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Jeg har opp igjennom årene hatt mange utfordringer som forelder. 
Om det er flere eller færre enn andre, vet jeg ikke. Alle har jo sine 
ting de må igjennom. Men jeg er nokså sikker på at utfordringene 
jeg, og andre foreldre til hjertebarn, har vært igjennom, er anner-
ledes enn det mange andre foreldre må forholde seg til. Og jeg er 
også nokså sikker på at dersom alle sykehus og leger hadde vært 
like flinke til å følge opp hjertebarna våre like godt som de skal, så 
ville vi kanskje sluppet noen bekymringer. 
 En spørreundersøkelse FFHB gjorde blant hjertebarnforeldre i 
år, viste at mange hjertebarn ikke får den oppfølgingen de burde. 
De faller ofte mellom ulike stoler: for friske til å være «ordentlig 
syke» og for syke til å være «ordentlig friske». 
 For mange krever hjertefeilen en helhetlig og tverrfaglig opp-
følging, men den er det svært få som får – verken på sykehuset 
eller i kommunen. Og akkurat dette er et paradoks, for norske 
barneleger har anerkjent at det er et behov for tverrfaglig oppfølging. 
Det er til og med utarbeidet en egen veileder som i detalj sier hvor-
dan hjertebarn skal følges opp. Problemet er bare at denne enten 
ikke er godt nok kjent eller rett og slett ikke etterleves. 
 FFHB har undersøkt hvilke sykehus som kjenner til og bruker 
veilederen på «sine» hjertebarn, og det er heldigvis noen som er 
veldig flinke her. Sørlandet sykehus og St. Olavs hospital er eksem- 
plariske i sin oppfølging, ut fra funnene i vår undersøkelse. Andre 
sykehus har definitivt mer å gå på. 
 Hvorfor er så dette viktig, kan du kanskje spørre? 
 Vi vet fortsatt (relativt) lite om hvordan det går med hjertebarna. 
Stadig flere overlever, riktignok, men på lang sikt er det fortsatt 
mange spørsmål som er ubesvarte. Både medisinsk og mentalt. 
Denne usikkerheten lever vi som foreldre med daglig, og den usikker- 

heten lever hjertebarna med. Både som barn, 
som ungdommer og som voksne.  
  Det å være tidlig ute med å kartlegge og 
ta tak i utfordringer er derfor svært viktig – 
både på kort sikt og på lang sikt. Hjertebarna 
har kommet seg gjennom kompliserte ope-
rasjoner og omverdenen ser på dem som 
«friske». Utfordringer blir da ofte avfeid med 
at «det går sikkert bra!»   
          Denne vente-og-se-holdningen er noe 
vi bør jobbe aktivt for å fjerne. Den tverrfaglige 
veilederen hjelper både oss og helsetjenesten 

 et stykke på vei, men vi har fortsatt mange 
steg igjen å ta før vi er i mål! 
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Ville ikke vært noe
av dette foruten 

Henry (4 1/2) går i barnehage og har ingen spesielle utfordringer 
akkurat nå.  Han er født med en kompleks hjertefeil og har
vært innrullert i Sørlandet sykehus' aktive bruk av Tverrfaglig 
veilederfor hjertebarn med alvorlig/kompleks feil.

Å miste sin  
ungdom eller 
unge voksne

«Men det går sikkert bra!»

Stig Flesland,  
Leder FFHB

20
Studie om konse-
kvenser av korona- 
restriksjoner for 
foreldre til barn  
på nyfødtintensiv 
avdeling
Hvordan opplevde foreldrene 
denne unntakstilstanden, 
hva gjorde det med deres 
foreldreskap og tilknytning 
til barnet, og hvilke mestrings- 
strategier tok de i bruk?

16
Bruk av personlige 
hologrammer og 
3D-printede
hjertemodeller
Foreningen for hjertesyke 
barn var heldige og fikk et 
innblikk i teknologiens 
utvikling på konferansen 
for tillitsvalgte i november  
i fjor.

