 
foreldreforpliktelse.

– Kanskje det interessante spørsmålet er 
om når vi egentlig blir foreldre? Og sva-
ret er kanskje når vi har bestemt oss for å 
bli foreldre eller å unnfange et barn, sier 
Berge Solberg retorisk og legger til: 
– Før var barn en «guds gave», nå er de 
«children of choice». Abort og ny tekno-
logi gir oss en mulighet til å velge. 

HVILKE ORD BRUKER DU?
Også Marianne Bahus, jurist og professor 
i medisinsk etikk, snakket om dette i sitt 
innledningsforedrag. 

– Vi ønsker fosterdiagnostikk, men det 
reiser store etiske problemstillinger. Det 
er et felt som er i stor utvikling. Vi får 

 bedre utstyr og det oppdages flere mis-
dannelser, sier Bahus. Men hva innebærer 
egentlig den gravides informasjonsrett og 
medvirkningsrett? Og har man også rett 
til ikke å vite?

Bahus pekte på sentrale utfordringer 
knyttet til informasjonsformidlingen når 
avvik på fosteret oppdages. Informasjo-
nen skal være objektiv, men hva er egent-
lig objektivitet? Er det bare å formidle 
det negative? Hvilke ord velger man å 
bruke som helsepersonell?

– Uttales det for eksempel at barnet du 
venter vil være vekstretardert, eller at det 
vil være litt mindre enn jevngamle? Hvor 
mye håp som gis av helsepersonell gjen-
nom valg av ord, bevisst eller ubevisst, 
har stor betydning for det valget foreldre-
ne skal ta, poengterer Marianne Bahus. 

FEM ETISKE HENSYN Å TA
Berge Solberg presenterer fem av de 
etiske kvalene som alltid vil hefte ved 
situasjoner der foreldre skal bestemme 
seg for å beholde et sykt barn eller å ta 
abort. Han påpekte at helsepersonell har 
en viktig oppgave i å veilede og formidle 
disse etiske dilemmaene til foreldrene. 

Det ubetingede foreldreskapet
Foreldre ser på seg selv som foreldre.
 – Gode foreldre slår ikke hånden av 
barnet sitt. Å avbryte et svangerskap 
er vanskelig i egne øyne. Barnet var i 
utgangspunktet ønsket, foreldreforplik-
telsen er selvpålagt og ubetinget.

Om å handle til sitt barns beste
– Avviket er dødelig eller svært alvorlig. 
Jeg unner ikke barnet mitt å leve dette li-
vet. En barmhjertighetsbegrunnelse ligger 

HELSEPERSONELL MÅ (TØRRE Å) 
SNAKKE OM ETISKE HENSYN OG KVALER
Helsepersonell bør i sin veiledning og formidling hjelpe foreldre til å manøvrere i 
det etiske landskapet. Foreldre snakker nemlig sjelden om dette selv, men tar det 
isteden inn gjennom fornemmelser og kroppslige symptomer. 

SMÅ HJERTER STORE VALG

TEKST:  HEIDI DITLEFSEN  FOTO: HANNI PETERSEN

Berge Solberg 
snakket om å 
manøvrere i et 
etisk og vanskelig 
landskap.
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til grunn, men er opphav til vanskelige og 
ofte motstridende følelser hos foreldrene.

Om selvrealisme og egoisme
– Har jeg tid, krefter og engasjement nok 
til å få et barn med store medisinske og 
funksjonsmessige utfordringer? 

Om likeverd og respekt
– Hvis jeg velger å avslutte svangerska-
pet, hva sier jeg da til bekjente og andre 
med barn i samme situasjon?  Min be-
slutning om eventuelt å avbryte et svan-
gerskap kan sende et signal til voksne 
barn med en tilsvarende funksjonsnedset-
telse om at slike liv ikke er verdt å leve. 
Et slikt «signalargument» er omstridt.

Om å ta hensyn til eksisterende barn 
– Er det riktig overfor eksisterende barn 
å sette et barn med spesielle behov til 
verden? Tenker vi at vi har større etiske 
forpliktelser overfor de barna vi har fra 
før? Her kommer perspektivene om ro-
mantisering versus forferdeliggjøring inn. 
– Sier vi som helsepersonell at det er 
verre enn det det er, eller skjønnmaler vi 
utfordringene?

– Helsepersonell må tørre å berøre disse 
fem etiske hensynene. De er der, selv om 
de ikke har blitt uttalt. Foreldrene opple-
ver dem gjennom følelser og fornemmel-
ser, men svært få gravide er i stand til å 
sette ord på det selv, sier Solberg. 

Han påpeker at det ikke finnes noen 
fasitsvar, men at helsepersonell i sin 
veiledning og formidling må hjelpe det 
gravide paret til å bli kjent med kartet i 
det etiske landskapet og å finne ut hva 
som er riktig for dem.

– Helsepersonell må sikre at pasienten 
blir trygg på beslutningen sin og kan 
finne fred med seg selv, presiserer Berge 
Solberg.
 
EN SKJØR BALANSE 
Pål Gulbrandsen, professor ved klinikk 
for helsetjenesteforskning og psykiatri 
ved Ahus, sier brukermedvirkningsloven 
skaper en uhyre skjør balanse som leger 
og andre ansatte ikke nødvendigvis er 
rustet til å mestre. Han problematiserte 
hva det for en pasient vil si å være auto-
nom – og å ha medbestemmelse. Er det 
en liberal rettighet eller en evne – og vil 
man ha det?

– Før vi diskuterer hvem som bestemmer, 
må pasienten forstå hvorfor han eller hun 
tas med på en slik diskusjon. Det er vår 
oppgave som helsepersonell å hjelpe pa-
sienten til å ta en beslutning. Og når man 
først tar opp denne diskusjonen, må man 
ikke løpe fra pasienten eller fra ansvaret, 
understreker han.

PASIENTENS RETT TIL Å VELGE
Pål Gulbrandsen er utdannet allmenn-

lege, men har de siste 20 årene jobbet 
med pasientforholdet og kommunikasjon 
mellom leger og pasienter. I foredraget 
viste han til en studie hvor han i ti år 
forsket på videosamtaler mellom leger 
og pasienter ved Ahus, mange av dem fra 
barneavdelingen. 

Studien viste at leger av og til presente-
rer valgmuligheter der de anbefaler én 
løsning fremfor andre, samtidig som de 
gir pasientene rett til å velge. Dette gjør 
pasienten usikker. 
– Hvis pasienten opplever at legen ikke 
vil ha ansvaret, kan det føre til mistenk-
somhet og tillitskrise. Pasienten viser 
også ofte motvilje mot å få ansvaret for 
å velge, og peker på manglende kunn-
skap. Ansvaret gis derfor tilbake til legen, 
forklarer Gulbrandsen.

Han poengterer i foredraget at usikker-
het er en sentral del av medisinen. Vi må 
leve med den og greie å formidle den til 
pasienten.

– Leger må formidle usikkerhet på en 
måte som gir trygghet. Vi må vise at vi 
vet hva vi jobber med selv om vi er usi-
kre. Vi må skille usikkerhet fra utrygghet, 
sa han. Fremgangsmåten han anbefaler 
er å gi gode begrunnelser, skape et godt 
team med pasienten, informere om al-
ternativer, få fram preferanser og en god 
beslutningsdiskusjon.

SMÅ HJERTER STORE VALG

Pål Gulbrandsen problematiserte pasientens medbestem-
melsesrett og hva den innebærer.

Marianne Bahus utfrodret på hva som egentlig er objektiv informasjon.
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Judy Tenenbaum jobber ved Evelina 
Children’s Hospital i London og har lang 
erfaring med å følge opp foreldre som 
får beskjed om at barnet deres har en 
alvorlig hjertefeil. Hun jobber i teamet 
for prenatal diagnostikk og oppfølging 
av gravide. Sammen med kollega Gurleen 
Sharland, professor og spesialist i fos-
terdiagnostikk kardiologi, var hun en av 
dem som hadde reist lengst til fagkon-
feransen. De to erfarne damene ga de 
fremmøtte et nært innblikk i hvordan de 
i London møter foreldre i sitt livs krise. 

Judy Tenenbaum fokuserte blant annet 
på hvor viktig det er å gjøre det klart for 
foreldrene at det som har skjedd ikke er 
deres feil. 

– Når de får vite at barnet har en 
hjertefeil, mister de den friske babyen 
de drømte om og ofte troen på seg selv. 
Folk vil ha forklaringer på alt som skjer, 
men det er ikke alt som kan forklares, 
sier Tenenbaum. Hun erfarer at foreldre 
til en baby med hjertefeil ofte føler seg 
veldig alene. De tenker at ingen egentlig 
kan forstå hvordan de føler det og at de 
kjenner seg veldig annerledes. 
 
FÅR ET BREV
Alle foreldre som kommer til Evelina 
blir tilbudt 24/7-rådgivning gjennom den 
britiske veldedighetsorganisasjonen ARC. 
De gir også ut en hjelpehåndbok (ARC 

Parent Handbook), som inneholder infor-
masjon til foreldre som får beskjed om at 
barnet de venter har misdannelser. Boken 
er ment å være en hjelp i prosessen når 
foreldrene skal bestemme seg for om de 
beholder barnet eller ikke. 

Etter den første rådgivningstimen på 
sykehuset får foreldre utdelt et brev som 
inneholder all relevant informasjon.

– Her er jeg ganske streng og understre-
ker hvor viktig det er at de leser brevet, 
men sier at de ikke bør gjøre det på 
toget. Brevet er viktig, sier Judy Tenen-
baum. 

Under rådgivningen er hun og kollegene 
opptatt av å gi en presis beskrivelse av 
funnene fra undersøkelsen. Det skal gis 
et klart, ærlig og sant bilde av diagno-
sen. Tenenbaum og kollegaene beskriver 
også de behandlingsmulighetene som 
finnes. 

RÅDGIVNING SAMME DAG
– Vi skal deretter hjelpe foreldrene til 
å komme fram til en avgjørelse som er 
best for dem. Det er ingen riktig måte 
å gjøre dette på. Helsearbeidere må 
unngå å legge egne meninger inn i denne 
diskusjonen, og strebe etter å gi famili-
ene støtte og verktøy slik at de kommer 
fram til en beslutning som er best mulig 
for dem. Uansett hvilket valg foreldrene 

tar, må vi støtte dem, presiserer Tenen-
baum. 

Sentrale elementer i deres rådgivning er 
blant annet at den må gis kort tid etter 
ultralyden, faktisk på samme dag. Viktig 
er det at den skal hjelpe til med å fjerne 
skyldfølelsen foreldrene kjenner på etter 
å ha fått beskjed om at fosteret har mis-
dannelser. Det er også nødvendig at det gis 
forklaring på sjargongen som blir brukt i 
fagmiljøet, slik at foreldrene forstår den. 
Gode kommunikasjonsferdigheter og em-
pati er viktig. Parets kroppsspråk og hvor 
de står følelsesmessig må leses.

– Å vurdere underveis i hvilken grad 
foreldre forstår det som blir sagt, og 
eventuelt justere informasjonen som gis, 
er helt essensielt.

– Husk at foreldrene har med seg hele 
livet sitt. De bærer på følelser fra tidligere 
erfaringer i livet og er i sjokk. De er også et 
par og går ikke alltid i samme retning, men 
på et tidspunkt må de komme sammen, sier 
Tenenbaum. 

Spesialsykepleieren påpeker hvor viktig det 
er at helsepersonell lager et edderkoppnett 
for foreldrene av folk som kan hjelpe dem i 
prosessen, og at de forteller dem om dette. 
Hun er opptatt av at ulike faginstanser på 
sykehuset og i nærområdet involveres og 
informeres. Håp er også viktig.

SMÅ HJERTER STORE VALG

ET EDDERKOPPNETT AV STØTTE
ERFARINGER FRA BRITENE:

– Håp er helt essensielt 
for foreldre i en slik 
situasjon. Det sentrale i 
rådgivningen er å utstyre 
foreldrene med ulike 
verktøy, slik at de kan 
komme seg gjennom 
dette på best mulig måte, 
fortalte spesialsykepleier 
Judy Tenenbaum under 
sitt foredrag. 

TEKST:  HEIDI DITLEFSEN  FOTO: HANNI PETERSEN
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– Foreldrene må få støtte i å finne en 
måte å takle beskjeden om at babyen de 
venter har en alvorlig hjertefeil på. Selv i 
de verste situasjoner trenger de å vite at 
livet kan bli bra igjen, sier Judy Tenen-
baum. Hun oppfordrer ofte foreldre til å 
lage et tankekart for å få bedre oversikt 
over tanker og følelser. 

– Det sentrale i rådgivningen er å utstyre 
foreldrene med ulike verktøy, slik at de 
kan komme seg gjennom dette på best 
mulig måte. Foreldrene skal leve videre 
på denne reisen og beslutningene som tas. 
Som helsepersonell er vi bare vitne til en 
liten del av den, avslutter hun. 

VANSKELIGE DIAGNOSER
Gurleen Sharland snakker også om hvor 
viktig det er å forklare problemet til 
foreldrene på en slik måte at de greier å 
forstå det. På den andre siden er ikke alle 
diagnoser enkle.

– Hvis diagnosen er konkret og klar, er 
det «lett» å forklare foreldrene om den og 
om fremtidsutsiktene, men det finnes flere 
uvanlige og sjeldne diagnoser. Da er det 
vanskelig å være konkret fordi vi ikke vet 
nok, forklarer Sharland. 

Foreldrene ønsker ifølge professoren å 
vite nøyaktig hva som kommer til å skje. 
«Må barnet ha operasjon? Hvor lenge vil 
operasjonen vare? Hvor lenge vil babyen 
være på sykehus? Hva blir resultatet? Vil 
babyen overleve?»

– Vi må være realistiske og gi en ærlig 
beskrivelse av risikoen. Prøv å gi balan-
sert informasjon og tenk på hvordan du 
uttrykker deg, råder Gurleen Sharland og 
fortsetter:

– Fortell foreldrene om eventuelle ope-
rasjoner og om sjansen for å dø av disse. 
Foreldre ønsker eksakt informasjon om 
dette, og om barnets livskvalitet og mulig-
het for et normalt liv. Svar på spørsmål, 
selv om også usikkerhet må formidles, 
det er mye vi ikke vet og kan si noe om. 
Anerkjenn foreldrenes bekymring.

HVA VILLE DU GJORT? 
Hun blir ofte spurt om hva hun selv ville 
ha gjort hvis hun var i samme situasjon. 
Ville hun beholdt barnet eller avbrutt 
svangerskapet?

– Jeg forteller dem aldri hva jeg ville ha 
gjort, men sier at jeg ikke vet hva jeg ville 

ha gjort dersom jeg var mor til et hjerte-
sykt barn, sier Sharland. 

Hun forklarer at følgende elementer er 
sentrale i hennes jobb som spesialist i 
fosterdiagnostikk innenfor kardiologi:

•  Å stille en korrekt diagnose. 
•  Svare på alle spørsmål foreldrene har 

på en så ærlig og lettfattelig måte som 
mulig. Hva betyr det for eksempel for 
barnet å ha denne hjertefeilen? 

•  Informere annet relevant helseperso-
nell og team.

•  Hente inn andre spesialister når det er 
nødvendig.

•  Planlegge oppfølgingssamtale.
•  Planlegge resten av graviditeten. 

Gurleen Sharland har avslutningsvis føl-
gende råd å gi til sine norske kolleger: 

– Gi foreldrene støtte som ikke er 
dømmende og respekter deres frihet til 
å velge. Hvert enkelt tilfelle må behand-
les som et helt individ, og ikke bare en 
hjertefeil! 

SMÅ HJERTER STORE VALG

ERFARNE: Judy Tenen-
baum (t.v.) og Gurleen 
Sharland jobber begge 
ved Evelina Children›s 
Hospital i London og 
kom til fagkonferansen 
for å fortelle hvilken 
hjelp og støtte de tilbyr 
foreldre som får vite at 
barnet de venter har en 
alvorlig hjertefeil.



12 MAGASINETHJERTEBARNET

Maren Stabel Tvedt, Marion Kjelling, En-
dre Dahlen Bjørnestad og Eirik Sørensen 
delte åpent og ærlig sine erfaringer som 
hjertebarnforeldre under fagkonferansen. 
De ble intervjuet av journalist Elisabeth 
Skarrud som selv er mamma til ei jente 
med hjertefeil. Foreldrene ble blant annet 
spurt om hvordan de opplevde å få den 
knusende beskjeden om at noe var galt 
med barnet deres. 

Eirik Sørensen beskrev det slik:
– Det var et stort sjokk med en gang, 
men allerede dagen etter fikk vi snakke 
med landets beste på dette. Jeg husker 
godt setningen «Dette kan fikses». Vi fikk 
gode prognoser veldig tidlig, og jeg klam-
ret meg litt fast til dette. Også tok jeg litt 
rollen i parforholdet som den som skulle 

holde den positive stemningen oppe og 
ikke gå i kjelleren, sa han. Sønnen Ludvig 
er to måneder og har TGA. 

KREVENDE SITUASJON
For Endre Dahlen Bjørnestad og kona 
var ting mer uavklart i starten. Datteren 
deres, Anna (1), er født med tre hjerte-
feil. Hoveddiagnosen var koarktasjon av 
aorta. Endre fortalte:
– Legene sa tidlig til oss at feilen ikke var 
lett å finne ut av, men vi følte at de var 
på saken og tok den alvorlig. Situasjonen 
var veldig krevende fram til vi fikk en 
avklaring på hva som feilte henne. 
Paret bor i Kristiansand og reiste fra uke 
18 tur-retur Rikshospitalet opptil to gan-
ger i uka for oppfølging av hjertefeilen. 
Marion Kjelling er mamma til Jakob Olai 

(1). Hun var på rutineundersøkelse i uke 
19 i Kirkenes da hjertefeilen ble oppda-
get. Da ble hun sendt til Nasjonalt senter 
for fostermedisin (NSFM) på St. Olavs 
Hospital i Trondheim ganske umiddel-
bart. Dit dro hun alene, mannen var i 
Bodø hvor han på den tiden studerte. 

SJOKK OG TÅRER
Marion beskrev opplevelsene på NSFM 
slik:
– Det var en veldig stressende situasjon. 
Tårene rant og jeg følte at jeg ikke fikk 
puste. Alt jeg greide å tenke, var: «Går 
det an å redde dette barnet? Kan han 
overleve?»