11
Ung med 
hjertefeil
– en bok om det å være ung 
og leve med hjertefeil. Boka  
er skrevet med og for 
ungdom fra 15 år  
og oppover.
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Notiser

Andrè Bach jobber i firmaet Chiesi, og de har en tradisjon for at de 
donerer penger til et veldedig formål, istedenfor å gi sine ansatte 
julegaver. Andrè har utallige fallskjermhopp bak seg, er på landslaget 
i fallskjermhopping, og ønsket å gi noen heldige hjertebarn en helt 
spesiell opplevelse i førjulstiden.

Hans samboer, Ditta Valsdottir har hoppet 
8000 hopp, og de møttes nærmest i 
svevet!  Sammen har de datteren, og 
hjertebarnet Io Andrèsdotter Bach - som 
fulgte nøye med når de andre barna fikk 
fly med hennes far.  Ditta styrte vind- 
maskinen - mens far Andrè hjalp barna ut 
og inn, og opp i fantastiske positurer.

10 barn hadde meldt seg på, i disse tider 
blir det noen avlysninger på kort varsel, 
men 7 spente hjertebarn fra 9- 14 år 
møtte opp, fikk gule kjeledresser, øre-
propper, hjelmer og briller - og ble fulgt 
til vind-tunellen. Der blåser vind i 200 km 
i timen, full orkan - og Andrè varmet opp 
lufta med noen luftige svev - før barna 
fikk prøve seg. 

I supermannposisjon slapp de seg inn, 
han holdt dem rundt livet, og slapp når de 
svevde av seg selv. Noen fløy som fugler, 
andre måtte ha litt mer støtte, men alle 
7 fløy, i to omganger. Spente, imponerte 
og litt misunnelige foreldre fulgte med 
fra sidelinjen. Barna fløy i 90 sekunder, 
som er lengre enn det høres ut, svevende i 
luften i full orkan! Før de fikk en god pause, 
og en ny runde. Det var også flott å se 
progresjonen- fra første flytur til den neste.

Etter flyvingen spiste vi pizza, også  
spandert av Chiesi og Andrè - før de som 
ikke var helt utslitt av en flott og over- 
veldende opplevelse, kunne leke i lekelandet 
på Megafun.

Marianne Holth, Foreningen for  
hjertesyke barn Oslo og Akershus

Ungdomsbedrift 
med hjerte for 
små hjerter
På entreprenørskapslinjen Cre8 
oslo ved Kongshavn Videregående 
skole går det seks engasjerte og 
bevisste ungdommer som har 
startet en ny ungdomsbedrift. 
Bedriften som skal gå frem til 
sommeren har fått navnet Hjerte-
kaster UB. 

Deres forretningside er å produsere og 
selge frisbee, fra en bærekraftig og kortreist 
fabrikk, med et kult design som fremmer 
budskapet om hjertesyke barn – og en stor 
del av overskuddet vil gå til Foreningen for 
hjertesyke barn. 
 Navnet Hjertekaster har dobbel betyd-
ning. Meningen bak navnet er å kunne «kaste» 
hjertevarme til hjertesyke barn ved hjelp 
av frisbeen. Det er dessuten også godt for 
hjertet å holde seg i fysisk aktivitet. 
 De har valgt å samarbeide med Foreningen 
for hjertesyke barn og Alfadisk, som er 
produsent av produktet. For hver solgt 
frisbee, går cirka 50 prosent av overskuddet, 
rundt 50 kroner til FFHB. Ved avvikling vil 
også store deler av overskuddet gå til 
foreningen.
 – Vi valgte Foreningen for hjertesyke 
barn etter at vi fikk høre om hvor mange 
barn i Norge som har en medfødt hjerte-
sykdom. Nesten 1 av 100 barn blir født 
med dette, og vi vil med økonomisk hjelp 
bidra til hva barna har behov for, samt 
forskning og informasjon. Samtidig håper 
vi salget vil spre moralsk støtte og mer 
oppmerksomhet rundt et så viktig tema, 
sier Jesper Nossum, en av ungdommene 
bak Hjertekaster UB. 
 De involverte bak bedriften er Jesper 
Nossum, Emilie Maan, Fredrik Bakkjord, 
Casper Myrmel, Tomine Friis og Maja Myrvold. 
Vil du lese mer om prosjektet eller kjøpe en 
frisbee kan du gå til www.hjertekaster.com

En flott opplevelse og julegave!

Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, ble i 
november gjenvalgt som 1. nestleder i FFO. – Jeg vil jobbe for å sikre 
en bedre og mer koordinert oppfølging i helsevesenet av alvorlig syke 
barn, unge og deres familier, sier Thon.

FFO (Funksjonshemmedes felles- 
organisasjon) er Norges største paraply- 
organisasjon for organisasjoner for  
kronisk syke, funksjonshemmede og 
deres pårørende, og de mer enn 80  
medlemsorganisasjonene har til sammen 
350 000 medlemmer. 
 For Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB) er det viktig å være tungt  
representert i en så stor organisasjon – 
det gir bedre muligheter til å få gjennom-
slag for vår pasientgruppe.
 – Alle som synes barn bør følges opp 
bedre i helsevesenet, har stor grunn til 
å være fornøyd med at Helene Thon ble 
gjenvalgt, sier Stig Flesland, leder for 
landsstyret i FFHB. 
 – Hennes innsats og fokus kommer 
selvsagt FFHBs medlemmer til gode, men 

hun er også med på å sette fokus på barn 
som pasientgruppe. Ikke minst barn som 
lever og vokser opp med sykdom. Det å ha 
Helene med i sentrale posisjoner, løfter 
FFHB som organisasjon.
 Blant punktene Thon selv trekker fram 
at hun vil jobbe med, er å bidra til helhetlig 
oppfølging i oppvekst og på skolen, 
deriblant å sikre et tettere samarbeid på 
tvers av sektorer. I tillegg skal hun jobbe 
for at det settes fokus på et livsløpsper-
spektiv som blant annet inkluderer en 
tidlig kartlegging av behov og som sikrer 
gode overganger. 
 Dette bærer også FFOs program for 
2022 og 2023 preg av – et program Thon 
presenterte for FFO-kongressen og som 
ble enstemmig vedtatt.

FFHBs Helene Thon  
gjenvalgt i FFO-styret 

Helene Thon

Kjøp Hjertebarnkalenderen 2022
Hjertebarnkalenderen for 2022 er fylt med 
flotte bilder av hjertebarn fra Vestland fylke - 
tatt av familiene selv. 
 Det er fortsatt mulig å kjøpe kalenderen. Gå 
til ffhb.no/nettbutikk og bestill der, eller send 
oss en e-post: ffhb@ffhb.no.
 Din støtte gjennom å kjøpe Hjertebarnkalen-
deren blir satt stor pris på og er et veldig viktig 
bidrag i arbeidet med å gi alle hjertebarn og 
deres familier et godt liv!

Hjerteløpet 2021
I forbindelse med Norsk Cardiologisk Selskaps 
høstmøte på Fornebu i oktober 2021, ble 
Foreningen for hjertesyke barn invitert til å ha 
stand. Arrangørene (legemiddelfirmaet Boeh- 
ringer Ingelheim) hadde bestemt at FFHB var en 
av to organisasjoner som ble donert kr 100 per 
fullførte deltaker i hjertløpet, som gikk etter 
høstmøtet. Foreningen for hjertesyke fikk inn 
kr 7300 - tusen takk!

Torunn, Mona og Kåre fra 
administrasjonen stod på 
stand på Fornebu og delte ut 
både boller, kaffe og godis til 
deltakerne etter hvert som 
de kom i mål.

Julegave på SUS
I begynnelsen av desember 
var Foreningen for hjertesyke 
barn Rogaland på Stavanger 
universitetssykehus (SUS) og 
overleverte fruktkurver og 
gaver til Barne- og ungdoms- 
klinikken. 
– Tusen takk for at dere tar så 
godt vare på hjertebarna våre, 
var hilsenen fra foreningen.

En fantastisk gave!
2021 ble avsluttet på en helt spesiell måte. Administrasjonen ble  
kontaktet av en godt voksen person som vil gi det svimlende beløpet  
- en million kroner til Foreningen for hjertesyke barn. Det er en meget 
stor tillitserklæring å motta et slikt beløp. En stor takk for at forenin-
gen får muligheten til å forvalte pengene til det beste for både 
dagens- og fremtidens hjertesyke barn og unge.