Marion og familien delte for øvrig 
historien sin om Jakob Olai i det forrige 

– KONTAKTSYKEPLEIEREN 
BØR INN TIDLIG I PROSESSEN
Marion, Maren, Endre og Eirik er foreldre til hjertesyke barn. Alle fikk vite om 
hjertefeilen i svangerskapet. På konferansen påpekte de viktigheten av å ha en fast 
kontaktperson å forholde seg til den første tiden. 

FORELDRE TIL HJERTEBARN: Fire foreldre fortalte åpent og ærlig om 
hvordan de hadde opplevd prosessen med å få et hjertesykt barn. Fra 
venstre Endre Dahlen Bjørnestad, Marion Kjelling, Maren Stabel Tvedt 
og Eirik Sørensen. Barna deres er i alderen to måneder til halvannet år. 
Foto: Heidi Ditlefsen

TEKST OG FOTO:  HEIDI DITLEFSEN
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nummeret av Hjertebarnet (nummer 
4/2016). Sønnen har HVHS og er nå ope-
rert to ganger. Han venter på sin tredje 
hjerteoperasjon. 

Marion synes det tok lang tid under den 
første samtalen før helsepersonellet ved 
NSFM fikk fram budskapet om at det var 
hjelp å få.
– Jeg var helt i sjokk og dannet meg et 
bilde av et misfoster som ikke var foren-
lig med liv, sa hun til intervjuer Elisabeth 
Skarrud. 

FIKK UBALANSERT INFORMASJON
Også Maren Stabel Tvedt og mannen 
fikk kjennskap til datteren Johannas (1) 
hjertefeil på rutineultralyden i uke 19. De 
bor i Stavanger, men ble sendt til NSFM 
dagen etter at feilen ble oppdaget. Det 
døgnet brukte Maren til å lese seg opp 
på hjertefeilen HVHS. Legene var relativt 
sikre på at dette var diagnosen. 

– Gjennom det jeg leste, skjønte jeg at 
spørsmålet om abort ville komme opp. 
Den medisinske informasjonen vi fikk på 
NSFM var god. De tegnet og forklarte, 
men når det kom til konsekvensene, følte 

vi at informasjonen var ubalansert, for-
talte Maren. Hun og samboeren fikk vite 
at barn med HVHS faller ut av skole og 
arbeidsliv, at mange har lav IQ og at det 
kom til å bli en belastning for foreldre og 
storesøster. 

– Jeg hadde hatt et døgn til å lese selv og 
visste at det gikk bra med en del av disse 
barna. Vi hadde ikke bestemt oss for hva 
vi ville velge før vi reiste til Trondheim, 
men informasjonen vi fikk ga oss lite 
håp, sa Maren. 
Hun tok selv kontakt med Rikshospitalet 
og fikk resten av oppfølgingen der. 

– Å komme til Riksen ga en utrolig trygg-
het, men vi synes jo det er litt rart at vi 
måtte ringe dit selv, da, påpekte Maren. 

HADDE 30–40 SPØRSMÅL
Intervjuer Elisabeth Skarrud lurte på 
om foreldrene fikk en egen kontaktsy-
kepleier å forholde seg til. Det kunne 
de fleste bekrefte. Alle sa også at denne 
personen betød utrolig mye i prosessen 
fram til fødsel. På Rikshospitalet er det 
en kontaktsykepleier som har ansvar for 
foreldre som ikke har fått barn ennå og 

en som har ansvar for foreldre i etterkant 
av fødsel. 
For Eirik Sørensen og samboeren var 
kontakten med kontaktsykepleier uvur-
derlig. 
– Vi hadde med 30–40 spørsmål til det 
første møtet med henne og følte at vi fikk 
svar på alle. Vi følte oss prioritert, sa han 
til forsamlingen. 

For Endre Dahlen Bjørnestad og kona, 
skapte kontaktsykepleieren forutsigbar-
het i en kaotisk situasjon.
– Det var veldig verdifullt, fortalte han.

FORLØSENDE SPØRSMÅL
Maren Stabel Tvedt beskrev kontaktsyke-
pleierens betydning slik:
– Hun hjalp meg å rydde i tankene. Det 
kan bli kritisk hvis man ikke fanger opp 
hva pasienter tenker. At Anne (Berglund, 
journ. anm) spurte «Hva tenker dere 
nå?» og «Hvordan har dere det nå?» 
var veldig forløsende. Hvis det er noe 
som skal forsterkes innen omsorgen for 
foreldre som får et hjertesykt barn, er det 
denne funksjonen. Å få en kontaktperson 
så tidlig som mulig, er helt avgjørende, sa 
Maren Stabel Tvedt. 

SMÅ HJERTER STORE VALG

ORDSTYRERE PÅ FAGMØTET: Barnelege Bård 
Fossli Jensen og journalist og hjertebarn-
mamma, Elisabeth Skarrud. 

Foto: Hanni Petersen
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Konferansen «Små hjerter, store valg» 
ble avsluttet med en paneldebatt, ledet av 
barnelege Bård Fossli Jensen. Målet var å 
komme med forslag til nytenkning i den 
norske organiseringen og oppfølgingen 
av foreldre som venter alvorlig hjertesyke 
barn. 

– Jordmødrene er de som driver mest 
med fosterdiagnostikk i Norge. Vi må 
få muligheten til å skaffe oss enda mer 
kunnskap, poengterte ultralydjordmor 
ved Stavanger universitetssjukehus Clau-
dia Heien.

– Den som oppdager hjertefeilen ved 
første konsultasjon (som ofte holder 
kontakt underveis) kunne være en kon-
taktjordmor gjennom hele svangerskapet, 
foreslo leder for Nasjonalt senter for 
fostermedisin (NSFM), Torbjørn Moe 
Eggebø. 

Overlege Karl Viktor Perminow suppler-
te: 
– I Norge har vi mange desentraliserte 
og små steder hvor gravide følges opp. 
For å kunne påvise hjertefeil tidlig i 
svangerskapet (prenatalt) må vi jobbe 
helt målrettet med å bedre diagnostikken 
også på disse stedene. 

Sturla Eik Nes, fostermedisiner og grunn-
legger av NSFM, var også opptatt av 
jordmødrenes rolle i sitt foredrag.

– Jordmødrene er ryggmargen i god 
fostermedisin og veldig ivrige på å tilegne 
seg ny kunnskap. Vi håper å bedre detek-
sjonen av hjertefeil på et nasjonalt nivå 
ved at undervisningsaktivitet har fokus 
på hjertet. Det er kjernen av det vi har 
lært over 30 år på NSFM, sa Eik Nes. 

DYRT MED PASIENTHOTELL
Også spørsmålet om fars rettigheter kom 
opp. Kontaktsykepleier ved Rikshospita-
let, Anne Berglund, har fulgt foreldre som 
venter et hjertesykt barn i 16 år. Hun er 
svært engasjert i dette temaet.

– Far er nesten en ikke-person før nav-
lestrengen er kuttet og det er fryktelig 
urettferdig. Tre uker på pasienthotellet 
koster 8820 kroner, og da får far kun 

SMÅ HJERTER STORE VALG

MER OPPLÆRING AV JORDMØDRE 
OG STYRKEDE RETTIGHETER TIL FAR
Jordmødre bør få bedre opplæring i fosterdiagnostikk og far bør få flere 
rettigheter før barnet er født. Dette var noen av forslagene til forbedringer 
som kom opp i paneldebatten. 

At jordmødre stadig 
blir bedre til å 

oppdage hjertefeil 
tidlig, har betydning 

for barnets prognose. 
Samtidig medfører 

oppdagelsen en 
belastning og 
usikkerhet for

 mor og far.
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frokost. Totalkostnaden for far er ofte 15 
000 til 20 000 kroner, Mange må bruke 
kredittkort for å betale denne regningen, 
sa Berglund.

Kun mor får dekket opphold på pasi-
enthotellet før fødselen av et alvorlig 
hjertesykt barn. Far må enten bli hjemme 
eller betale. 

– En av mine hjertesaker er at far må si 
ifra om at dette ikke er akseptabelt. Han 
går også glipp av mye viktig informasjon 
som mor i en stresset situasjon må videre-
formidle til far, fortsatte Berglund. 

Hun og kollega Karl Viktor Perminow 
var også enige om at de skal danne et 
mer definert team som jobber med opp-
følgingen av denne pasientgruppen. 

– Alt ligger til rette, men det er litt mange 
som er som små konger på haugen. Vi 
må samarbeide mye tettere og finne en 
felles linje for dette arbeidet, fastslo Anne 
Berglund. Hun skrøt ellers av arbeidet 
NSFM gjør på dette feltet og måten de 
tverrfaglig har organisert seg på. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER
Årlig er det rundt 200 konsultasjoner 
av gravide som venter hjertesykt barn 
på Rikshospitalet i Oslo, og 3–6 pasien-
ter kommer fast hver fredag. Da er det 
ultralyd hvor fostermedisiner er til stede. 
Det er også en felles rådgivningssamtale 
med barnekardiolog, hvor de snakker om 
hjertefeilen og prøver å formidle på en 
ordentlig måte hva de har funnet. 

Overlege Karl Viktor Perminow pekte 
i foredraget sitt tidligere på dagen på 
følgende forbedringsmuligheter:

– En kontakttelefon for redde foreldre 
med nye diagnoser på barnet. Tidligere 
engasjement og involvering av kontakt-
sykepleier, sosionom og psykolog. Bedre 
støtteordninger for fedre/familier som 
venter på sykehotellet (de tre siste ukene 
før planlagt fødsel). Tidligere henvisning 
til Oslo universitetssykehus (OUS) for å 
bedre planlegging og redusere engstelse, 
og bedre billedlagring og demonstra-
sjon av bilder for kirurgisk planlegging 
prenatalt

HVA GIR DERE DÅRLIG 
SAMVITTIGHET?
Fossli Jensen spurte paneldeltakerne hva 
som gir dem mest dårlig samvittighet på 
jobb. 
Han fikk følgende svar:

Claudia Heien, ultralydjordmor ved 
Stavanger universitetssjukehus:

– At foreldrene ikke får en kontinuitet i 
oppfølgingen. De kommer ikke til den 
samme legen hver gang. 

 Synnøve Lian Johnsen, seksjonsoverlege 
ved Haukeland universitetssykehus:

– Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å dvele 
ved hver enkelt pasient. Både underveis 
og i ettertid.

Johnsen ønsker tettere kontakt med føde-
avdelingen og eventuelt barnelegene, ikke 
minst for å øke sin egen kunnskap. Og 
tidligere dialog med kontaktsykepleier og 
teamet på Rikshospitalet.

– Vi «slipper» foreldrene bare fra oss. 
Kontinuiteten kan vi gjerne gjøre noe 
med.

Karl Viktor Perminow: 

– Vi får ikke godt nok til en systematisk 
registering av virksomheten som kan gi 
økt kompetanse og bli til forskningstall. 
Også spør jeg meg om det er riktig å ha 
fredagspoliklinikk fordi det blir lenge å 
gå med ubesvarte spørsmål for foreldre 
gjennom helgen. Vi burde kanskje ha 
flyttet den til en annen dag.

Han tok også til orde for å få til et bedre 
samarbeid med fødeenhetene, og er 
blant annet opptatt av at ultralydbilder 
må være i samme billedformat, slik at 
de lettere kan deles, både i forkant og 
underveis.

Torbjørn Moe Eggebø, leder av NSFM:

– Timen med diagnostikere når vi foku-
serer intenst på skjermen mens forel-
drene ligger spent og venter og prøver å 
analysere oss. Jeg tenker vi kan bli bedre 
til å formidle informasjon på en forståelig 
måte mens vi utfører diagnostikken.

Ordstyrer Fossli Jensen utfordret alle 
paneldeltakerne på kommunikasjon som 
eget tema, om den vanskelige samtalen 
med mor (og far), og om hvor viktig det 
er å besitte kunnskaper om dette.

Torbjørn Moe Eggebø konkluderte med 
følgende sitat:

– Nøkkelen er å samarbeide, lære av 
hverandre og være villige til å hjelpe 
hverandre. Selv skal jeg reise tilbake til 
Trondheim og fortsette arbeidet for å få 
til et nasjonalt kvalitetsregister. 

SMÅ HJERTER STORE VALG

ALVORLIGE HJERTEFEIL HOS BARN
• Hjertefeil er den mest vanlige sykdommen ved fødsel.
• Cirka 3–4 alvorlige hjertefeil oppdages ved 1000 foster. Med cirka 60 000 fødsler 

i Norge hvert år, forventes det at cirka 240 av disse vil ha en alvorlig hjertefeil.
• Oppdagelsesprosenten har bedret seg over tid. Statistikk fra Nasjonalt senter for 

fostermedisin (NSFM) fra 1986–2012 viser en oppdagelsesrate på 71 prosent. 
Denne bør bli høyere og er trolig høyere etter 2012.

• Det finnes ikke mye data fra resten av Norge. Her varierer oppdagelsesprosenten 
fra 24 til 74. 

• Stadig flere alvorlige hjertefeil blir funnet tidlig, også de isolerte hjertefeilene. 
12 prosent blir oppdaget før uke 13. 

• De hyppigeste hjertefeilene er AVSD, Fallots tetrade og HVHS. 
Kilder: Eva Tegnander og Sturla Eik NesKontaktsykepleier Anne A. Berglund. En av 

hennes hjertesaker er fars rettigheter før 
barnet er født.
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Y

Nytt hjerte ga nye muligheter
Amalie Sylte Vik er 20 år og fra Vestnes i Møre og Romsdal. Som unge mennesker 
flest, har hun drømmer om fremtiden. Amalie har i tillegg med seg noen erfaringer 

hun ikke deler med så mange andre unge mennesker: Hun lever med nytt hjerte.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

GODE VENNER: Amalie og 
hennes venninne Maria,
 foran Rikshospitalet i Oslo
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Amalie kom til verden våren i 1996, på syke-
huset i Ålesund. Der syntes de å høre en bilyd på 
undersøkelsen, men mor og barn ble sendt hjem 
fra barsel. 
– De sa at bilyd var veldig vanlig og kunne høres 
på mange nyfødte, forteller mamma Jorunn Sylte. 
På seksukers-kontroll på helsestasjonen var bily-
den fortsatt hørbar, og Amalie ble sendt tilbake 
til sykehuset i Ålesund. De undersøkte hjertet og 
oppdaget at Amalie hadde singel ventrikkel og 
transposisjon (se faktaboks). Tilstanden hennes var 
alvorlig, og mor og barn ble i all hast sendt til Riks-
hospitalet, hvor en hjelpeoperasjon ble utført. Litt 
senere, i to steg og i løpet av to år, ble hun fontan- 
operert, hvilket betyr en omkobling av årene slik at 
blodet fra kroppen flyter passivt gjennom lungene. 

14 ÅR MED ET HALVT HJERTE
Amalie husker ganske lite fra barndommens 
mange sykehusopphold, eller av at hun faktisk var 
syk som liten. 
– Jeg tenkte ikke så mye over at jeg hadde hjerte-
feil og at jeg egentlig ble veldig fort sliten. Det var 
bare sånn det var, forteller Amalie. 

For mor var det annerledes. Hun minnes ei jente 
med stadige infeksjoner, inn og ut av sykehus for 
overvåkning, astma, dårlig matlyst og lite energi. I 
barnehagen hadde hun assistent, måtte være inne 
når det var dårlig vær og hvilte mye. Da det nær-
met seg skolestart ble Amalie stadig mer svimmel 
og dårlig, og hun hadde lav puls. De satte inn en 
pacemaker for å gi hjertet hennes pumpehjelp. 

– Jeg husker at jeg følte meg mye bedre etterpå, 
var mer opplagt og mye mer våken, forteller Ama-
lie. Årene etter var ganske gode. Mot slutten av 
barneskolen endret det seg gradvis, og Amalie ble 
sakte, men sikkert dårligere. Det gikk ut over både 
fysisk form og skoleprestasjoner. 

– Jeg hadde en del tilrettelegging på skolen, fikk 
ekstratimer og hadde egen lærer som fulgte meg 
opp, forteller Amalie. Hun slet med både konsen-
trasjon og yteevne. Særlig gymtimene husker hun 
som kjedelige. Når de andre hadde løping eller var 
på turer, måtte hun trene for seg selv i et eget rom. 
De andre lurte på hvorfor hun «slapp» å være med. 

INNLAGT I FLERE ÅR 
Formen stupte. Amalie ble mer og mer andpusten, 
hadde magesmerter og ble stadig mer hoven i 
kroppen. Hun fikk påvist proteintappende tarm, 
og ble satt på streng diett med fettfattig kost. 
– Jeg husker at søsteren min var ordentlig sint, 
hun hatet denne maten, forteller Amalie, som kan 
smile av det hele i dag. Den gangen likte hun det 
dårlig.

Så kulminerte det hele i det hun selv husker som 
en ganske dramatisk episode. Bestevenninnen 
Maria var på overnatting hos Amalie, foreldrene 
hennes på middag hos naboer. Om kvelden fikk 
Amalie store brystsmerter, men ville ikke si noe til 

venninnen. Da hun våknet dagen etter kunne hun 
knapt puste, og det bar rett på sykehuset.

– Stakkars Maria, hun må ha vært livredd, tenker 
Amalie om alt oppstyret nå i ettertid. På sykehuset 
satte de umiddelbart inn dren og tappet en liter 
væske fra hver lunge. Drenet ble værende i seks 
måneder, for lungene fylte seg stadig opp igjen. 
Det meste av livet de neste tre årene tilbrakte 
Amalie på sykehus, vekselvis på sykehuset i Åle-
sund og på Rikshospitalet. 

De fant liksom ikke helt ut av hva som var galt, 
eller hva som kunne gjøres med det som var galt. 
Amalie ble sykere og svakere og var for det meste 
sengeliggende. Å gå på skolen var uaktuelt. 
– Jeg var egentlig ikke ordentlig tilbake på skolen 
igjen før i tiende klasse, forteller hun. 

MYE ALENE
Amalie fikk litt hjemmeundervisning i disse årene. 
En lærer kom hjem til henne eller på sykehuset, 
innimellom hadde hun med noen venner på be-
søk. Men Amalie innrømmer at hun ble isolert og 
ganske ensom. 
– Folk ble på en måte vant til at jeg ikke var der. 
Jeg følte meg litt glemt.