Foto: illustrasjonsbilde

Foto: Ditta
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Jeg kjenner meg igjen i alt i denne boka. Dette er  
en bok jeg virkelig kunne trengt da jeg var 15.

Mari Sofie, 22 år

”
” 

«Enten går det bra, 
eller så går det over»

– Jeg tror mange med usynlige sykdommer ikke har så lyst til at andre 
skal vite om det. Men jeg anbefaler å snakke om det, sier hjertesyke 
Mari Sofie Frøyseth (22), som slår et slag for åpenhet. Her forteller 
hun om egne erfaringer fra oppvekst med en hjertefeil.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: Privat

Mari Sofie bor på Tysnes utenfor Bergen, 
hvor hun er født og vokst opp. Hun er 
utdannet barne- og ungdomsarbeider, 

med påbygg i studiespesialisering. Det siste året 
har hun fungert som ringevikar i kommunen, i 
tillegg til at hun har jobbet på Esso. Nå søker hun 
seg fast jobb innenfor utdanning, helst i Bergen. 
For hun vil gjerne komme nærmere Haukeland 

« Verken legene eller 
foreldrene mine 
visste om hjerte- 
feilen på forhånd. 
Men jeg var ganske 
blå da jeg ble født. 
Det gikk ikke lang 
tid før jeg ble tatt fra 
dem og sendt videre 
til Haukeland 
universitetssykehus. 
Det var der de fant 
en bilyd på hjertet, 
og det var sånn de 
fant ut at jeg hadde 
hjertefeil. Tror det 
var ganske tøft og 
traumatisk for 
moren min. »sykehus. Det er her hun har aller mest lyst til å jobbe 

i fremtiden. Nå drømmer hun også om å studere.

– Psykologi eller sosiologi, kanskje barnevernspe-
dagogikk. Jeg ønsker å jobbe med psykisk helse, 
hjelpe dem som sliter, sier Mari Sofie, som selv 
har kjent på at livet kan butte imot. 
– Jeg har lyst til å gi noe tilbake, sier hun. 

Min historie

Hjelper å snakke om det
Mari Sofie har hjertefeilen Trikuspidal atresi, og 
var igjennom tre åpne hjerteoperasjoner som liten. 

– Verken legene eller foreldrene mine visste om 
hjertefeilen på forhånd. Men jeg var ganske blå da 
jeg ble født. Det gikk ikke lang tid før jeg ble tatt 
fra dem og sendt videre til Haukeland universitets-
sykehus. Det var der de fant en bilyd på hjertet, og 
det var sånn de fant ut at jeg hadde hjertefeil. Tror 
det var ganske tøft og traumatisk for moren min, 
sier Mari Sofie, som selv ikke har så mange minner 
fra denne aller første tiden. Annet enn i kroppen, 
som husker godt. Mari Sofie medgir at hun med 
tiden har innsett at disse opplevelsene har preget 
henne, og at hun egentlig alltid har slitt med en 
form for angst. Særlig for sykdom. 

– Når jeg ser tilbake, har jeg egentlig alltid vært 
redd for å bli syk, og for at hjertet mitt ikke skal 
tåle det. Vært ganske langt nede til tider, og det 
toppet seg i fjor høst. 

Mari Sofie forteller at hun skjønte at nå trengte 
hun litt mer hjelp. 
– Kjente at jeg ikke kom meg ut av mørket alene. 
Via fastlegen kom hun i kontakt med en psykolog, 
som hun fortsatt går til – og det hjelper. Mari Sofie 
merker at hun kommer seg videre. At hun skjønner 
mer og mer av hva som skjer med henne og hvordan 
hun kan håndtere det. 

– Jeg er mye mer på plass nå, tar mer vare på meg 
selv også, forteller hun, og sier at hun nå lever etter 
mottoet: Enten går det bra, eller så går det over. Hun 
humrer litt over dette, og optimismen i utsagnet.

Livreddende arr
På brystet bærer Mari Sofie det synlige beviset på 
operasjonene som har reddet henne, og alt kroppen 
hennes har vært igjennom. Litt forsiktig meddeler 
hun at arret egentlig har plaget henne en del – i 
hvert fall da hun var yngre. 