Så ble Amalie satt på kortison for å avhjelpe 
proteintapet (Albumin) i tarmen. Hun sto på 
preparatet i flere år, uten at det egentlig hjalp. Der-
imot førte det til at hun la på seg og i tillegg fikk 
osteoporose (benskjørhet). Både hofter og knær er 
varig ødelagt og skjeve. Amalie ble også stadig mer 
andpusten og blå. De prøvde å lette på trykket ved 
å lage et hull i hjertet, noe som heller ikke hjalp. 

– Nå kan jeg egentlig 
bli akkurat hva jeg vil. 
Bortsett fra gartner 
da, kanskje. Bakterier 
fra jord er ikke så bra. 
Jeg må i det hele tatt 
være litt forsiktig med 
bakterier, sier Ama-
lie Sylte Vik, som ble 
hjertetransplantert for 
fem år siden.
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Situasjonen var egentlig ganske håpløs for Amalie, 
som nå var fullstendig sengeliggende og måtte 
bruke rullestol om hun i det hele tatt å skulle 
forflytte seg utenfor sykehussengen.

VENTET ETT DØGN PÅ NYTT HJERTE
I mars 2011 ble det så besluttet at Amalie skulle 
settes på transplantasjonsliste for nytt hjerte. Hun 
ventet i rekordkort tid – bare litt over et døgn 
tok det før et donorhjerte var på plass. Ingen 
hadde snakket med henne om transplantasjon 
før dette siste døgnet, og det hele kom ganske 
brått på 14-åringen. Amalie husker dagen godt. 
Det var helg, og hun og mamma så landskamp 
mellom Norge og Danmark på rommet hennes på 
Rikshospitalet. Plutselig kom en grønnkledd lege 
inn døra. 

– Vi har et hjerte til deg, gjør deg klar, sa han. Jeg 
skjønte egentlig ingen ting, det gikk så fort, husker 
Amalie, og tenker med lettere gru på forberedelse-
ne hun måtte gjøre. 
– Klysteret var kanskje det aller verste ved alt 
sammen, forteller hun leende, som på fredag ble 
satt i kø på transplantasjonslisten. Innen helgen 
var omme, var hun operert og med nytt hjerte på 
plass.

DIVERSE KOMPLIKASJONER
Da Amalie våknet etter operasjonen hadde hun 
enorme brystsmerter, og spurte litt desperat om 
noen kunne hjelpe henne med å komme over på 
ryggen, det gjorde så vondt å ligge på magen. 
Saken var at hun aldri lå på magen, men presset 
i brystkassa var så stort at det for henne kjentes 
slik. Det viste seg at årsaken til smertene var en 
åre som var sydd for tett igjen, og Amalie ble 
raskt sendt inn til ny operasjon for å justere dette. 

Flere andre utfordringer var i vente den første ti-
den etter operasjonen. Stuving av væske i lungene 
hennes fortsatte, hun fikk blodpropp i en åre på 
halsen og noen uker senere ble det problemer med 
medisinene og med avstøtning. Alt ble fikset, men 

det tok flere måneder før Amalie kom seg og var 
frisk nok til å reise hjem til Ålesund – med nytt 
hjerte i kroppen og en ny hverdag i vente. 

VOLDSOM OVERGANG 
Omstillingen fra å være veldig syk før transplan-
tasjon, til plutselig å være (nesten) helt frisk, var 
mer krevende enn både hun og omgivelsene var 
forberedt på. Det kan ta tid å venne seg til et nytt 
hjerte, både fysisk og psykisk.
– Jeg kom rett hjem til konfirmasjonen min, 
forteller Amalie og smiler ved tanken. Hele bygda 
hadde trådd til med forberedelsene. Fra å være 
ganske isolert på sykehus og vant til mye ro rundt 
seg, var Amalie plutselig omgitt av masse mennes-
ker og var til og med selskapets midtpunkt. 
– Jeg ble egentlig overrasket over hvor fin form 
jeg var i, hadde aldri trodd jeg skulle fikse så mye 
styr og så mange mennesker, forteller Amalie fra 
«ilddåpen» etter hjemkomsten i mai. 

I august begynte hun på skolen igjen, i tiende 
klasse denne gangen, og med siste året på ung-
domsskolen foran seg. Hun hadde store etterslep, 
og skulle ta igjen alt hun hadde mistet de siste 
årene. Stolt forteller hun at hun besto alle fag og 
endatil kom inn på førstevalget på videregående 
skole (medier og kommunikasjon) i Molde. Livet 
så ganske annerledes ut for jenta som et par år 
tidligere var så syk og svak at hun knapt maktet 
annet enn å ligge i en seng. 
– Jeg følte meg mye mer opplagt, ikke var jeg 
tungpustet lenger, og nå orket jeg å være sosial, 
forteller Amalie. Hun medgir likevel at det var 
vanskelig å venne seg til å ha en annen persons 
hjerte i kroppen, og til det helt nye livet det inne-
bar for henne. 

PSYKISK KNEKK
– Plutselig var det hverdag og jeg var frisk. Nå 
kunne jeg gjøre hva jeg ville og klare alt det samme 
som alle andre gjorde, men det var egentlig ikke så 
lett å bli kastet ut i et vanlig liv etter så mange år 
på sykehus, forteller Amalie ærlig. Ingen passet på 
henne lenger, og hun medgir at presset ble stort, aller 
mest fra henne selv. En slags skyldfølelse eller dårlig 
samvittighet snek seg innpå.
 
– Hvorfor fikk jeg dette hjertet og ikke noen andre? 
Hva hvis jeg ikke fikk til alt det jeg nå hadde mu-
ligheten til, ville jeg «skuffe» giveren, var noen av 
spørsmålene som dukket opp i hodet hennes. Hun 
tenker selv at de var ganske irrasjonelle, men de satte 
seg likevel i kroppen og preget henne. Amalie ble 
redd og isolerte seg mye det første året på videre-
gående. Hun ble også ganske destruktiv, og drev i 
perioder med selvskading. 

– Jeg var ganske mye redd også før transplantasjonen. 
Hadde stadig tanker om at «nå skjer det, nå orker 
ikke hjertet og kroppen mer». Men tankene fortsatte 
etterpå også, bare enda sterkere. Nå var jeg redd for 
avstøtning, at kroppen ikke ville ha dette hjertet.

STERK HISTORIE:  I 
oktober i fjor var syke-
pleiere fra hele landet 
samlet på Rikshospita-
let i Oslo for å kurses i 
sykepleie av barn med 
medfødt hjertefeil. 
Hjertetransplantasjon 
var ett av temaene. 
Amalie og hennes mor, 
Jorunn Sylte, fortalte 
den lydhøre forsam-
lingen på kurset om 
sykehistorien i forkant 
av transplantasjonen, 
og om utfordringene 
i etterkant. Historien 
gjorde inntrykk. 
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Omgivelsene så at Amalie hadde det tungt. 
Foreldrene var bekymret, og prøvde å få henne til 
psykolog. På Rikshospitalet hadde hun et stående 
tilbud om samtaler med terapeut, men Amalie 
ville ikke ta imot hjelp. Hun rister på hodet når 
hun snakker om dette i dag, litt oppgitt over seg 
selv slik hun var for fem år siden. 
– Jeg ville bare ikke være syk, og det å innrømme 
at jeg slet psykisk var liksom det samme som å 
være syk! 

TOK IMOT HJELP
Så klarte mor, via fastlegen, til slutt å lure henne 
med til en psykolog i Molde. Ikke lenge etter ble 
hun tatt opp i et gruppebehandlingsopplegg på 
Distriktpsykiatrisk senter i Molde. Timene her ble 
en øyeåpner for Amalie og hun fikk sakte, men 
sikkert innsikt og forståelse i hva som skjedde. 
– Jeg lærte teknikker og jeg fikk gode venner, sier 
hun og forteller at det både var hyggelig og trist 
på samme tid å delta i denne gruppen. 
– Alle trenger noen å snakke med. Ta imot tilbu-
det om hjelp og om psykolog, er hennes oppfor-
dring til andre ungdommer i samme situasjon. For 

henne ble det som å starte et nytt liv, og det eneste 
hun angrer på nå i ettertid, er at hun lot det gå så 
lang tid.

Amalie kom seg helskinnet igjennom videregående 
skole, som hun tok over fire år. Nå går hun på 
folkehøgskole i Drammen, på fotolinje. Hjertet 
hun har levd med i over fem år, fungerer fint. Hun 
går til tett oppfølging og kontroller flere ganger 
i året, både på Rikshospitalet og i Ålesund. De 
tar blodprøver, sjekker medisindoseringen, måler 
blodtrykk og tar ultralyd av hjertet.

Amalie trives i livet sitt nå. Hun drømmer om en 
jobb i mediebransjen, og bruker ikke mye tid på å 
tenke på om hun på et tidspunkt vil få behov for 
et nytt hjerte. Amalie har sluttet å være redd og å 
se på seg selv som en «liten» person som ikke var 
verdt den hjelpen hun fikk. 
– Jeg har det veldig bra nå, sier hun smilende, og 
med innforstått alvor. 

SINGEL VENTRIKKEL
Også kalt ettkammerhjerter, eller univentrikulære hjerter, er en samlebeteg-
nelse på mange ulike hjertefeil. Fellesnevneren er at bare ett av hjertekam-
rene er stort nok til å kunne gjøre den jobben som hjertet egentlig skal ha to 
kamre til å utføre. Det finnes mange ulike anatomiske varianter.

TRANSPOSISJON
Transposisjon av de store arteriene betyr at lungearterien er der aorta 
skulle vært, og fører rødt oksygenrikt blod fra venstre ventrikkel «feilak-
tig» til lungene, mens aorta er koblet til høyre hjertekammer og fører blått 
oksygenfattig blod rundt i kroppen istedenfor til lungene. Blodsirkulasjonen 
går i to mer eller mindre adskilte kretsløp. Dette er kun forenlig med liv så 
lenge det finnes åpne forbindelser mellom dem – enten som shunter/åpnin-
ger fra fosterlivet, som relaterte misdannelser (for eksempel VSD) eller som 
er skapt ved inngrep

SØSKENERFARING: Amalies storesøster, Martine Vik 
(til høyre), og hennes gode venninne, Maria Vik, var 
med og hørte på sykepleierkurset da Amalie og mam-
ma Jorunn snakket om oppturer og nedturer. Martine 
har selv gjort en del erfaringer som søsken, og jobber 
for tiden med en blogg hvor hun deler noen av disse. – Plutselig var det hverdag og jeg var frisk. Nå kunne jeg 

egentlig gjøre hva jeg ville og klare alt det samme som alle 
andre gjorde, men det var egentlig ikke så lett å bli kastet ut 
i et vanlig liv etter så mange år på sykehus

FOTO: PRIVAT
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Transplantasjon er (nesten) aldri den 
første behandlingen det tys til – av flere 
årsaker. I prinsippet skal all annen mulig 
behandling enten være uaktuell eller 
allerede forsøkt, før en eventuell trans-
plantasjon vurderes. For noen barn med 
kompliserte medfødte hjertefeil, vil et nytt 
hjerte kunne være den eneste behand-
lingen som gjenstår. I takt med at stadig 
flere overlever, også de med komplekse 
hjertefeil, regner man også med at behovet 
for nye hjerter over tid vil øke.

Thomas Möller og Sissel Nygaard er over-
leger og siden 2011 i fellesskap har tatt 
hånd om hjertetransplantasjonsprogram-
met for barn på Barnehjerteseksjonen, 
OUS Rikshospitalet, eller Barnehjerteav-
delingen som det skal hete fra 2017. De 
har ansvaret for all utredning, planleg-
ging, forberedelse og oppfølging av barn 
som hjertetransplanteres i Norge, i nært 
samarbeid med sykehusene som følger 
barna rundt om i landet og en rekke andre 
faginstanser på Rikshospitalet. Det er 26 
godkjente donorsykehus i Norge, og ett 
transplantasjonssenter (OUS Rikshospi-
talet).

KREVENDE VURDERINGER 
Organdonasjon og transplantasjon er 
komplekse prosesser som handler om 
både medisin, juss, etikk og økonomi. En 
pasient som får et nytt organ, gis mulig-
heten til et nytt liv og mest sannsynlig et 

forlenget liv. Samtidig hefter det bivirk-
ninger og komplikasjoner på kort og lang 
sikt ved enhver transplantasjon, og et nytt 
organ i kroppen vil ha begrenset levetid. 
En transplantasjon forutsetter også at det 
finnes donorer. Både i Norge og i resten 
av verden er mangel på organer et reelt og 
økende problem.

Om og når en hjertetransplantasjon skal 
tilbys, er derfor en omfattende og kreven-
de vurdering. Thomas Möller påpeker 
likevel at den i prinsippet ikke skiller seg 
vesentlig fra annen medisinsk behandling 
av et visst omfang. Problemstillinger som 
«hvem skal få det?», «hvor lang forventet 
levetid er det etter behandlingen?», «hva 
er kostnadene, sammenliknet med annen 
behandling?» osv., er høyst relevant både 
ved hjertetransplantasjon og ved annen 
behandling. 

– Likevel stilles det fremdeles meget stren-
ge og til dels konservative krav når det 
gjelder hjertetransplantasjon hos barn, sier 
Thomas Möller.  

– Voksne mennesker gis livsforlengende 
og dyr behandling, for eksempel ved kreft, 
som kanskje kan gi et halvt år lengre 
levetid. Hos små barn stilles det imidlertid 
etiske og økonomiske spørsmål ved hjerte- 
transplantasjon, selv når det er antatt 
flere tiår forlenget levetid, sier Möller som 
synes dette er et paradoks.

MISFORHOLD MELLOM TILBUD 
OG ETTERSPØRSEL 
Den aller første hjertetransplantasjonen 
på en voksen person i Norge, ble utført 
i 1983. Første ungdom ble hjertetrans-
plantert i 1986, mens første barn i 1990. 
Årlig transplanteres det mellom 30 og 40 
hjerter i Norge og to til fem av disse er på 
barn. Totalt er 60 barn blitt hjertetrans-
plantert i Norge i løpet disse årene, med 
en gjennomsnittsalder på 11 år ved utført 
transplantasjon.

– Dette er få sammenliknet med andre ste-
der i verden, understreker Sissel Nygård.

Underskuddet på organer, i særdeleshet 
for barn, er den viktigste årsaken til det 
lave antallet barn som hjertetransplanteres 
i Norge.  

Det skjer cirka 40 000 dødsfall årlig i 
Norge, men bare 110 av disse blir organ-
donorer. Til tross for at kun fire prosent 
av Norges befolkning er uttalt negative til 
organdonasjon, viser tall fra Rikshospita-
let at avslagsprosenten går opp. En tredel 
av dem som blir spurt om organdona-
sjon, sier nå nei. Det er i all hovedsak de 
pårørende som vegrer seg. Samtidig blir 
alderen på donorene stadig høyere, både i 
Norge og i resten av verden. I 2015 førte 
dette til at tallet på hjertetransplantasjoner 
i Norge ble halvert. Mens behovet for 
donorhjerter er like stort. 

HJERTETRANSPLANTASJON
hos barn

Hvert år får to til fem barn i Norge et nytt hjerte. – I forhold til innbyggertallet vårt og 
sammenliknet med andre land, transplanterer vi få barn, sier Thomas Möller, en av to 
barnekardiologer fra hjertetransplantasjonsteamet for barn på Oslo Universitets- 
sykehus Rikshospitalet (OUS). 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Både Norge og resten av verden sliter 
med å finne donorhjerter, spesielt til små 
barn, sier Thomas Möller. 

BEGRENSENDE LOVVERK
Transplantasjon reguleres av transplanta-
sjonsloven og pasientrettighetsloven. I til-
legg til samtykke og tillatelse fra donor selv 
eller fra pårørende til bruk av organene til 
donasjon, er det en rekke andre krav som 
må oppfylles. 

Ett av grunnvilkårene for å kunne defineres 
som donor, er at det objektivt sett kan på-
vises at sirkulasjonen i hjernen er opphevet 
(såkalt hjernedød). I Norge har vi, fram 
til nylig, hatt en lovgivning om hvordan 
hjernedød konstateres, som krever bruk 
av blant annet angiografi. I prinsippet har 
dette utelukket barn under to år som muli-
ge donorer, fordi angiografi er uegnet som 
påvisningsmetode for de minste barna. 

Ifølge Möller har denne loven bidratt til 
å gjøre Norge til et annerledesland når 
det kommer til hjertetransplantasjon hos 
barn. I de fleste land i verden er tilgangen 
på hjerter for de aller minste dårlig. Li-
kevel utføres majoriteten av hjertetrans-
plantasjonene hos barn på de aller minste 
(under ett år).  Slik er det ikke i Norge.

Resultater fra resten av verden viser også 
at barn som blir transplantert før de 
er ett år, har langt bedre forutsetninger 
for overlevelse enn de eldre barna og de 
voksne. Mens voksne som hjertetrans-
planteres har en median overlevelse 
på 11 - 13 år, har barn under ett år en 
median overlevelse på 20 år. Dette kan 
delvis forklares med at de minste barnas 
immunforsvar ennå ikke er fullt utviklet. 
Dermed har de ofte mindre problemer 
med avstøtning av det nye organet. Små 
barn er dessuten såkalt AB0-kompatible, 

hvilket vil si at man heller ikke trenger å 
ta hensyn til hvilken blodtype de har ved 
matching av donorhjerte. 

– Reglene i Norge er nå endret og nye 
og mer hensiktsmessige rutiner for å 
diagnostisere hjernedød hos små barn 
diskuteres, forteller Thomas Möller, som 
håper dette også vil kunne åpne mulighe-
ten for donasjon av hjerter fra/til de aller 
minste. 

HVEM FÅR NYTT HJERTE? 
En rekke medisinske forutsetninger 
må være oppfylt før pasienter settes på 
venteliste for hjertetransplantasjon , og 
vurderingen gjøres av et stort team. Det 
blir også tatt med i beregningen om pasi-
enten kan rehabiliteres i etterkant og om 
risikoen ved inngrepet er akseptabel.
Selv om en hjertetransplantasjon svært 
sjelden vil være den første behandlingen 

Thomas Möller er overlege på 
OUS og har siden 2011 tatt 
hånd om hjertetransplantasjons- 
programmet for barn på OUS.
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som tilbys, verken hos barn eller voksne, 
mener Möller det er viktig og nødven-
dig å begynne tidlig nok med å vurdere 
transplantasjon som en mulig fremtidig 
løsning for barn med for eksempel uni-
ventrikulære hjertefeil. 