– Det var liksom litt rart, jeg var jo den eneste på 
skolen som hadde et sånt arr. Jeg syntes egentlig 
det var fælt å vise det fram, særlig når vi hadde 
svømming, for da kunne jeg ikke ha på genser. Jeg 
var bare ikke komfortabel med arret, sier Mari 
Sofie og medgir at hun i ettertid har skjønt at det 
knyttet seg en del skam til dette, og egentlig til det 
å ha en hjertefeil. 

– Det er blitt mye bedre nå, da, jeg har liksom lært 
meg å leve med det. Har på en måte skjønt at 
denne skammen bare sitter i hodet mitt, ikke hos 
andre. For eksempel så var jeg veldig redd for hva 
en eventuell kjæreste ville si når han fikk se arret 
første gang, det kvernet rundt i hodet mitt. Så fikk 
jeg en kjæreste, da, og han lurte bare på hva det 
var og hvor jeg hadde fått arret fra. Så sa han at 
det var fint, «dette har jo reddet deg», forteller 
Mari, som plutselig begynte å se det hele på en 
annen måte. 

– Hadde ikke arret vært der, hadde jeg ikke levd. 
Det er mye viktig historie for meg bak dette, sier 
hun og ser et øyeblikk ganske stolt ut. Dette var 
en sterk og viktig erkjennelse for henne.

Glad i idrett
Mari Sofie minnes seg selv som ei ganske aktiv 
jente gjennom hele barndommen og oppveksten, 
til tross for hjertefeilen. Hun var ivrig med på 

OMSORG: Mor og far ved 
sykesengen til Mari Sofie.

FØRSTE OPERASJON: 
Nummer en av tre ope- 
rasjoner er overstått.
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«De trodde egentlig 
at jeg aldri ville kunne 

lære meg å gå. Men 
på 17-måneders- 

kontrollen gikk jeg 
selv inn til legen. Da 

var de visst ganske 
overrasket.»

BADELAND i Dyreparken i 
kristiansand (øverst).

INNLAGT IGJEN: Denne 
gangen med Borelia 
(midten).

OPERAEN: Storebror og 
Mari Sofie spiser is på 
operaen i Oslo (nederst).

både håndball og svømming, en kort periode også 
på fotball. For det meste gikk det også ganske bra. 
Hun husker at hun fikk god tilrettelegging og hjelp. 

– Håndballtreneren tok hensyn til at jeg hadde 
redusert kapasitet, og sørget for at jeg fikk ta pauser 
og bytte inn ofte. Da gikk det så fint, forteller hun 
og er glad for dette den dag i dag. For idretten har 
betydd mye for henne – og det har vært viktig for 
henne å få være med på sine premisser. 

I tillegg til å bli født med en hjertefeil, opplevde 
Mari Sofie å bli rammet av et hjerneslag rett etter 
fødselen, som der og da førte til at hun ble lam på 
den ene siden av kroppen. Det ble oppdaget først 
etter cirka tre måneder, fordi de da registrerte at 
hun ikke brukte venstre side av kroppen. I tillegg 
til litt dårligere utholdenhet, har hun som følge av 
slaget også levd med begrensninger i deler av 
muskulaturen. 

– De trodde egentlig at jeg aldri ville kunne lære 
meg å gå. Men på 17-måneders-kontrollen gikk 
jeg selv inn til legen. Da var de visst ganske over-
rasket, sier hun smilende. 

– Men jeg er litt preget av dette. Har mindre styrke 
på venstre side av kroppen, og jeg kjenner ikke 
melkesyren i venstrefoten før lenge etter at jeg er 
ferdig med å trene. Men det har ikke stoppet meg, sier 
den unge damen med et bestemt drag over ansiktet. 

Gjort så godt hun kan
Både på barneskolen og ungdomsskolen opplevde 
Mari Sofie å henge litt etter de andre i gymtimen. 
Uten at dette den gangen føltes som et stort problem 
for henne. 

– Jeg prøvde så godt jeg kunne, og det var helt ok 
at jeg ikke klarte å yte like mye som de andre. Det 
fungerte fint, jeg fikk tilpasse det min egen kapasitet. 

Helt til jeg begynte på videregående skole. Da 
opplevde Mari Sofie at det var slutt på tilpasning 
og tilrettelegging. Skolen krevde lege-erklæring 
hvis hun ikke skulle ta de fysiske testene, men de 
tok ikke særlig hensyn til erklæringene. 