De fleste barn som hjertetransplanteres, 
er ved det som medisinsk kalles endesta-
die hjertesvikt, som innebærer en kort 
forventet levetid. Möller forklarer at 
hjertesvikt kan oppstå av ulike årsaker 
og at det skiller seg vesentlig fra hjer-
tesvikt hos voksne pasienter som trenger 
hjertetransplantasjon. Hos barn med 
medfødt hjertefeil kan belastningskapa-
siteten (målt i maksimalt oksygenopp-
tak) være bedre enn den som vanligvis 
brukes i voksenmedisin for å fastslå at en 
hjertetransplantasjon kan være indisert. 
I stedet kan det være andre symptomer 
og mer sammensatte problemstillinger 
som fører til hjertetransplantasjon. Det 
kan også være komplikasjoner som følge 
av hjertefeilen, for eksempel i tarm eller 
lever.

– Når livsfunksjoner generelt blir dårli-
gere, er det lurt å begynne å vurdere og 
snakke om transplantasjon, sier Möller. 
Som representant for transplantasjonste-
amet på Rikshospitalet, oppfordrer han 
til et tett samarbeid og en tidlig dialog 
mellom dem som følger opp disse pasien-
tene på ulike steder i landet. Dette med 

tanke på hvem en eventuell transplanta-
sjon kan være aktuell for. 

Cirka to tredeler av barna som så langt 
er blitt hjertetransplantert i Norge, har 
hatt en kardiomyopati (sykdom i hjertets 
muskelvev), arvelig eller forårsaket av 
virus/betennelse. Hos barn under 10 år, 
har nesten 40 prosent av de hjertetrans-
planterte hatt en medfødt hjertefeil, mens 
under en fjerdedel av dem fra 10 til 17 
år hadde medfødt hjertefeil. Fem til ti 
prosent blir re-transplantert. 

BRO TIL TRANSPLANTASJON 
– IKKE FOR DE MINSTE
I kjølvannet av at det er mangel på orga-
ner, må mange pasienter vente en stund 
før et egnet hjerte er tilgjengelig. Da kan 
en mekanisk hjertepumpe (VAD) benyttes 
som bro til hjertetransplantasjon. Pum-
pen bidrar til å avlaste hjertet og styrke 
blodsirkulasjonen. Den gir derved en 
bedre generell allmenntilstand og fysisk 
form, noe som er gunstig ved forberedel-
se til transplantasjon. 

På verdensbasis har halvparten av pasien-
tene som får et nytt hjerte, hatt en VAD i 
påvente av et hjerte. Tretti prosent av alle 
barn i verden som til enhver tid venter 
på hjertetransplantasjon, er koblet til en 
hjertepumpe. 

I Norge er det cirka 12 pasienter i året 

som har VAD, men ikke mer enn fem 
barn totalt har så langt hatt mekanisk 
hjertepumpe som sirkulasjonshjelp. Dette 
skyldes at selv den laveste omdreining 
på slike apparater egentlig er for stor 
for barn, og foreløpig er det et nedre 
vektkrav for denne typen mekanisk sir-
kulasjonsstøtte. Den yngste som har hatt 
VAD i Norge var sju år og veide 19 kilo.
Teknologien jobber for å utvikle sta-
dig mindre og mer effektive mekaniske 
pumper, som også kan brukes hos barn. 
På sikt vil slike pumper kanskje også 
kunne fungere som et fullgodt alternativ 
til hjertetransplantasjon. 

For de aller minste barna er en trykk-
luftpumpe kalt «Berlin Heart» per i dag 
det eneste reelle alternativet som bro til 
transplantasjon. Det er omdiskutert om 
denne pumpen er et optimalt alternativ, 
blant annet fordi den gir risiko for slag 
og infeksjoner og fordi den er ressurskre-
vende. Pumpen er stor og pasienten kan 
ikke reise hjem, hvilket innebærer en stor 
belastning for barnet og ikke minst for 
resten av familien. 
– I Norge har vi så langt ikke benyttet 
Berlin Heart. Behovet er absolutt til stede 
og vil nok være økende. Muligheten for å 
etablere en slik behandling også i Norge 
diskuteres og vurderes fortløpende på 
OUS. Blant annet kan denne behandlingen 
gi bedre overlevelse blant de minste pasi-
entene hvor donortilgangen er dårligst. 

Ellers viser under-
søkelser at barna som har fått 

nytt hjerte, opplever få fysiske begrensninger
 eller restriksjoner noen år etter transplantasjonen.
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KOMPLIKASJONER ETTER 
HJERTETRANSPLANTASJON 
Tidsmarginene er små når et hjerte skal 
transplanteres. Fra hjertet er tatt ut 
av donor, har man to til tre, maks fire 
timer, før hjertet må være på plass og i 
sirkulasjon i kroppen til mottakeren. En 
hjertetransplantasjon er dessuten et om-
fattende inngrep, ikke uten risiko. Möller 
kan fortelle at de har gode resultater å 
vise til i Norge. For de fleste går selve 
operasjonen bra og de lever fint med 
sitt nye hjerte etterpå. For noen følger 
derimot en del utfordringer. 

En vanlig problemstilling etter en trans-
plantasjon er at kroppen avstøter det nye 
organet, både akutt i den første fasen, 
men også over tid. For å unngå avstøt-
ning, må pasienten ta immundempende 
medisiner resten av livet. Det følger en 
del bivirkninger med slik immunsuppri-
merende behandling. En vanlig kom-
plikasjon, er større mottakelighet for 
infeksjoner. Risiko for kreft og nyresvikt 
er også til stede. 

Hos en del av disse pasientene blir 
kransarteriene tynnere og gir dårligere 
blodtilførsel til hjertet. Dette kan gi 
avstøtning eller også infarkt, dog med 
diffuse symptomer. 

– Dette er vanskelig å se på ultralyd, 
og derfor er det nødvendig med tett 
oppfølging og undersøkelser, også med 
angiografi, sier Möller. Han forteller at 
en av grunnene til de gode resultatene 
her hjemme, er at de stadig blir bedre 
med oppfølgingen.

PSYKISK PÅKJENNING
Ellers viser undersøkelser at barna som 
har fått nytt hjerte, opplever få fysiske 
begrensninger eller restriksjoner noen år 
etter transplantasjonen. De kan starte på 
skolen igjen cirka et halvt år etter selve 
operasjonen. 

Sissel Nygaard forteller at en hjerte-
transplantasjon like fullt er en psykisk 
påkjenning, og at mange preges av frykt 
for komplikasjoner og død. Ikke minst 
gjelder dette foreldrene til barn som er 
hjertetransplantert. 

– Det er essensielt med årvåkenhet rundt 
disse sidene av saken i oppfølgingen av 
transplanterte, understreker Nygaard.

– Vi overvåker dem som er hjertetrans-
plantert enda tettere i dag, og vi jobber 

hele tiden med hvem som skal tas inn på 
ventelisten og når, oppsummerer Möller, 
som i 2012 utarbeidet de første prose-
dyrene i Norge for dette. Både han og 
Nygaard ønsker seg en transplantasjons-

sykepleier inn i transplantasjonsteamet, 
som kan ha enda mer og tettere kontakt 
med disse familiene, også om de psyko-
sosiale problemstillingene.

OM ORGANDONASJON
Til enhver tid står det mellom 300 og 400 mennesker på venteliste for et nytt, 
livreddende organ. Over 10 000 nordmenn har siden oppstarten i 1969 fått et 
bedre liv, eller unngått døden, takket være denne behandlingsformen. En donor 
kan redde opptil syv liv.

Organdonasjon er basert på frivillighet og altruisme. Ordningen vil ikke fungere 
hvis ingen sier ja. Det er faktisk tre ganger større sjanse for at du vil trenge et nytt 
livreddende organ, enn at du selv blir organdonor. 

Hvert år opplever mange familier at en av deres nærmeste blir alvorlig skadet i 
en ulykke eller blir rammet av hjerneblødning eller blodpropp. Blir organdonasjon 
aktuelt, vil legen spørre de pårørende om hva den avdøde ønsket. Vet man ikke 
dette, er det opp til de pårørende å ta en avgjørelse.

HVORDAN BLI ORGANDONOR?

Det er din vilje som gjelder. Dine nærmeste skal bekrefte denne. Du bør sørge for 
å informere om din holdning til organdonasjon, så slipper de å måtte ta denne 
beslutningen på dine vegne. Du bør også fylle ut et donorkort, som er ment som en 
bekreftelse på at dine nærmeste er informert. I tillegg til å påføre ditt eget navn, 
må du fylle inn navn og telefonnummer til to av dine nærmeste som er informert 
om ditt standpunkt. Donorkortet finner du i brosjyren «Organdonasjon – redder 
liv» som finnes på apotek og legekontorer. Dessuten kan det skrives ut fra www.
organdonasjon.no. Donorkortet kan også lastes ned som applikasjon til din smart-
telefon (iPhone, Android og Windows Phone). 

Kilde: Stiftelsen Organdonasjon

Sissel Nygaard er overlege 
og har sammen med 
Thomas Möller ansvar for 
hjertetransplantasjons-
programmet for barn på OUS.
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–Dere kan ikke stole på noen. Det bør 
ikke være slik, men ved sjeldne sykdom-
mer er dette dessverre virkeligheten. 
Dere må selv være eksperter på denne 
sykdommen, sa overlege Kristina Haugaa 
til foreldregruppen på seminar i regi av 
FFHB for familier med lang QT-tid-syn-
drom. I oktober møttes rundt 20 familier 
på Soria Moria Hotell på Voksenkollen 
i Oslo for å lære mer om hvordan det 
er å leve med denne genetisk arvelige 
hjertesykdommen. Kristina Haugaa 
er hjertelege og leder for fagenhet for 
genetisk hjertesykdom ved kardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet. Det er ved 
hennes avdeling de beste ekspertene på 
dette syndromet finnes. Et syndrom som 
for mange betyr at en høy lyd eller et 
sterkt følelsesutbrudd i verste fall kan 
føre til plutselig død.

 Det er ikke alle pasienter med dette syn-
dromet som er så heldig å ha regelmessig 
oppfølging på Rikshospitalet. De fleste 
bor langt unna og må forholde seg til sitt 
lokale sykehus og legevakt. Fordi syndro-
met er svært sjeldent, er det lite kunnskap 
om LQTS blant norske leger. Derfor er 
det viktig at pasienter og pårørende selv 
kan informere helsepersonell på stedet 
der de bor, både i forkant og i akuttsitu-
asjoner.  

– Etabler en kontakt med sykehuset så de 
kjenner dere hvis dere skulle dukke opp i 
en krisesituasjon. Vi vil gjerne vite at det 
er noen der som kan ta vare på dere hvis 
det skulle skje noe. Ut over det, må dere 
dessverre vite mest mulig selv, sa Haugaa.  
Det er mange pasienter og pårørende 
til LQTS-pasienter som opplever ikke 
å bli tatt på alvor hvis de for eksempel 
kommer inn til sin lokale legevakt etter 
et anfall. Pasienter og pårørende vet selv 

hvilke alvorlige konsekvenser et slikt 
anfall kan ha, og opplever det svært van-
skelig ikke å få forståelse på sykehuset i 
en slik situasjon.  

FLERE MED LQTS I NORGE
LQTS – lang QT-tid-syndrom er en 
forstyrrelse i hjertets elektriske system 
som vanligvis skyldes en feil i kalium- el-
ler natriumkanalene i cellemembranen. 
Navnet lang QT-tid henspiller på funn 
fra EKG og medfører at hjertet plutselig 
slår urytmisk. Hjertet kan rase av gårde, 
noe som kan føre til kraftig blodtrykks-
fall, svimmelhet og ofte bevissthetstap. 
I enkelte tilfeller slår hjertet så raskt, 
at det kan føre til sirkulasjonsstans, og 
pasienten må hjelpes med livreddende 
behandling. 

Det finnes ingen offisiell oversikt over 
hvor mange som lever med LQTS. De 

nyeste vitenskapelige studiene viser en 
hyppighet på 1:2–3000 i Norge, en fore-
komst som er høyere enn i andre land. 
Det er ikke bare fordi Norge har vært 
tidlig ute med diagnostisering, men også 
fordi syndromet har større forekomst 
bestemte steder. Blant annet finnes det to 
kjente mutasjoner av genfeilen som forår-
saker syndromet, i Agder, og i Trøndelag.  

KAN BEHANDLES
Kristina Haugaa forklarte deltakerne 
på seminaret om de ulike typene LQTS, 
noen av dem mer vanlig enn andre. En 
person med LQTS type 1 kan få rytme-
forstyrrelse i hjertet ved fysisk anstren-
gelse, mens en med type 2, kan få det når 
han utsettes for høye lyder og psykisk 
stress. Ved en mindre og mer sjelden va-
riant, som heter LQTS type 3, kan hjerte-
rytmen forstyrres under søvn eller hvile. 
Flertallet av dem med LQTS har type 1 

Må selv være 
         EKSPERTENE

Har du lang QT-tid-syndrom, kan du ikke stole på at legene vet hvordan de skal 
behandle deg. Det var virkeligheten gruppen med LQTS-pasienter og deres pårørende 
fikk presentert på familieseminar i Foreningen for Hjertesyke barn i oktober. 

TEKST OG FOTO: HANNE BORGEN VASSNES

FAMILIESAMLING FOR LQTS: Rundt 20 familier var samlet til familieseminar for familier med 
LQTS på Soria Moria Konferansesenter i Oslo i oktober. Seminaret inneholdt foredrag om 
sykdommen, hvordan den går i arv, hvordan den behandles. I tillegg fikk deltakerne lære mer 
om hvordan de skulle klare å leve med at et av familiemedlemmene plutselig kunne dø av 
hjertestans. Seminaret ble arrangert av Foreningen for hjertesyke barn.
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og 2 og kan få forebyggende behandling 
ved daglig bruk av betablokkere. Noen 
kan også få operert inn pacemaker eller 
hjertestarter. Dette vil kunne redusere 
risikoen for anfall i tilfeller der betablok-
kere ikke virker. Det vil likevel aldri fjerne 
risikoen helt. 

UTBREDT I ENKELTE FAMILIER
– Sykdommen oppdages ofte ved at en i 
familien dør plutselig, forklarte sykepleier 
ved genetisk poliklinikk ved kardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet, Elin Bjur-
strøm, til seminardeltakerne. Bjurstrøm 
forklarte hvordan genet arves gjennom 
generasjoner. Hvis en av foreldrene har 
en genfeil, er det 50 prosent sjanse for 
at barna arver det samme genet. Likevel, 
genfeilen kan ikke hoppe over genera-
sjonsledd. Det betyr at et barn som ikke 
har arvet genet fra foreldrene, heller ikke 
kan videreføre sykdommen til sine barn. 
Når en person får påvist en genfeil, er 
det ofte slik at det har vært episoder med 
enten plutselige og uforklarlige dødsfall 
blant slektninger tidligere. Dødsfall som 
den gangen ikke fikk noen forklaring.  

KRAV PÅ GENETISK VEILEDNING
Hvis et tilfelle av LQTS oppdages i en fa-
milie, har slektninger mulighet til å få en 
såkalt genetisk veiledning. Det innebærer 
at helsepersonell med spesialkompetanse i 
genetisk veiledning bistår med å kartlegge 
familie og sykehistorie. De informerer 
også om sykdommen og ulike risikoer, og 
forklarer hvordan sykdommen kan arves 
og føres videre til neste generasjon og 
ulik risiko for dette. En genetisk veiled-
ning skal også innebære råd om mulighet 
for gentesting, og anbefaling om videre 
oppfølging. 

Det er mange dilemmaer som kan dukke 
opp når en familie får vite at et medlem 
i familien har en genetisk sykdom som 
LQTS, fortalte genetisk veileder ved St. 
Olavs Hospital, Anniken Hamang. De 
lurer på hva det vil innebære for dem selv, 

for barna, og hva som kan gjøres. Mange 
kan bli usikre på hva de skal si til resten 
av familien, det kan også være uenighet 
blant familiemedlemmer om hvor åpne de 
skal være, både utad og innad i familien. 
– Mange som får påvist en slik genfeil 
føler skyld og redsel for at de skal over-
føre feilen til barna sine, fortalte Anniken 
Hamang.

Hun fortalte seminardeltakerne at gene-
tisk veiledning kunne gjøre det lettere å 
forholde seg til en diagnose. Det kan være 
bra å snakke med noen som vet mer om 
sykdommen, det kan gjøre at redselen blir 
mindre, og angsten knyttet til sykdom-
men blir lettere å håndtere. Hun mente 
genetisk veiledning kunne gjøre det lettere 
å leve med en sykdom som LQTS.

 – Bli kjent med og ha et aktivt forhold til nettsiden Crediblemeds.org og hold 
dere oppdatert om medisiner dere tar og medisiner dere skal holde dere unna, 
oppfordret Kristina Haugaa. Her finnes informasjon om nye og eksisterende 
medikamenter, i tillegg til forskning som viser virkning og bivirkning av ulike 
medikamenter og behandlinger. 

– Ikke ta imot kopimedisiner for SeloZok på apoteket, advarer Kristina Haugaa. 
Selv om andre medisiner inneholder samme virkestoff, har erfaring vist at kopi-
produktene kan ha dårligere virkning enn originalmedisinen. 

Forskning gjort på tilfeller av krybbedød, viser at så mye som ett av ti barn som 
dør i krybbedød har hatt genforandringer som kan tyde på at dødsfallet skyltes 
hjerterytmeforstyrrelser. 

SPESIALKOMPETANSE: Ved genetisk 
poliklinikk ved kardiologisk avdeling på 
Rikshospitalet forsøker de å bistå alle 
pasienter og pårørende til pasienter med 
LQTS. Kristina Haugaa oppfordret likevel alle 
med LQTS å etablere et godt forhold til sitt 
lokale sykehus, som er det som må bistå i 
krisetilfeller. 

GÅR I ARV: Sykepleier ved genetisk poliklin-
ikk ved kardiologisk avdeling på Rikshos-
pitalet, Elin Bjurstrøm, forklarte seminar-
deltakerne hvordan genet som fører til lang 
QT-tid-syndrom arves gjennom generasjoner, 
og ofte er mer utbredt i enkelte familier enn 
andre.

GENETISK VEILEDNING: Alle som har fam-
iliemedlemmer med lang QT-tid-syndrom 
har mulighet til å få genetisk veiledning, 
forklarte Anniken Hamang som er genetisk 
veileder ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 
Hun fortalte hvordan mange som får påvist 
genfeilen, sliter med skyldfølelse og kan bli 
usikre på hva de skal si til resten av familien.

BARNEVAKT: Barna på familieseminaret for familier som lever med LQTS ble passet på av 
egne barnevakter mens foreldrene var på faglige foredrag om denne sjeldne sykdommen. 
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Hjertebarnet møter familien Kristi-
ansen til lunsj under familieseminaret 
for LQTS-familier i Oslo i oktober. 
Mor Linda og far Odd har tatt med 
seg guttene Noah (8) og Aron (9) for å 
lære mer om syndromet LQTS og møte 
andre familier som er i samme situa-
sjon som dem. 
– Spesielt synes jeg det er veldig fint for 

Aron at han også får være med, selv 
om han ikke har LQTS. Det er mye 
som handler om Noah hjemme hos oss. 
Denne gangen får Aron være en del av 
dette. Det synes vi er fint, sier Odd og 
Linda.
Som mange andre som har lang QT-tid-
syndrom, var det tilfeldig at de fikk vite 
at de er en av svært få familier i Norge 

som er disponert for syndromet lang 
QT-tid-syndrom. Mange vet ikke om at 
de er genetisk disponert før et fami-
liemedlem dør plutselig. For familien 
Kristiansen var det ikke så dramatisk. 
En av Lindas fire døtre fra et tidlige-
re ekteskap fikk noe som lignet på et 
angstanfall da hun var 12 år. Hjertet 
slo så fort at de tok henne med til 

Blir aldri helt «normal»
Å få diagnosen LQTS gjør at du aldri vil kunne leve et liv akkurat som alle andre. 
Foreldrene til Noah (8) forsøker å skape et så normalt liv som mulig. Samtidig vet 
de at situasjoner som kan oppstå i hverdagen, kan gjøre at hjertet hans stopper.  

TEKST OG FOTO: HANNE BORGEN VASSNES
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legen. Et av spørsmålene fra legen var 
om det var andre i familien som hadde 
hjerteproblemer. 
– Jeg svarte at broren min visstnok 
hadde noe som het LQTS. Det eneste 
jeg visste om det da, var at diagnosen 
gjorde at han måtte slutte å jobbe som 
brannmann. Det var en sorg for ham, 
men noe mer enn det sa han aldri om 
diagnosen, forteller Linda. 

Siden har både hun og mannen blitt 
svært klar over hva LQTS er. Legen 
henviste dem med en gang til gentesting 
ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 
Resultatet var at både Linda, to av 
døtrene og Noah fikk påvist genfeilen. 
Siden har bevisstheten om sykdommen 
vært konstant til stede og påvirket hvor-
dan familien har det og hva de kan gjøre 
og ikke gjøre. 
– Det er et evig dilemma og en svært 
vanskelig balansegang. Det er så mange 
hensyn å ta, samtidig som vi forsøker 

å gjøre livet til ungene så normalt som 
mulig, sier hun. 

LQTS – lang QT-tid-syndrom – er en 
forstyrrelse i hjertets elektriske system 
som gjør at hjertet plutselig slår uryt-
misk. I enkelte tilfeller kan det stoppe 
helt, og må hjelpes med livreddende 
behandling. Avhengig av hvilken type 
LQTS du har, kan hjertet forstyrres ved 
fysisk anstrengelse, bading, høye lyder 
eller psykisk stress.

Noen foreldre har allerede opplevd at 
barn med LQTS har hatt hjertestans 
flere ganger. Andre lever bare med 
vissheten om at det en dag kan komme 
til å skje. De vet bare ikke når. Å vite 
hvordan man skal håndtere denne kunn-
skapen i hverdagen, er ikke lett. Den evi-
ge frykten for at noe skal skje, at noen 
skal lage en høy lyd, at gymtimen på 
skolen skal bli for krevende, at barnets 
hjerte bare skal slutte å slå, innebærer 
store dilemmaer for foreldrene. 
– Det er vanskelig å vite hvor mye vi 
skal passe på ham, forteller foreldrene 
til Noah. 

Et dilemma er å vurdere hvor mye om-
givelsene skal vite om sykdommen. Vet 
de for mye, gjør de Noah til et uvanlig 
barn, vet de for lite, risikerer de at voks-
ne han er sammen når de selv ikke er 
der, ikke vet hva de skal gjøre hvis han 
skulle få en hjertestans. Det var vanske-
lig å overlate Noah til andre den første 
tiden. Skal han i bursdag, tilbyr de alltid 
å være til stede for at de andre foreldre-
ne skal slippe ansvaret. I barnehagen var 
det en utfordring å få dem til å skaffe 
hjertestarter, selv om det hadde vært en 
trygghet for både gutten og omgivelsene. 
Jentene ble møtt på en helt annen måte. 
I håndballmiljøet, hvor en av jentene var 
aktiv, tok trenere og lagledere ansvar og 
skaffet blant annet hjertestarter, som de 
hadde med seg over alt hvor hun var. 
– For jentene, som allerede var ungdom-

mer da de fikk vite om diagnosen, var 
det spesielt vanskelig. Ungdommer vil 
ikke være annerledes, sier Linda. 

BLE SENDT HJEM FRA SYKEHUSET
Etter at familien Kristiansen fikk sine 
diagnoser, ble de sendt hjem fra sykehuset 
med resept på betablokkere og beskjed 
om å leve et så normalt liv som mulig. 
– Det går jo ikke an å leve normalt etter 
en slik beskjed. Vi følte oss helt overlatt 
til oss selv. Vi fikk ikke stille spørsmål, og 
følte de bare ville bli kvitt oss så fort som 
mulig, forteller Linda. 

Veldig mye av det de vet om sykdommen 
i dag har de tilegnet seg på egenhånd, 
eller ved hjelp fra Foreningen for hjerte-
syke barn. Å leve som normalt er ikke så 
enkelt som legen på St. Olav skulle ha det 
til. Det vet Linda og mannen Odd mye 
om i dag. 

MEDISINER
Bare det å gå på medisiner har vært en 
påkjenning. Betablokkere gjør at risikoen 
for hjertestans blir mindre. Samtidig gjør 
de mye med dem som får det. Yngre barn 
som Noah vet ikke hvordan det er å leve 
uten betablokkere. For Linda har det vært 
utfordrende. 
– Det er som om noen holder meg igjen 
når jeg forsøker å komme meg framover. 
Alt blir ekstra tungt, forteller Linda. 

For hennes egen del skulle hun gjer-
ne sluppet å gå på medisiner. Men for 
familien og dem rundt henne er det viktig 
at hun reduserer risikoen for å få anfall. 
Hun må gjøre det for dem. 

De er takknemlige for å få en arena hvor 
de får treffe likesinnede. 
– Vi får jo av og til høre at vi er for 
forsiktige. LQTS er jo heller ikke synlig 
på utsiden. Her treffer vi folk som faktisk 
har mistet sine nærmeste på grunn av syk-
dommen vi lever med. Det gjør inntrykk, 
forteller Linda. 

FAKTA OM LQTS: 

LQTS – lang QT-tid-syndrom er en forstyrrelse i hjertets elektriske system, som 
vanligvis skyldes en feil i kalium- eller natriumkanalene i cellemembranen. Ved 
lang QT-tid-syndrom kan hjertet plutselig slå urytmisk, noe som kan føre til kraftig 
blodtrykksfall, svimmelhet og ofte bevissthetstap. To former for LQTS er mest 
vanlig; LQTS 1 og 2. Alle formene har de samme symptomene, men hva som utløser 
dem, er avhengig av hvilken type du har.

Å leve med lang QT-tid-syndrom (LQTS) innebærer at en høy lyd, kaldt vann i ansik-
tet, bading, stress eller plutselig frykt, kan føre til umiddelbar død. Vissheten om 
at bare en liten ytre påvirkning kan føre til død, innebærer store konsekvenser for 
hvordan man lever livet sitt. 

KONSTANT FRYKT: Det var en tilfeldighet 
som gjorde at familien Kristiansen fikk 
vite at flere av dem har LQTS. Linda og 
Odd Kristiansen er glade for felles- 
skapet de har gjennom FFHB. De kom til 
familieseminar for LQTS-familier i Oslo 
i oktober med de to yngste barna, Noah 
(8) (t.v.) og Aron (9) for å lære mer om 
syndromet LQTS og møte andre familier i 
samme situasjon. 
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– En, to, tre, fire, fem – hold på helt til du 
har talt til 30, så puster du inn i munnen 
to ganger. Sykepleier og førstehjelpsin-
struktør Kristin Lovise Hansen forklarer 
åtteåringene Maria og Adrian hvordan 
de skal få dukken til å puste. Maria er 
konsentrert og går ivrig inn for opp-
gaven. Sittende på huk over dukken, og 
med strake armer, presser hun med raske 
dytt ned midt på brystet til førstehjelps-
dukken. Tvillingene er på førstehjelps-
kurs sammen med pappa Trond Magne, 
storesøster Malin (15), stemor Maria 
Kristin og halvbror Storm. Hele familien 
Sakariassen fra Vennesla er i aksjon med 
førstehjelpsdukkene under seminar for 
LQTS-familier i Oslo oktober i regi av 
FFHB. 

Trond Magne Sakariassen har opplevd 
det mange pårørende til mennesker med 
LQTS daglig frykter. Tvillingene Maria 
og Adrian var bare tre måneder da hjertet 
til moren deres plutselig sluttet å slå. For 
Trond Magne er det ikke bare sorgen et-
ter tapet av kona si han nå må leve med, 
men også vissheten om at de to tvillinge-
ne kan oppleve det samme. Etter morens 
død fikk de påvist LQTS.   
– Kjenn på brystet på dukken at den får 

luft inn når du blåser. Pust inn to ganger, 
fortsetter sykepleier Kristin Lovise. 

Maria er ivrig, mest fordi hun synes det 
er gøy. Likevel, livreddende førstehjelp 
kan en dag bety forskjellen på liv eller 
død. For dem som lever med LQTS kan 
en høy lyd, kaldt vann i ansiktet, stress 
eller plutselig frykt, føre til umiddelbar 
hjertestans og bevissthetstap. Begge tvil-
lingene har allerede opplevd å besvime og 
miste bevisstheten flere ganger. 

Trond Magne Sakariassen er spesielt glad 
for at storesøster Malin (15), som han 
har fra et tidligere forhold, fikk være til 
stede på seminaret. Det er ikke bare den 
konkrete lærdommen som er viktig.  
– Her får Malin treffe andre som er 
søsken til barn med LQTS. Det er sjelden 
hun møter andre som faktisk vet hvordan 
hun har det, sier Trond Magne Sakarias-
sen. 

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP:  
Er du den første som oppdager et barn 
som har mistet bevisstheten, må du først 
forsøke å vekke barnet. Hvis du ikke får 
kontakt, må du sjekke pusten. Det gjør 
du ved å kjenne på brystet og på munnen 

om det kommer luft ut eller inn. Bøy så 
hodet til barnet bakover for å frigjøre 
luftveiene. Rop etter hjelp. 

For voksne som er den første som oppda-
ger en bevisstløs person, er regelen at de 
skal begynne med hjerte- og lungeredning 
i ett minutt før man ringer 113. Barn må 
ringe med en gang. 

Start med fem innblåsinger, gjerne over 
både munn og nese. Etter fem innblåsinger 
skal du trykke 30 harde og raske press 
mot brystet, midt imellom brystvortene. 
Sitt på knærne og strekk ut armene mens 
du presser med raske og jevne støt, cirka 
ett til to i sekundet. Fortsett med to inn-
blåsinger og 30 hjertekompresjoner i ett 
minutt. Ring 113. Slå på høyttalerfunk-
sjon for å holde hendene fri. Fortsett med 
2 innblåsinger og 30 press. (2:30) helt til 
hjelpen har kommet og noen avløser deg. 

FØRSTEHJELP 
– forskjell på liv eller død

Mennesker som lever med lang QT-tid-syndrom vet at livreddende førstehjelp kan 
være forskjellen på liv eller død. Det har familien Sakariassen fra Vennesla erfart. 

TEKST OG FOTO: HANNE BORGEN VASSNES

2:30 SOM GJELDER: Er du første person som 
finner et livløst barn er det 2:30 som gjelder. 
To innblåsinger og 30 hjertekompresjoner 
– en til to i sekundet. Familien Sakariassen 
fra Vennesla er på førstehjelpskurs under 
familiesamling for pasienter og pårørende til 
mennesker med lang QT-tid-syndrom
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M

Hjertevenninner
Legetimen kan fort utvides til å bli en dag full av lek og moro! 
Sånn er det for venninnene Ingrid og Benedicte som bor 30 mil 

fra hverandre og møtes på sykehuset. 

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

BESTEVENNER: Heldigvis er det tid til litt lek. 
Ingrid bor i Tromsø, mens Benedicte reiser inn 
fra Harstad. 

– Vi har det koselig 
og artig i lag!

J
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Gjensynsgleden er stor når jentene møtes på Uni-
versitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. 
Begge skal inn til rutinesjekk. Nå har de en fast 
avtale med legen sin, Per Ivar Kaaresen, at de får 
komme inn til undersøkelser på samme dag. 

Ingrid (5) er allerede ferdig og har fått «rose-ta-
tovering» og en liten rosa leke-firfisle i premie. 
Firfisla blir gledesstrålende overrakt Benedicte (6) 
i gave før de løper ut til lekeapparatene i venteti-
den til hennes time. 
– Det er hyggelig for oss alle fire, dette her, under-
streker mødrene Nina Briskemyr og Linn-Cecilie 
Holst som også har blitt gode venninner.

Mødrene ble først venner på Facebook og møttes 
på et treff i Harstad i FFHBs regi for et par år 
siden. Da var de på badeland, lekeland og disco 
med andre familier som hadde barn med hjerte-
feil. 
– Jentene fant tonen med en gang! Ingrid løftet 
opp t-skjorta for Benedicte og viste fram såret 
sitt og de ble sittende og flire. De hadde jo like 
operasjonssår og var veldig fascinert av det. Siden 
har det vært de to og de prater mye om hverandre 
når de ikke ses, forteller Nina. 

FERIE OG SYKEHUS
Det første møtet gjorde sterkt inntrykk på jentene, 
og siden har de vært sammen når det er mulig. 
Tromsø og Harstad ligger en god reisevei fra hver-
andre – men de møtes på sosiale arrangementer i 
regi av den lokale FFHB-foreningen og har til og 
med vært sammen på ferie i Syden. 
– Det var egentlig helt tilfeldig at vi havnet på fe-
rie sammen. Hva er oddsen for det? Vi var på den 
minste plassen på Gran Canaria, Playa del Cura, 
på samme tid som Ingrid – og havnet på naboho-
tellet. Helt utrolig. Det var perfekt for ungene, så 
det er nok noe vi vil prøve å planlegge en annen 
gang, mener Linn-Cecilie. 
– Vennskapet er hyggelig for jentene og like 
hyggelig, og ikke minst nyttig, for oss. Vi har mye 

felles å snakke om og kan gi hverandre gode tips, 
mener mødrene. 

FALLOTS TETRADE
Ingrid var tre dager gammel da Per Ivar Kaaresen 
hørte en bilyd på hjertet hennes under en rutine-
sjekk før hjemreisen fra barselavdelingen. Han tok 
en ultralyd og det viste seg å være Fallots tetrade 
– en kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som 
til sammen fører til at mye av blodet hindres i å 
nå lungene. 

Hun fikk reise hjem til storesøster på to år, men 
måtte tilbake til sin første operasjon et par måne-
der etter. 
– Ingrid ble operert på nytt da hun var ett år gam-
mel og skal snart opereres igjen. Hun må opereres 
jevnlig resten av livet. Heldigvis har alt gått bra 
uten komplikasjoner, forklarer mamma Nina. 
Storesøster på sju har også en hjertesykdom, en 
sjelden variant som gjør at hun har AV-blokk med 
pacemaker, men lillebror på tre år er helt frisk. 

HYPOPLASTISK VENSTRE HJERTESYNDROM
Benedicte ble født en måned for tidlig. Hun hadde 
lav oksygenmetning i blodet, men det ble først 
tolket som et resultat av at hun var født for tidlig. 
Men metningen ble lavere og lavere. 
– Da ble hun fløyet med legehelikopter til Tromsø, 
der hun fikk en ultralyd og diagnosen hypoplas-
tisk venstre hjertesyndrom, den samme feilen som 
Lasse-liten har. Dermed ble hun flydd videre til 
Rikshospitalet der hun ble operert 6 dager gam-
mel. Så langt har hun vært igjennom hele elleve 
operasjoner, og det med mye komplikasjoner, 
forteller mamma Linn-Cecilie.

Sist, da hun var tre år, lå hun i koma i to uker og 
måtte trene seg opp til å gå og snakke igjen. 
– Alle operasjonene har vært på Riksen og den 
siste var den tøffeste. Da var hun veldig syk. Jeg 
snakket mye med henne selv om hun ikke kunne 
svare og jeg ikke visste om hun kunne høre meg. 

BENEDICTE: (t.v.)
førsteklassing som har 
vært operert elleve 
ganger, født med 
hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom.

INGRID: (t.h.)Førskole-
jente som har vært op-
erert tre ganger, født 
med Fallots tetrade.

M

– Vennskapet er 
hyggelig for 

jentene og like 
hyggelig, og ikke 
minst nyttig, for 
oss. Vi har mye 
felles å snakke
 om og kan gi 

hverandre gode 
tips
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Jeg sa at hvis hun kjempet seg gjennom det, skulle 
hun få en Mikke Mus brannbil. Tenk, det husket 
hun da hun våknet og det var noe av det første 
hun spurte etter, forteller Linn-Cecilie rørt. 
– Så det er viktig å snakke med dem som ligger i 
koma, de får med seg mye, det er jeg sikker på! 
Det bør alle gjøre. Og hun fikk den brannbilen! 