– De rotet dem til og med bort i forbindelse med et 
lærerbytte, forteller Mari Sofie, som likevel måtte 
prøve seg på testene. Litt bittert hevder hun at 
resultatet av testene virket inn på karakteren hun 
fikk. Selv om hun hadde fått beskjed om at de skulle 
sette karakter etter innsats og ikke henge seg opp i 
testene. Mari Sofie fikk vite at de til syvende og sist 
utgjorde halve karakteren, som ble ganske dårlig.

– Tilretteleggingen i gymtimene sånn ellers var at 
jeg ble sendt alene på et treningssenter. Ingen så 
meg eller brydde seg, det var ganske lite motive-
rende, medgir Mari Sofie, som satt igjen med en 
vond følelse av at de så ned på henne. 

Møtte andre med samme erfaring
Videregående skole ble på flere måter en litt vanske-

lig tid for Mari Sofie. Ikke kjente hun noen fra før, 
og hun syntes det var vanskelig å være åpen om 
hva hun egentlig trengte av hjelp. Så møtte hun 
en av lærerne, Janne Walden, fra Foreningen for 
hjertesyke barn (FFHB) i Hordaland. 

– Hun fortalte i en «bli-kjent-time» at hun hadde 
en sønn med hjertefeil. Da kunne jo jeg også si 
det. Det var egentlig ganske godt, sier Mari Sofie 
og forteller at det nå åpenbarte seg en ny verden 
for henne; Gjennom Janne ble Mari Sofie introdusert 
for FFHB. 

– Her fikk jeg møte mange andre ungdommer 
med hjertefeil. Selv om vi har ulike hjertefeil, så 
er vi liksom i samme situasjon. Dette har hjulpet 
meg masse. Jeg følte meg egentlig så alene, så det 
var så godt å vite om alle de andre. Her ble jeg 
liksom inkludert.

For Mari Sofies del bidro dette også til en større 
trygghet om hjertefeilen. Hun ble mer åpen om 
den, og skammet seg mindre. 

– Nå kunne jeg si det mer rett ut, at jeg har hjerte-
feil, og at jeg har noen behov som følge av det. 
Tidligere begrenset jeg meg, og gjorde ikke dette, 
forteller Mari Sofie. 

– Da var det liksom de andre som lot være å spørre 
om jeg ville være med på ting, for de var redd jeg 
ikke ville klare det. Eller de spurte rett ut: «Orker 
du egentlig dette?» Jeg syntes det var ydmykende.

Mari Sofie medgir at det fortsatt kan sitte igjen litt 
skam og ubegrunnet skyldfølelse knyttet opp til 
hjertefeilen hennes, men at hun jobber med saken. 

Takk til bibliotekaren på Os
Den unge vestlendingen har alltid hatt litt vanskelig 
for å konsentrere seg, og det har innimellom vært 
en utfordring å disponere energien. Skolegangen 
var derfor tidvis litt krevende.

– Anstrengte jeg meg for mye en dag, kunne jeg 
kollapse helt og ligge med feber dagen etter. Det 
var en psykisk påkjenning, husker Mari Sofie. Også 
dette toppet seg da hun kom på videregående skole. 
– Jeg slet jo egentlig mer psykisk enn fysisk, sier hun. 

Mari Sofie fikk noe tilrettelegging, også på videre-
gående. Blant annet to sett bøker, og hun kunne 
gå ut av timen om hun kjente behov for det. For 
øvrig følte hun seg ganske alene om det som var 
vanskelig. Men, det fantes et unntak – som har 
satt spor. Mari Sofie forteller med varme i stemmen 
om bibliotekaren på skolen, som ble et viktig 
holdepunkt for henne. Helt avgjørende, faktisk.

– Det er takket være bibliotekaren på Os videregående 
skole at jeg kom meg igjennom dette løpet. Jeg 
kunne komme på biblioteket når jeg ville, sitte 
der og jobbe, noen ganger leste hun igjennom 
oppgavene mine. Hun lyttet til meg og jeg kunne 

snakke åpent om hvordan jeg hadde det. Hun 
motiverte meg og hjalp meg å se styrkene mine. 
Da hun sluttet, fortalte hun meg at jeg var blitt ett 
av hjertebarna hennes, sier Mari Sofie og smiler. 
De har fortsatt kontakt.

Slår et slag for åpenhet
Mari Sofie forteller at hun ikke drikker alkohol, at 
hun aldri egentlig har gjort det, og at det var noe 
hun bestemte seg for ganske tidlig. Av legene var 
hun også blitt frarådet å drikke sterke ting, som 
for eksempel sprit. Både fordi det kan gå ut over 
hjertet, som ikke vil tåle det, men også fordi hun 
har en leverfeil. Hun ser heller ikke helt poenget 
med alkohol og rus, forteller hun, og sier hun kan 
ha det like gøy på fest uten å drikke. Selv om hun 
medgir at det noen ganger gir henne en følelse av 
å være litt utenfor. 
– Men det er jo bare inni meg, sier Mari Sofie. 
– For egentlig går det veldig greit. 
– Da jeg nærmet meg 18 år var det mange rundt 
meg som drakk alkohol, men jeg opplevde ikke så 
mye drikkepress heller. Kanskje det også var fordi 
jeg var åpen om hjertefeilen, de respekterte det på 
en måte, at jeg ikke orket å være med på alt det sam-
me som dem, sier Mari Sofie, og gjentar hvor viktig 
hun synes det er å fortelle om det å ha hjertefeil. 

– Jeg tror mange med usynlige sykdommer ikke 
har så lyst til at andre skal vite om det. Men jeg 
anbefaler å snakke om det. Da er det lettere for 
både deg selv og andre å forholde seg til begrens-
ninger – og for andre folk å hjelpe deg. Folk reage-
rer jo også bare med å spørre litt om hvordan det 
er, og så er de ferdige med det, sier hun med et lett 
skuldertrekk.

Overgang til voksenavdeling
Mari Sofie syntes at det å gå over fra oppfølging på 
barne- og ungdomsavdelingen til voksenkardio-
logisk avdeling på sykehuset var ganske tøft. 

«Det er takket  
være bibliotekaren 
på Os videregående 
skole at jeg kom 
meg igjennom  
dette løpet.»

TOPPTUR: Mari Sofie på 
toppen av Tysnessåta, 
 752 m.o.h.

MARI SOFIE, 22 ÅR: – Jeg 
er mye mer på plass nå, tar 
mer vare på meg selv også, 
forteller hun, og sier at 
hun nå lever etter 
mottoet: Enten går det 
bra, eller så går det over.
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Ung med hjertefeil  
– en bok om det å være ung og leve med hjertefeil

– Det var så trygt og fint å gå til den samme legen 
på barneavdelingen. Plutselig var det flere leger 
og nye leger, sier hun, og forteller at hun på første 
kontroll på voksenavdelingen valgte å ha med seg 
storebroren sin. 

– Det var veldig fint, det virket faktisk veldig  
beroligende på meg å ha ham med.
For denne første konsultasjonen som voksen ble 
egentlig ganske overveldende. 

– Graviditet og svangerskap ble tatt opp nesten 
med en gang, og det var litt voldsomt. Jeg hadde 
ikke tenkt så mye på akkurat det, jeg vet ikke om 
jeg vil ha barn. Men nå ble jeg liksom bare  
frarådet å bli gravid. Eller i hvert fall, om jeg  
skulle bli det, fikk jeg beskjed om at jeg måtte 
følges veldig nøye opp, at jeg nesten måtte ringe 
legen for å få tillatelse. Akkurat da var det litt som 
å få et slag i ansiktet, medgir Mari Sofie. 

I ettertid har hun skjønt litt mer av hvorfor legen 
sa det han gjorde, men Mari Sofie legger ikke 
skjul på at slike opplevelser setter i gang både 
små og store tanker om livet – og om det å leve 
med en hjertefeil.

I boka Ung med hjertefeil finner  
du svar på det meste du lurer på,  
og du kan lese om andres erfaringer 
fra det å være ungdom.
 
Alle ungdommer som er medlemmer 
i Foreningen for hjertesyke barn får 
boken som gave.
 