VERDSETTER MER
– Benedicte har en lillesøster som nå er fire år, 
og hun ble født da Benedicte var ganske syk. Jeg 
ønsket veldig at hun skulle få søsken, det er fint 
for jentene, men også for meg. Jeg føler at de gir 
meg så mye og holder meg oppe når jeg har det 
litt tungt, forteller Linn-Cecilie. 

Ellers er mødrene enige om at de verdsetter 
hverdagsgleder mer enn de gjorde før de fikk barn 
med hjertesykdom.
– Små ting, som å stå opp og være frisk og se at 
det er fint vær, det verdsetter jeg på en annen måte 
enn før, mener Linn-Cecilie.
– Ja, og om det er surt og kaldt så jentene ikke 
kan være ute, er jo det litt kjedelig. Men det er 
ikke verre enn at jeg heller tenker på at jeg er hel-
dig som har unger og at vi faktisk får være i lag. 
Det er ingen selvfølge, supplerer Nina. 

TIPS
Mens jentene husker, sklir, klatrer og balanserer, 
finner mødrene seg en plass og snakker om smått og 
stort. Slik blir ventetiden kort for dem alle sammen. 
– Ofte er det sånn at en av oss har hørt om et nytt 
hjelpemiddel via foreningen eller andre foreldre 
siden sist, eller har gode tips. Sånn får vi ofte 
vite om nye nyttige ting når vi møtes, forteller 
Linn-Cecilie og får se bilder på Ninas mobil av 
datterens siste tilskudd i hverdagen. En raptor. 
Den har forandret hverdagen, mener moren. Rap-
toren er som en rullestol til bruk ute og i naturen, 
men ser ekstra kul og tøff ut.
– Det er alfa og omega for henne og det har åpnet 
seg en ny verden for Ingrid. Den ser så kul ut at 

jeg tror alle i barnehagen misunner henne den. 
Raptoren er gull verdt når barnehagen skal på tur. 
Nå har hun fått sertifikat og er veldig fornøyd. Jeg 
hørte om mange positive erfaringer fra andre hjer-
tebarnfamilier i foreningen som hadde fått raptor, 
og derfor ønsket vi å søke. 

Ingrid går også til bassengtrening en gang i uka, 
som er positivt for henne. Benedicte som går i 
første klasse, har fått eget hvilerom på skolen, 
med navn på døra. 
– Det er et koselig rom med duk på bordet, bøker, 
spill og perler. Koordinatoren på Harstad skole 
ser ikke problemer, bare løsninger! Så skolestar-
ten har vært veldig god. Alle forslag til tiltak har 
kommet fra skolen selv, og det er vi veldig glade 
for. Hun skal også få sin egen værstasjon på 
skolen slik at hun kan følge med på når det blir så 
kaldt at hun må være inne. 
– Men nå har jeg jo fått et nytt tips. Når vi kom-
mer hjem, må vi søke om en raptor – det vil være 
midt i blinken for bruk til og fra skolen og på 
turer med klassen!

SAMMENSVEISET: Her 
har jentene byttet fang, 
Ingrid (t.v.) sitter hos 
Linn-Cecilie, mens Ben-
edicte har satt seg godt 
til rette hos Nina. – Vi 
har blitt gode vennin-
ner, både jentene og vi, 
forteller mødrene. 

DOBBELTSJEKK: 
Jentenes lege, Per Ivar 
Kaaresen, har fulgt 
jentene siden de ble 
født. De kommer til ru-
tinesjekken i Tromsø på 
samme dag, så det også 
blir et venninnetreff. 
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– Foreningen for hjertesyke barn har i 40 år jobbet på vegne 
av denne gruppen av familier. Foreningen har gitt alle hjerte-
syke barn, deres foreldre og også søsken, et unikt fellesskap 
med mye varme og hvor de støtter og tar vare på hverandre, sa 
generalsekretær Helene Thon da hun mottok prisen på vegne av 
foreningen.

Prisen ble overrakt på Chat Noir i Oslo av Lasse Fagereng, 
som på slutten av 80-tallet bidro til å sette hjertebarn-saken på 
dagsordenen da regjeringen nektet å betale for hans behandling 
i USA. Historien om «Lasse-liten» skapte et voldsomt engasje-
ment, og Wenche Foss var den gangen blant dem som engasjerte 
seg sterkt i saken, som endte med at regjeringen måtte snu.
Siden har mye skjedd når det gjelder tilbudet om medisinsk 
behandling av medfødt hjertefeil i Norge. De fleste feil kan 
opereres og overlevelsen er markert bedre. Helene Thon la vekt 
på at en medfødt hjertefeil samtidig kan innebære en rekke 
utfordringer for mange av barna; i barnehagen, på skolen, ved 
deltakelse i fritidsaktiviteter og i familien.

OPPTATT AV HELHETEN
– Derfor er vi opptatt av helheten rundt barna og alle sidene av 
livet deres, ikke bare hjertet. Både nettverk og fellesskap, kunn-
skapsformidling og forskning er viktige virkemidler, understre-
ker leder for landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn, Erik 
Skarrud. Han trekker fram den store betydningen foreningens 
fellesskap har for foreldre, som må håndtere hverdager med et 
sykt barn og mye usikkerhet.

Hvert år arrangeres mellom 200 og 300 aktiviteter over hele 
Norge i regi av Foreningen for hjertesyke barns fylkeslag. 
Gjennom 40 år har foreningen bidratt med rundt 45 millioner 
kroner til utstyr, forskning og kompetansehevende tiltak for 
helsepersonell.
– Foreningen for hjertesyke barn er veldig stolt over å motta 
denne prisen, som uavkortet går til en reisekasse for barn og 
unge med medfødt hjertefeil. Gjennom gode nettverk med andre 
i samme situasjon, gjør vi dem sterkere til å mestre sin hverdag. 
En reisekasse bidrar til dette. Fordi alle hjertesyke barn skal ha 
gode liv, sier Skarrud.

Søndag 6. november 2016 ble Foreningen for hjertesyke barn tildelt Wenche Foss’ 
ærespris. – Det er fantastisk å bli tildelt denne prisen nettopp i år hvor foreningen 
feirer 40-årsjubileum. Æresprisen mottar vi på vegne av alle våre medlemmer gjennom 
40 år som har hjertesykt barn, eller har mistet et hjertesykt barn, sa generalsekretær 
Helene Thon.

Lasse Fagereng, som selv har medfødt hjertefeil, fikk overrekke 
prisen til Foreningen for hjertesyke barn, som han selv har hatt 
stor glede av gjennom hele oppveksten. Her sammen med Helene 
Thon fra FFHB og skuespiller Sven Nordin, som også mottok årets 
ærespris.

Med på tildelingen: Fra FFHB: Helene Thon, Erik Skarrud, Sissel 
Holm-Sandnes, Bjørgun Brones og Rebekka Skarrud.

Generalsekretær Helene Thon mottok prisen av Lasse Fagereng på 
vegne av Foreningen for hjertesyke barn. Juryen, bestående av Ellen 
Horn, Ellen Arnstad og Fabian Stang, hadde en solid begrunnelse for 
hvorfor FFHB fikk prisen denne gangen. De trakk blant annet fram at 
FFHB har vært en svært aktiv forening gjennom 40 år.

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN TILDELT 

Wenche Foss’ ærespris
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På kryss og tvers gjennom 
Norge i et jubileumsår

Region Nord
Å lage 40 meter (en meter for hvert år) brennende 
hjerte i sanden på en strand utenfor Bodø. Hjertet 
bestod av pinnebrød (veldig mye pinnebrøddeig 
som var laget av flittige hender!) lagt på trepinner 
som var spikket til. Et mektig og flott skue å se 
utover dette brennende hjertet!
Familiehelg i Harstad som samlet nye og gamle 
medlemmer til mimring og forankring av venn-
skapsbånd. FFHB Troms og FFHB Nordland 
møttes til herlige dager i Harstad.

– Heldige oss som i FFHBs jubileumsår 
fikk delta på små og store jubileumsmar-
keringer over hele landet, sier leder for 
landsstyret, Erik Skarrud, og generalse-
kretær, Helene Thon. 
– Dette var veldig morsomt og en flott 
bekreftelse på alle de viktige arrangemen-
tene som fylkeslagene arrangerer hvert år 

fra Alta i nord til Kristiansand i syd.
Kreativiteten har vært stor og på de neste 
sidene vises eksempler på noe av det 
styreleder og generalsekretær var med på 
gjennom året 2016.

Oppsummert – veldig morsomt og nok en 
gang bekreftelse på kreativitet, glede, den 

gode stemningen, samholdet og felles-
skapet.

Helene og Erik
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FFHB 40 år  |  Regionene i jubileumsåret

Region Øst
Skikkelig barnebursdag i Moss som hører med når 
medlemsfamilier møtes for å feire 40 års fest. Her 
ble alt hører med servert – pølser, lomper, kaker 
og brus, i et lokale som var tapetsert fra gulv til 
tak med hjerteballonger og mange andre røde 
FFHB-effekter. Bursdagsfesten ble toppet med eget 
ungdomsband, inkludert en hjerteungdom, som 
fremførte selvlaget musikk «in live».
Sommerfest på Skullerud i Oslo med bursdagskake 
og klovnen Virrvarr.
Familiehelg på Merket i Oppland med flotte uteak-
tiviteter for hele familien.
Jubileumshelg for Østfold og Hedmark i Trysil. Alle 
ungene fikk navnelapper og det var stas og samtidig 
enkelt å se hvem som var på tur sammen! Sosialt 
samvær og rebusløp på et fantastisk flott hotell 
med badeland gjorde susen.
Familiehelg for Oslo/Akershus på Hafjell der over 
130 mennesker hadde glede av sosialt samvær og 
konkurranse. 
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Regionene i jubileumsåret  |  FFHB 40 år

Region Vest
Familiehelg på Geilo med rekordoppslutning på 
154 små og store deltagere som krevde mye og 
god logistikk! Det var så mange små at ett-to årin-
gene fylte et eget bord under jubileumsmiddagen.
Stor bursdagsfest i Rogaland med hoppeslott, bal-
longartist, ansiktsmaling, rodeo, surfing med mer.
Danmarkstur og landsmøte i Stavanger.
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FFHB 40 år  |  Regionene i jubileumsåret

Region Midt
Familiehelg i Surnadal med familie-
aktivitetsdag hvor lærere og elever på 
Nordmøre Folkehøyskole stilte opp en 
hel lørdag med et imponerende variert 
aktivitetsprogram som engasjerte små og 
store i alle aldre.

Familiehelg i Ålesund med besøk i Atlan-
terhavsparken og god stemning.  

Jubileumssamling i Namsos der alle 
tidligere fylkesledere var invitert og der 
de fleste av dem kom og delte erfaringer 
og hyggelige minner.

Trønderungdom til Berlin.
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Regionene i jubileumsåret  |  FFHB 40 år

Region Sør
Piknik ved Dyreparken utenfor 
Kristiansand som ble avsluttet 
med Kaptein Sabeltann show.
17. mai-tog i Vestfold.
Piknik i Telemark
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Hos et barn som pasient er det alltid et 
hjerte å forholde seg til – og foreldre, hvis 
hjerter banker ekstra sterkt. Og noen av 
de største opplevelsene mine som barne-
lege har vært knyttet til hjerter. Ullevål 
sykehus påsken 1977: Et prematurt barn 
hadde ligget på respirator tre måneder på 
grunn av alvorlig lungesykdom, åpenstå-
ende ductus arteriosus og hjertesvikt. For 
første gang i Norge blir ductus lukket ki-
rurgisk på en slik indikasjon. En uke etter 
er barnet ute av respiratoren. Sykehuset i 
Vestfold juni 1987: En liten gutt blir født 
med hypoplastisk venstre hjertesyndrom. 
En farefull ferd til USA og en kompli-
sert operasjon ender lykkelig og blir en 
milepæl i norsk barnekardiologi. I dag er 
Lasse-liten nesten 30 år og min veileder i 
fysisk trening. To år senere: En pike født 
hos oss i Tønsberg blir hjertetransplantert 
i London, og er det første barnet fra Nor-
ge som gjennomgår et slikt inngrep. 

I de 30 årene jeg arbeidet som nyfødtme-
disiner ved Sykehuset i Vestfold, og hadde 
et spesielt ansvar for hjertebarna, passerte 
over 800 barn med hjertefeil bokstavelig 
talt både hendene mine og stetoskopet 
mitt. De fleste feilene ble oppdaget før 
barnet reiste hjem fra barselavdelingen. 
Og foreldrene var der med all sin usikker-
het. Det skulle bli mange og lange år i et 
nært samarbeid med slike familier. FFHB 
ble et viktig kontaktpunkt. Jeg møtte 
dem på sommerfester, badedager, stands 
på Tønsbergmessa og på kurs. Minner 
om juletrefester med glade barneøyne, 
fløyelskjoler og matrosdresser dukker 
fram. Og neste jul var en eller to ikke 
der. Det var sorger og gleder i møte med 
mennesker man ble glad i, og som ga livet 
dybde og verdier langt ut over det profe-
sjonelle legearbeidet. Jeg har aldri sluttet 
å beundre foreldre som midt i et krevende 
omsorgsarbeid kunne skape en livskraftig 
forening som FFHB, som støttet og tok 
vare på hverandre – og i betydelig grad 
også var en støtte for meg i mitt profe-
sjonelle legearbeid. Det var innsamlinger 
til kostbart medisinsk utstyr og støtte til 
forskningsprosjekter – og ikke minst en 
takknemlighet som gikk begge veier.

Kontakten med fylkesforeningen av 
FFHB i Vestfold medførte kontakt med 
landsforeningen. Som medlem av styret i 
Lasse-litens fond fikk jeg samarbeide med 
FFHB sentralt, og lære varme, engasjerte 
og høykompetente mennesker å kjenne. 
Mer enn en million kroner er delt ut fra 
fondet til støtte for foreldre, kompe-
tanseoppbygging for fagpersoner og til 
forskningsprosjekter. Og FFHB støttet 
prosjekter jeg selv hadde ansvar for – 
blant annet pulsoksymetriscreeningen av 
nyfødte, hvor hele landet ble involvert. 
Min doktoravhandling om hjertefeil ble 
dedisert «To my patients and their fami-
lies.» Og FFHB var der da jeg avsluttet 
mitt aktive yrkesliv og ble pensjonist - og 
ga meg nye utfordringer som «nettdok-
tor».

De sies at «fourty today is what thirty 
used to be.» Vi er yngre enn vi var! Kom-
petanse og erfaring kan videreføres med 
vitalitet og kreativitet. Det gjelder også 
FFHB! Jeg vil uttrykke stor takknemlighet 
til foreningen, både i Vestfold og sentralt, 
for godt samarbeid og mange gode opp-
levelser. Gjennom 40 år som yrkesaktiv 
barnelege har FFHB vært der – også for 
meg!

ALF MEBERG

TAKK, FFHB!
40 år! Fra barneskritt, gjennom usikre ungdomsår til voksenlivets 
plikter og ansvar – og nå en moden jubilant med livserfaring. 
Gratulerer, FFHB! 
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Behandling av medfødte hjertefeil (Congenital 
Heart Disease = CHD) er lik historien om kirurgisk 
behandling av medfødte hjertefeil. Det vanligste er 
problemer knyttet til strukturelle feil med operativ 
korreksjon, reparasjon og palliasjon.

KIRURGI
De første inngrep med shunter og operasjon av ko-
arktasjoner begynte i 1952. Innføringen av hjerte-/
lungemaskin i 1959 var avgjørende, men det var 
først midt på 1960-tallet, altså for over 50 år siden, 
at det ble stor aktivitet.

Det skal minnes om at koronarkirurgien ble eta-
blert 1971, og en av de første komplekse inngre-
pene for medfødte hjertefeil (Senning/Mustard) ble 
gjort på 1970-tallet og arteriell switch-operasjon 
fra 1983, samme år som den første hjertetrans-
plantasjonen ble utført. Hos barn ble den første 
hjertetransplantasjonen gjort i 1991.

De første årene var 30 dagers dødelighet på 10–15 
prosent, men er nå rundt 1 prosent, til tross for 
at kompleksiteten har økt betydelig. Etter et møte 
i Roma i 1991 ble operasjon på singel ventrik-
kel-hjerter endret og fontanprosedyrene ble gjort i 
flere skritt. Det var på mange måter et paradigme-
skifte, som Harald Lindberg var ansvarlig for her i 
Norge.
Lenge var HLHS (hypoplast venstre hjertesyn-
drom) et sentralt tema i mediene. De første barn 
med denne tilstanden ble operert i 1987, men ikke 
i Norge. I 1990 var det stort politisk fokus med 
daværende helseminister Wenche Frogn Sellæg i 
spissen, som medvirket til at et barn som hadde 
fått påvist HLHS i fosterlivet ble fløyet til utlandet 
for behandling. Etter en samarbeidsperiode i Dela-
ware med Bill Norwood, ble det operative tilbudet 
flyttet tilbake til Rikshospitalet i 1999.

Det var viktig og velfungerende hjertekirurgi i 
Bergen (på Haukeland sykehus) med opprettelsen 
av en hjertekirurgisk seksjon i 1974. Erling Skag-
seth og Leidulf Segadal ledet arbeidet. Pasient-
grunnlaget var cirka 20 prosent av den nasjonale 
forekomsten av pasienter med hjertefeil. Fra 2005 
ble programmet lagt ned i Bergen og all opera-
sjonsvirksomhet konsentrert på Rikshospitalet i 
Oslo. Et tredje kirurgisk program på Ullevål Syke-
hus ble etablert i 1971, som i 1989 ble overført til 
Rikshospitalet.

På Rikshospitalet ledes i dag det hjertekirurgiske 
teamet av Egil Seem og med på laget er Sigurd Bir-
keland, Kjell Saatvedt og Tom Hoel. Det opereres 
cirka 350 pasienter med lukkede inngrep, det vil si 
med hjerte-/lungemaskin, og av dem er 25 prosent 
ungdom med medfødte hjertefeil.

KATETERISERING
Den første hjertekateteriseringen ble utført av 
Werner Forssmann i 1929, han utførte prosedyren 
på seg selv. I Norge ble de første kateteriseringene 
gjort på Rikshospitalet 1946, i 1947 i Bergen. På 
Rikshospitalet utførte man i 1951 hele 82 hjerteka-
teteriseringer. Den 32 år gamle Svein Jan Sørland 
ble ansatt på Rikshospitalet i 1966 og hadde stor 
betydning for den videre oppbygningen av invasiv 
kardiologi. Samme år publiserte Rashkind sin pro-
sedyre med ballongkateter til behandling av barn 
med transposisjon. Metoden ble raskt tatt i bruk i 
Norge. Det var av stor betydning at Per G. Bjørn-
stad, som startet sitt arbeid sammen med Sørland 
alt i 1972, etter fem års videreutdannelse i utlan-
det, kom tilbake til Barnehjerteseksjonen i 1978. 
Hans innsats på kateteriseringslaboratoriet var helt 
avgjørende, med lukking av åpenstående ductus fra 
1988, senere lukking av ASD fra 1996 og VSD fra 
2002 som milepæler i fagets utvikling.  

Intervensjonsprogrammet krevde bedret røntgen-
laboratorium, og det ble åpnet moderne fasiliteter 

BEHANDLING AV 

medfødte hjertefeil i Norge
Et historisk tilbakeblikk
ERIK THAULOW
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i 1989, fornyet ved åpning av nytt Rikshospital i 
1999 og sist fullt modernisert i 2012. Det er viktig 
å fremheve den store betydningen sykepleier Jorun 
Bretten har hatt for å sikre den høye faglige stan-
darden ved hjertelaboratoriet.

I Bergen ble Klinisk Fysiologisk Laboratorium eta-
blert i 1960. Jon R. Myhre, Gunnar Alm Rosseland 
og senere Gunnar Norgård var viktige medarbei-
dere. 

På Ullevål Sykehus var det Ottar Müller som byg-
get opp invasiv diagnostikk ved klinisk fysiologisk 
laboratorium. Senere ble Asbjørn Langslet og Per 
Hågå sentrale innen fagfeltet barnekardiologi. 
Fra 1989 ble de invasive prosedyrene overført til 
Rikshospitalet, og nå er det Gaute Døhlen som er 
den sentrale aktøren. Takket være et tett samar-
beid med Hospital for Sick Children i Toronto har 
etterveksten blitt sikret. 

NON-INVASIV UNDERSØKELSE: EKKO
De første ultralydmaskiner for hjerteundersøkelser 
kom til Norge i Stavanger og Bergen på 1970-tal-
let. Rebekkasøstrene samlet inn penger til det første 
ekkoapparatet på Rikshospitalet i 1979. Per G. 
Bjørnstad var en av de første som innførte disse 
undersøkelsene i Norge. Ved Rikshospitalet er det i 
dag 7–8 apparater i full bruk, ikke minst er under-
søkelser på operasjonspasienter og intervensjons-
pasienter viktig. Alle landets større sykehus har i 
dag slike apparater, og det gjøres en stor innsats for 
å skolere leger og også ekkoteknikere til å utnytte 
utstyret best mulig.

OPPFØLGING
De kliniske undersøkelsene har alltid vært sentra-
le i barnekardiologien. Både undersøkelser som 
gjøres ved universitetssykehusene og oppfølgingen 
som skjer ved lokalsykehusene, er grunnlaget for 
data-nettverket BERTE som ble startet i 1990 av 
Petter Hagemo ved hjelp av god økonomisk støtte 
fra Foreningen for hjertesyke barn. Dette var det 
første kliniske data-nettverket på Rikshospitalet og 
omfatter i dag om lag 31 000 pasienter. På Thorax-
kirurgisk avdeling ble det fra 1989 innført et annet 
dataverktøy: DATACOR, som har gitt god oversikt 
over pasienter operert for medfødte hjertefeil.

ARYTMIBEHANDLING
Hjerterytmeforstyrrelser er en utfordring for en 
rekke barn og ungdom med medfødte hjertefeil. 
WPW-syndrom ble tidligere vellykket behandlet av 
Otto Orning på Aker Sykehus, senere er invasive 
elektrofysiologiske programmer opprettet ved Ulle-
vål Sykehus, Haukeland og ved Rikshospitalet. Ved 
Oslo Universitetssykehus er det i dag Hans Henrik 
Odland som har ansvaret og gjennomfører prose-
dyrene som utføres hos cirka 80 barn hvert år. 

SAMARBEID
Arbeidet for hjertesyke barn er også karakterisert 
av et tett samarbeid befestet ved faglige møter 
(samarbeidsmøter), kurs og kongresser. Rikshos-

pitalet har i dag landsfunksjon for kirurgisk og 
intervensjonell behandling av medfødte hjertefeil. 
Det har vært lagt stor vekt på undervisning og opp-
læringsarbeid. Mange av de sentrale aktørene har 
vært uker, måneder eller år ved utenlandske sentre. 
De siste 5 årene bør de tette båndene med Toronto 
nevnes spesielt.  

GUCH
De siste 20 årene har effekten av bedret overlevelse 
hos barn med medfødte hjertefeil blitt tydeligere 
å se. Ungdomsmedisin er et viktig felt. Gunnar 
Erikssen, Mette-Elise Estensen og Ola Gjesdal er 
solide bærebjelker på dette feltet på Rikshospitalet. 
I Bergen har Asle Hirth bygget opp et effektivt ung-
domsprogram (13+) som fokuserer på overføring 
fra pediatrisk til voksenmedisinsk omsorg.

FORSKNING
Faglig utvikling og forskning har stått sentralt, og 
her har Foreningen for hjertesyke barn vært en 
solid støttespiller. Siden Gunnar Norgård i 1994 
forsvarte sitt doktorgradsarbeid, har nær 20 dok-
torgrader vært tatt innen dette fagområdet.
I dag er det spesielt det store fontanprosjektet, et 
klinisk oppfølgingsarbeid som har brakt ny og 
viktig kunnskap allerede, ledet av Thomas Møller, 
som bør nevnes. Forskningsgrupper ved Hauke-
land Sykehus ledet av Ansgar Berg og ved Ullevål 
Sykehus ledet av Drude Fugelset, og ved Akershus 
Universitetssykehus ledet av Vegard Bruun Wyller, 
og ved St Olavs Hospital ledet av Siri Ann Nyrnes, 
må fremheves.

DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), som i 
2016 feiret 40-årsjubileum, har helt klart vært den 
viktigste, tydeligste og sterkeste samarbeidspart-
neren.  Det ble bemerket under en faglig høring i 
Oslo for 10 år siden hvilken imponerende rolle og 
samarbeidspartner FFHB er for barnekardiologien 
i Norge. Foreningen har alltid vært en dynamisk 
og troverdig støttespiller for barn med medfødte 
hjertefeil.

FFHB har vært en vesentlig stemme for pasientene 
og deres foreldre. I møter lokalt og sentralt har 
foreningen tatt opp viktige temaer, skapt debatt og 
gitt grobunn for kursendringer og prioriteringer. 
De møteplassene som har blitt skapt, har også 
gitt gode personlige kontakter. I forskningssam-
menheng er det viktig å nevne Foreningen for 
hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, med små og 
store økonomiske bidrag til forskning, opplæring 
og møtedeltagelse. Uten den generøse holdningen 
foreningen alltid viser, hadde dette fagfeltet ikke 
kunnet oppnå den utviklingen vi har sett. For fag-
folkene er det vesentlig at dette fortsetter.
De som har spilt den største rollen er selvsagt alle 
pasientene og deres familier. De har gitt oss mange 
gode minner og selvsagt også såre erfaringer.  Det 
er viktig og riktig å si at for de aller fleste har dette 
vært en enestående reise med store fremskritt, 
bedrede leveutsikter og livsmuligheter.
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I 2016 fikk Foreningen for hjertesyke 
barn en gave fra en som ønsker å gi hjer-
tesyke barn en god opplevelse. Giveren 
er selv plaget med egen helse, og har i 
mange år funnet styrke sammen med 
Vibeke Berger Tunby, som tilbyr ulike 
former for alternativ behandling innen 
massasje, akupunktur og samtaler. Vår 
giver ønsker å la hjertesyke barn få glede 
av den samme muligheten, og har derfor 
donert penger til støtte av timer hos 
Vibeke, for barn med medfødt hjertefeil.

Vibeke holder til i Spydeberg i Østfold, på et trive-
lig gårdsbruk i landlige omgivelser. I lune lokaler 
møter hun dem som kommer til henne med ulike 
utfordringer og problemer. Hun er opptatt av det 
holistiske (hele mennesket) og har ingen forut-
bestemt agenda eller obligatoriske ting hun skal 
igjennom i disse møtene. 

– Jeg snakker med den som kommer hit og 
sammen finner vi ut hva som er riktig, forteller 
hun. Noen ganger er det kanskje bare å snakke 
sammen, om det som opptar dem akkurat nå. 
Gjerne noe helt annet enn sykdommen. For andre 
kan massasje være den beste behandlingen. Vibeke 
Berger Tunby behersker ulike former for massa-
sje, men trekker spesielt fram Bowen-terapi, som 
hun har drevet med i mer enn 15 år. Dette er en 
manuell behandlingsform med lange tradisjo-
ner, som går ut på lette og skånsomme grep mot 
huden, over muskler og sener. Vibeke forfekter at 
denne helt ufarlige behandlingen kan virke på hele 
mennesket og at den løser opp spenninger og ba-
lanserer kroppen. Hun legger vekt på at den kan 
benyttes av både store og små, friske som syke.
  
– Velvære er det viktige, og det å bli sett og aner-
kjent, sier Vibeke og legger til at hun alltid ser an 
dem som kommer til henne. Hun kan like gjerne 
bli sittende å prate med personen, om det er det 
som oppleves riktig og naturlig. En time hos Vibe-
ke skal være et ufarlig avbrekk og et frirom. 

– Det er viktig at de som kommer til meg er trygge 
på at behandlingen hos meg ikke er skadelig eller 
kommer i konflikt med skolemedisinsk behandling 
eller medisinering. Og jeg er åpen for å samarbei-
de med legene, understreker Vibeke.

En gave til velvære

HVA ER ALTERNATIV BEHANDLING?
Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves 
utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. 
Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, 
omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder 
som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten. (Fra: Lov om alterna-
tiv behandling av sykdom mv.)
Du kan lese mer hos Nifab.no, som er et statlig nettsted som tilbyr kunnskaps-
basert, upartisk informasjon om alternativ behandling.

RENT PRAKTISK VIL GAVEN BENYTTES PÅ 
FØLGENDE MÅTE:

• Hjertesyke barn på østlandsområdet kan henvende seg til Vibeke 
Berger Tunby på telefon 977 67 528 og bestille time. Reiseutgiftene 
må bekostes selv, mens timen hos Vibeke er gratis (sponset av giver).

• En behandling varer opp til 60 minutter.
• Andre spørsmål, ta kontakt med fagsjef Pia Bråss på pia@ffhb.no.
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Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN
KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000
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FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

ROGALAND |
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
Fløvegen 129
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

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

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

NESTLEDER |  
SISSEL HOLM-SANDNES
P.b. 58
1625 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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X-ORD NR. 1-2016

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. MARS 

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 1-2017»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 4-2016:

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

Andrea Konstanse D. Roald, Vestnes
Bjørg Skålnes, Utsira
Sylvi Mary H. Lone, Bygstad

Gratulerer!
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Godt nytt år!

Når dere leser dette er det nye 
året i gang. For VMH sin del 
så betyr det et nytt år med 
nye arrangementer. Vi skal 
blant annet ha tillitsmans-
samling i mars, og i tillegg så 
har VMH sendt inn søknader 
til Ekstrastiftelsen. Blant 
annet har vi søkt om midler 
til et kurs i psykisk helse. Får 
vi støtte til dette vil det bli 
gjennomført til høsten. 

Året som var avsluttet vi 
med Likepersonsseminar og 
julebord på Quality hotel 
Oalvsgaard utenfor Oslo. 
Det var en flott helg, med 
noen utrolig inspirerende og 
vidunderlige foredragsholde-
re. Moro var det også at alder 
og kjønn på deltagerne på 
kurset var ganske likt fordelt, 
og at det også var en del nye 
ansikter å se. Likepersonsar-
beid er noe av det viktigste 
vi som forening driver med, 
så at vi får flere som vil være 
likepersoner er kjempebra. 
Helgen etter Olavsgaard dro 
Region øst på tur til Pers Ho-
tell på Gol. Det ble en herlig 
helg med mange kjenninger, 
og også noen nye fjes. Det var 
en helg med masse latter hvor 
likepersonsarbeidet også sto 
sentralt. Det er jo nettopp det 

det handler om når man mø-
tes sånn med felles bagasje. 
Man trenger ikke nødvendig-
vis si så mye, man bare vet 
hvordan andre har det. 

Når noen som har vært med 
på ett VMH-arrangement for 
første gang sier at de er glade 
for at de meldte seg på, gleder 
jeg meg. At de i tillegg følte 
seg inkludert med én gang, 
det gjør meg stolt og det gir 
meg masse energi til å stå på 
videre for foreningen. 

Jeg vil ønske alle medlemmer 
av VMH ett godt nytt år og 
takke for det gamle! 

Morten

LEDER

Nr. 1 • 2017  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Morten Eriksen 
morten@vmh.no, telefon 47890073 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
18. desember 2016
Forsidefoto: Dreamstime.com

Den vanskelige 
forsikringen

Populær 
Likepersonssamling

Side 2-3

Side 7

Krever lik behandling 
for Marevan-pasienter

Side 4
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Når man da i fortvilelse ringer forsikringssel-
skapet for å spørre om muligheter til en løsning, 
og det eneste rådet saksbehandleren kan gi er at 
man må søke forsikring før man blir syk, føler 
man seg temmelig maktesløs.

HVA SIER FORSIKRINGSSELSKAPENE
For å få forsikring for liv, uførhet eller kritisk 
sykdom må man levere en helseerklæring som 
forsikringsselskapet bruker for å vurdere om de 
vil forsikre deg. VMH får av og til henvendelse 
fra medlemmer som har fått avslag på sin søknad 
og som synes bedømmelsen er for streng. Vi har 
derfor prøvd å finne ut litt mer rundt disse helse-

vurderingene og har vært i kontakt med seks 
av de største forsikringsselskapene for å høre 
hvordan de vurderer søknader fra personer med 
medfødt hjertefeil. (Det finnes flere forsikrings-
selskaper som tilbyr disse forsikringene, vi valgte 
å begrense hvor mange vi spurte.) 

Samtlige selskaper opplyser at de følger ret-
ningslinjene laget av Nemnda for helsevurdering 
(NHV – se faktaboks). Flere svarer også at de 
i særlig vanskelige tilfeller ber NHV om hjelp i 
vurderingen. Retningslinjene er kun rådgivende, 
og selskapene kan velge å være strengere eller 
mindre strenge enn det som er anbefalt av NHV. 

FORSIKRINGER 
OG MEDFØDT HJERTEFEIL
Av Anne-Line  
Bjella-Fosshaug

anne-line.bf@hotmail.no

Det er ikke bare i USA at det kan være lurt 
å ha en helseforsikring. Men å få livs- og 
helseforsikring for deg med medfødt 
hjertefeil kan være en utfordring. 
Foto: Dreamstime.com

Forsikringer på liv og helse er noe de fleste ønsker å ha, i hovedsak 
 fordi det gir en økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Frustra- 
sjonen kan derfor bli stor når man har medfødt hjertefeil og av 
den grunn får avslag på den eller de forsikringene man mener man 
trenger og burde ha.
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Forskjeller i produktene og interne regler kan 
også gjøre at vurderingen blir ulik fra selskap til 
selskap. 

RETT TIL INNSYN
NHVs retningslinjer er ikke offentlige, men de 
opplyser at de deler medfødte hjertefeil inn i 
enkle og kompliserte hjertefeil. Hjertefeil som 
betegnes som enkle og som ikke har komplika-
sjoner, utgjør ca. 2/3, og har du en av disse, skal 
du kunne få forsikring på vanlige vilkår. 
Har du derimot en komplisert hjertefeil vil du 
sannsynligvis få avslag. I enkelte tilfeller, hvor 
hjertefeilen er korrigert og uten komplikasjoner, 
kan man få innvilget forsikring fram til en gitt 
alder eller med pristillegg. Grunnen til at man i 
spesielle tilfeller kan få forsikring for en begren-
set periode, er at det ikke finnes noen langtids-
prognose, og derfor vil forsikringsselskapene 
se på risikoen for en forsikring med ubegrenset 
tidsrom som for stor. 
Etter en operasjon må du vente et år før selska-
pene vil vurdere en søknad, da de vil være sikre 
på at det ikke oppstår komplikasjoner. Du som 
forsikringssøker har rett til innsyn i den aktuelle 
delen av NHVs retningslinjer som du er vurdert 
etter.

INGEN SPØR GUCH-TEAMET
Forsikringsselskapene forteller at det er helse-
personell som vurderer forsikringssøknadene. 
Disse får opplæring i retningslinjene fra NHV, 
men ikke noe mer spesifikk opplæring i med-
født hjertefeil enn det som står i retningslinjene. 
Samtlige selskaper vi spurte har også rådgivende 
lege som er med på vurderingen av forsikrings-
søknader fra personer med medfødt hjertefeil. 
De opplyser også at de innhenter informasjon 
fra fastlege eller behandlende sykehus om helse-
tilstanden til forsikringssøkeren hvis de mener at 
opplysningene du har gitt i helseskjemaet ikke er 
tilstrekkelige for vurderingen de skal gjøre. 

Ved Guch-avdelingen på Rikshospitalet opplyser 
de at de ikke har registrert noen forespørsler fra 
forsikringsselskap om å bekrefte eller forklare 
noens tilstand eller hjertefeil.

VERDT Å KLAGE
Dersom du har fått avslag eller andre restrik-
sjoner fra forsikringsselskapet, kan du klage på 
avgjørelsen. Forsikringsselskapet skal opplyse 
deg om muligheten for dette. Som oftest kan 
du begynne med å klage direkte til selskapet, 
eventuelt til Finansklagenemda.

Forsikringsselskapene vi spurte har ingen over-
sikt over antall avslag gitt på grunn av med-
født hjertefeil, og de har heller ingen oversikt 
over klager mottatt på avgjørelser som gjelder 
medfødt hjertefeil. VMH har heller ikke oversikt 
over hvor stort problemet er, så vi ber deg som 
har opplevd å få avslag eller andre begrens-

FAKTA NHV

• Nemnda for helsevurdering (NHV) er underlagt Finans Norge.

• Hovedoppgavene til nemda er å utarbeide og oppdatere Retnings-
linjer for helsevurdering og de kan gi anbefaling til vurdering av 
enkeltsaker.

• NHV består av leger og en forsikringskyndig fra hvert av konsern- el-
ler holdingselskapene som er tilsluttet nemnda, samt leger fra Den 
norsk legeforening og en nemndsekretær fra Finans Norge.

• Det er frivillig for forsikringsselskapene om de vil være tilknyttet 
NHV, og retningslinjene er kun veiledende.

• Retningslinjene hadde siste store revisjon i 2011, da var det med en 
kardiolog med spesialfelt medfødt hjertefeil. Siste korte gjennom-
gang var i 2016.

• Hvis du som forsikringssøker har blitt vurdert etter disse retnings-
linjene, har du krav på å få se den delen av retningslinjene som du er 
vurdert etter.

Kilde: Finans Norge

ninger du mener er urettferdige om å sende en 
melding til VMH (bruk meldingstjenesten på vår 
Facebook-side eller send epost til post@vmh.no).

HVA TILBYR FAGFORBUNDET?
For mange vil det dessverre være slik at man 
ikke kan få forsikringer for liv og uførhet. 
En mulighet man skal være oppmerksom på 
er imidlertid forsikringer som tilbys gjennom 
medlemskap i fagforbund. Noen fagforbund 
har forsikringer hvor man ikke trenger å levere 
helseerklæring, og dermed kan også GUCHere 
få en fullverdig forsikring. Disse forsikringene er 
gjerne slik at du må tegne dem, eller ikke takke 
nei til dem, når du melder deg inn i forbundet, 
så husk å legge merke til nettopp det. En slik 
type forsikring har gjerne en karensperiode på 
to år. Det innebærer at at du ikke er dekket 
dersom du blir ufør av en sykdom eller lidelse du 
hadde da du tegnet forsikringen før du har hatt 
forsikringen i to år.

KREVER IKKE HELSEERKLÆRING
Standard yrkesskadeforsikring som alle arbeids-
givere er pliktig å tegne for sine ansatte, krever 
heller ikke helseerklæring, og du vil være dekket 
av denne på lik måte som alle andre. Denne gjelder 
imidlertid bare skader som skyldes jobben. Noen 
arbeidsgivere velger å tegne forsikring for sine 
ansatte som er bedre enn minimumskravet i loven. 
Det kan da hende at man må levere helseerklæ-
ring for utvidelsen, og man kan dermed få avslag 
på denne. Du vil imidlertid alltid være dekket av 
minimumskravet.

Er du ansatt i Staten eller kommunen har du også 
en livsforsikring som gjelder både på jobb og i fri-
tiden, og som du er dekket av uten at du behøver å 
levere helseerklæring. Andre typer forsikring, som 
ulykkesforsikring, krever ikke helseerklæring.
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Der fortalte NRK om Thomas Johnstone 
som kan leve det livet han ønsker nå som 
han kan måle sin INR selv. 
INR står for Internasjonalt standardisert 
ratio (skala) for måling av protrom-
bintid, blodets koagulasjonstid. Mare-
van-brukere må måle INR jevnlig for å 
ha oversikt over blodets koaguleringsev-
ne. Dersom INR-verdiene blir for høye, 
er det livsfarlig og pasienten kan risikere 
å blø i hjel. Blir INR-verdiene for lave, 
øker faren for blodpropp.

KRAV TIL HØIE
I 2015 fikk 70.000 personer i Norge for-
skrevet Marevan. De fleste av dem måler 
INR på legekontoret eller på et sykehus. 
Av alle disse pasientene er det beregnet at 
15.000 kan ha glede av/behov for egen-
måling. Per i dag er kun 2000 egenmå-
lings-apparater delt ut. Med andre ord er 
det mye å gå på! 
I et felles brev til helseminister Bent Høie 
krever Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB) og Voksne med medfødt hjer-
tefeil (VMH) at alle som har behov for 
det får tilbud om å selv kontrollere sine 
INR-verdier.  
– På samme måte som diabetikere har 
et apparat som måler blodsukkeret, er 
det naturlig at Marevan-pasienter med 
medfødt hjertefeil får et apparat så de 
kan måle INR selv, sier FFHBs generalse-
kretær Helene Thon i NRK-innslaget. 
Overlege Ellen Brodin ved AHUS under-
streker at de med medfødt hjertefeil som 
går på marevan ofte er unge mennesker 
som vil måtte gå på like medisiner resten 
av livet.  
– Det burde klart vært slik at alle som 
ønsket å styre denne målingen selv, burde 
fått dette tilbudet, sier Brodin. Hun viser 
til forskning som slår fast at de som dri-
ver egenkontroll av INR reduserer risiko 
for blodpropp med over 50 prosent, og 
risiko for død med nesten like mye.

STORE ULIKHETER
Helseforetakene prioriterer egenmå-
ling av INR svært ulikt, og det er ingen 

standard eller 
retningslinjer 
for dette. Et 
måleappa-
rat koster 
rundt 11.000 per år og 
krever opplæring. Ekspertene mener 
det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å la 
pasientene selv ta hånd om målingene. 
I Bærum har de nå bestemt seg for å dele 
ut apparater til de som ønsker det, og ut-
taler at samfunnet sparer store penger på 
dette. Dessuten spares pasientene for tid, 
usikkerhet og mange spares for lidelser. 
I ettertid av saken på Lørdagsrevyen har 
Sørlandet sykehus gått ut og sagt at de 
vil vurdere tiltak for at flere pasienter 
som går på blodfortynnende middel skal 
kunne måle sin INR selv. Mange har stått 
på venteliste for dette i mange år.

VIL HA DINE ERFARINGER
Helse- og omsorgsdepartementet sier i 
innslaget at det skal være et likt tilbud 

over hele landet, og at det er medisin-
ske forhold som avgjør om man skal få 
tilgang på egenmålingsapparat for INR 
eller ikke. Men slik er det ikke i dag.
Har du en medfødt hjertefeil og går på 
Marevan? 
Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi vil vite 
hvor du bor, om du måler INR selv eller 
hos lege/på sykehus og hvordan målingen 
fungerer for deg. 
Kontakt oss via epost på marit@vmh.no

NY STATISTIKK OM NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Det er publisert ny statistikk som viser levekårsstatus for personer med nedsatt 
funksjonsevne i Norge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arbeider blant annet med levekår 
og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppa møter 
gjennomgående flere utfordringer enn befolkningen ellers på ulike levekårsområ-
der.
Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelser blir gjennomført årlig. Mange 
av tabellene på Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne er basert 
på disse undersøkelsene. Fordi det nå har kommet nye tall fra SSB er mange av 
tabellene oppdatert. 

Resultater fra levekårsundersøkelsen viser for eksempel at:
• 16 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økono-

misk å få endene til å møtes
• 18 % av personer med nedsatt funksjonsevne deltar lite i sosiale aktiviteter
• 11 % med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha et udekket behov for helsetje-

nester

Du finner statistikken på www.vmh.no

KREVER LIK BEHANDLING 
FOR MAREVAN-PASIENTER
I november 2016 hadde NRK Lørdagsrevyen en 
reportasje om egenkontroll av INR for barn 
og voksne med medfødt hjertefeil som må 
gå på den blodfortynnende medisinen Marevan.

Med et slikt lite apparat kan Mare-
van-pasienter måle INR selv. Foto: Dreams-
time.com
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Tidligere i høst skrev vi om mastergrads-
arbeidet til Katrine Onshuus Eriksen 
og det store forskningsprosjektet om 
livskvalitet for folk med hjertefeil over 
hele verden.
Nå har GUCH-sykepleieren fra Oslo uni-
versitetssykehus Rikshospitalet fått støtte 
til et kartleggingsprosjekt om psykososial 
status hos voksne med medfødt hjertefeil.
Hensikten er å utvide kompetansegrunn-
laget, slik at den helhetlige ivaretakelsen 
av disse pasientene blir bedre. Det dreier 

seg om å sikre gode overganger, se det en-
kelte mennesket og ivareta hele individet. 
Prosjektet samarbeider med nøkkelkom-
petanse i både Belgia, København og Lon-
don, skriver FFHB på sine hjemmesider.
To andre prosjekter fikk også støtte fra 
Forskningsstiftelsen i denne omgang.
– Vi er opptatt av å få frem mer forskning 
og å sikre større spredning på forskningen 
på feltet medfødt hjertefeil, sa generalse-
kretær Helene Thon på vegne av Forenin-
gen for hjertesyke barn Forsknings-

stiftelsen da årets støtte ble delt ut på 
samarbeidsmøte for barnekardiologer 
tirsdag 22. november 2016.
I år er det tredje gangen Foreningen for 
hjertesyke barn Forskningsstiftelsen til-
deler midler, og tilsammen er det så langt 
delt ut 1,8 millioner kroner i støtte til 
prosjekter rettet mot både nyfødte, barn, 
unge og voksne med medfødt hjertefeil.

Helgen 11. til 13. november var tillits-
valgte fra Foreningen for hjertesyke barn 
samlet til tradisjonsrik motivasjonskon-
feranse på Gardermoen. Samme helg og 
samme sted avholdt Voksne med medfødt 
hjertefeil et landsstyremøte. Under en 
felles middag lørdag kveld var intensiv- 
sykepleier Susan Gibbs hedersgjest.
Susan Gibbs, bedre kjent som Gibbsie, 
gikk av med pensjon for fem år siden, da 
hadde hun 40 år bak seg på Rikshospita-
let i Oslo. Hun tok seg av hjertesyke barn 
i alle disse årene, og legger ikke skjul 
på at dette var mye mer enn en jobb for 
henne.
Alle husker Gibbsie, både fagpersoner, 
kolleger, foreldre og barn. Hun har en 
unik tilstedeværelse og har gjort seg 
bemerket for sin medmenneskelighet, sin 
nidkjærhet i jobben og for sin enorme 
omsorg for barna.
Her er Gibbsie fotografert sammen med 
noen av «kidsa» som nå har blitt voksne.

Katrine skal studere
PSYKOSOSIAL STATUS
Katrine Onshuus Eriksen (bildet) fra GUCH-
klinikken på Rikshospitalet har fått støtte til et 
kartleggingsprosjekt om psykososial status hos 
voksne med medfødt hjertefeil.

TAKK, GIBBSIE!
Alle hjertebarns Gibbsie ble hyllet av hjertebarnsforeldre og «gamle» hjertebarn 
lørdag 12. november 2016.
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Kurset holdes på Rikshospitalet.
Mange pasienter med medfødt hjertefeil 
har behov for å vite mer om sykdom og 
behandling og møte andre i samme situ-
asjon. Det får de anledning til på dette 
kurset, som arrangeres av Kardiologisk 
avdeling i samarbeid med Voksne med 
medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og 
mestringssenteret ved sykehuset. Dette er 
et kurstilbud til pasienter med medfødt 
hjertefeil og deres pårørende.
Et tverrfaglig team (kardiolog, Gu-
ch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved 
Lærings og mestringssenteret) bidrar med 
sin fagkunnskap og en erfaren bruker 
(pasient) deler sin erfaringskunnskap.

På kurset legges det opp til gruppesamta-
ler med plenumsdiskusjoner for erfarings-
utveksling og nettverksbygging.
Men det aller mest givende og lærerike er 
kanskje å møte andre i samme situasjon. 
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) 
inviterer alle kursdeltakerne til middag 
og sosial aften på kvelden den første 
kursdagen. Arrangementet er gratis.
Egenandelen for hele kurset er på kun 
345 kroner, og gjelder kun for pasien-
ten. Hvis du har frikort trenger du ikke 
å betale. Mer informasjon om reise- og 
oppholdsutgifter finner du i invitasjonen 
som du vil finne på www.vmh.no.

KURS FOR DEG OVER 40

Siste helgen i november ble 
det igjen avholdt seminar 
for likepersoner i VMH.

På Quality Hotel Olavsgaard utenfor 
Oslo var hele 26 medlemmer av forenin-
gen samlet for å få mer kunnskap om 
kommunikasjon, ulike mennesketyper 
og hvordan vi kan være en god støtte for 
andre. Noen hadde deltatt tidligere, mens 
andre var helt nye for både foreningen og 
i forhold til å møte andre med medfødt 
hjertefeil.
Det var stor bredde i alder også denne 
gang; med seks stykker under 26 år og 
seks stykker over 50; resten var midt i 
mellom aldersmessig. Nesten halvparten 
av deltagerne var menn, og det er ganske 
nytt i foreningens historie. Det har pleid 
å være en overvekt av kvinner som har 
engasjert seg.
 
Bianca og Espen Simonsen fra «Gjør en 
forskjell» holdt oss engasjert hele lørdag-
en. Med innlevelse og engasjement delte 
de sin kunnskap og erfaring om å møte 
mennesker med sterke historier. Hvordan 
vil vi bli møtt, hvordan kommuniserer vi 
og hvordan kan man være en støtte for 
andre?

Petter Hoff holdt foredraget «De fire 
temperamenter». Det handlet om ulike 
mennesketyper og hvordan disse påvirker 

oss. Med fantastisk innlevelse og kropps-
språk ble dette et svært levende foredrag 
med mye latter og gjenkjennelse.

Søndag ettermiddag delte gestaltterapeut 
og fagsjef i FFHB, Pia Bråss, ulike tanker 
og teknikker for å bli kjent med vår egen 
historie. Hvordan ser vi på oss selv, hva 
og hvordan kan vi dele, og hva gjør det 
med oss å høre andres historier?
 
Det ble en intensiv helg med mange inn-
trykk og ny kunnskap, men også tid til et 
hyggelig julebord på kvelden og mye god 
mat og sosialt samvær.
Flere ble inspirert til å bli likepersoner for 
VMH, og nye kurs og muligheter vil bli 
annonsert så snart vi har dette på plass.

Tusen takk til Helsedirektoratet som 
ga oss prosjektmidler til å gjennomføre 
denne seminarhelgen.
 

Likepersonseminar med stor deltagelse

Likepersonsgjengen samlet.

Kari Anne fra styret sammen med Bianca og 
Espen Simonsen.

2. og 3. mars blir det kurs for alle med medfødt hjertefeil 
fra 40 år og oppover samt for deres nærmeste. 



Helgen 2.– 4. desember var det tid 
for de årlige julebordet til Region 
øst. I år som i fjor gikk turen til Pers 
Hotell på Gol!

I år var totalt 19 medlemmer med på tur, å det ble en 
fantastisk hyggelig og lattermild helg. 

Det var som vanlig en god del faste deltagere, men 
også noen nye og noen som ikke har vært med på et 
par år, med en god miks i alder, kjønn og antall gan-
ger man hadde vært med Region øst på julebord. 
I år som i fjor så sulta vi i alle fall ikke. Buffeten på 
Pers er helt utrolig, de har noe for de aller fleste. Og 
de har mer enn nok av alt. 

Dagen på lørdag ble brukt til vandring i Gol sentrum 
og tur på café for enkelte, og til bading og pizza for 
andre. Det var i det hele tatt en fin oppladning til 
selve julebordet lørdag kveld. 

Det var en gjeng trøtte, men fornøyde VMHere som 
reiste hjem fra Gol søndag formiddag.  

Til tross for at kun fire prosent av be-
folkningen er uttalt negative til orgando-
nasjon, viser de nyeste tallene fra Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet at det 
har vært avslag ved 33 prosent av alle 
forespørsler så langt i år.

Det betyr at det er åtte ganger så mange 
avslag som det burde ha vært, skriver 
Stiftelsen Organdonasjon i en pressemel-
ding.

Det er flere og sammensatte årsaker til 
dette. En av årsakene er at familier som 
ikke har snakket sammen om orgando-
nasjon ofte sier nei i frykt for å handle i 
uoverensstemmelse med sin kjæres siste 
ønske. I følge transplantasjonsloven er 
det den avdødes standpunkt som gjelder, 
men er dette ukjent, er det opp til de 
pårørende å avgjøre.
– Forskning viser at det ved stor usik-
kerhet om noe viktig, ofte føles tryggest 
å unnlate å gjøre noe. I dette tilfelle 
innebærer det et nei til organdonasjon, 
sier Aleksander Sekowski, digitalredaktør 
ved Stiftelsen Organdonasjon.

MANGE HAR IKKE DELT SITT JA
Nesten åtte av ti nordmenn er i dag po-
sitive til organdonasjon, men kun tre av 
ti har formidlet sitt positive standpunkt. 
Det betyr at avgjørelsen veldig ofte blir 
overlatt til de pårørende.

– Det er noe vi vet at mange familier 
synes er svært vanskelig, sier Sekowski 
og oppfordrer alle til å dele sitt «ja» med 
sine nærmeste.

Julebord Region øst

ET STUMT JA BLIR OFTE TIL ET NEI

Avslagsprosenten er den høyeste på åtte år. I mellomtiden har den vært så lav som 18 prosent. 
Foto: Per Arne Bakkan/Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Merethe og Karen 
Elisabet (øverst), 
Christer og Siri (til 
venstre) og alle de 
andre kosete seg på 
julebord i Region øst.



Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som
ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn 

og ungdom i forbindelse med hjerteopera-
sjoner og annen medisinsk behandling.

• å bidra med økonomisk støtte til 
forskning relatert til hjertesykdommer hos 
barn og ungdom.

• å bidra økonomisk til utstyr og materiell 
til sykehusavdelinger for hjertesyke barn. 

• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik 
art for hjertesyke barn og ungdom og deres 
foreldre/foresatte.

Styret:
Stiftelsens styre består av sju medlemmer hvorav 
fire av styrets medlemmer representeres av Forenin-
gen for hjertesyke barn (FFHB).
Norsk barnelegeforening og Norsk cardiologisk
selskap har hvert sitt styremedlem og familien
Fagereng er fast styremedlem i stiftelsen.

Stiftelsens grunnkapital og utdelinger
Stiftelsens deler ut midler etter behov og
avkastningen utover grunnkapitalen benyttes
til utdeling i samsvar med stiftelsens formål.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 
OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

ØNSKER DU Å STØTTE ARBEIDET?  
KONTONUMMER 2655 01 94340
Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for
Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn,
Postboks 222, sentrum,0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn

Fo
to
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peForeningen for hjertesyke barn, 
Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00, mail: ffhb@ffhb.no