Foreningen for hjertesyke barn er en  
interesseorganisasjon for hjertesyke  
barn og unge, deres familier, og familier  
som har mistet sitt hjertesyke barn.  
Vi har fylkeslag og medlemmer over  
hele landet. 

 
Som medlem får du: 
• Være med på samlinger og fellesskap

• Bli kjent med andre som er i samme 
  situasjon som deg

• Delta på ungdomsleir

• God og kvalitetssikret informasjon  
 om medfødt hjertefeil

• Muligheten til selv å engasjere deg og 
 være med i organisasjonens arbeid

Vi jobber for dine rettigheter og for et 
best mulig liv for deg og familien din. 

Vil du vite mer eller å bli medlem  
i Foreningen for hjertesyke barn?  
Gå inn på ffhb.no

Ung med hjertefeil  
– informasjonsboken for deg som er ung og har hjertefeil. 

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum, 0103 Oslo. T: 23 05 80 00 E: ffhb@ffhb.no

Hun anbefaler andre ungdommer å forberede 
seg til det å skulle gå over til oppfølging på voksen- 
avdeling. 
– Be om å få en omvisning på avdelingen, for 
eksempel, og å få møte noen av dem som du skal 
gå til når du kommer dit, er hennes råd. Hun 
synes også det har vært veldig greit å ha med seg 
noen på sykehuset. 

– Du trenger ikke å dra alene, selv om du liksom 
er blitt voksen. Det er mye informasjon du mottar, 
som lett kan tolkes feil. Bare det at noen sitter i 
bilen og venter mens du er inne, er greit og  
kjennes godt, sier hun, og medgir at hun fortsatt 
innimellom kan grue seg til kontrollene på syke-
huset. Og at det er helt greit.  

Jeg kjenner meg igjen i alt i denne boka. Dette er  
en bok jeg virkelig kunne trengt da jeg var 15.

Mari Sofie, 22 år

”
” 

NYTTIG INFORMASJON: 
Mari Sofie har lest 
igjennom hele boka,  
Ung med hjertefeil, og  
hun mener denne er  
full av svært relevant 
informasjon for unge 
mennesker med hjertefeil.
- Dette er en bok jeg 
virkelig kunne trengt da 
jeg var 15, sier Mari Sofie.

UNG MED HJERTEFEIL 

• Informasjonsbok for  
 ungdom i FFHB 
• 15-20 år
• 140 sider
• Unge voksne med  
 hjertefeil har vært  
 med å skrive innholdet.
• Ungdom med hjertefeil 
 har fått si sin mening  
 underveis og komme  
 med innspill.

«Du trenger ikke å dra alene, selv 
om du liksom er blitt voksen. Det 
er mye informasjon du mottar, 
som lett kan tolkes feil. »

Kan jeg få tatovering? Tåler hjertet mitt alkohol? Hvorfor blir jeg så mye 
mer sliten enn klassekameratene mine etter gymtimen? Hvilke rettigheter 
har jeg når jeg er på sykehuset? Er det normalt å grue seg til hjerte- 
kontrollene? Hva er egentlig de mest vanlige undersøkelsene av hjerte-
feilen? Og er det bare jeg som er sjenert for arret mitt? Spørsmålene er 
mange – og følgelig også tankene: Om livet, om hva som er opplevd så 
langt, om det å være annerledes og om hva fremtiden kan bringe. I boka 
Ung med hjertefeil finnes noen svar på disse og flere aktuelle temaer.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: Thomas Johnstone

Boka Ung med hjertefeil er skrevet med og 
for ungdom fra 15 år og oppover. Den er 
laget i samarbeid med ungdom og unge 

voksne med hjertefeil, som deler noen av sine 
egne opplevelser og erfaringer. Vi har også snakket 
med fagpersoner som har hjulpet oss med å sikre 
faktaene og de medisinske opplysningene i boka. 
Boka er rikt illustrert med fotografier av ungdom 
med hjertefeil i ymse aldre og i ulike aktiviteter. 
Ung med hjertefeil har kapitler om alt fra under-
søkelser og behandlinger, forberedelser til syke-
husopphold, skole, utdannelse og yrkesvalg, til 
sex og prevensjon, piercing og tatovering, tanker, 
følelser og egenomsorg.

På veien til å bli selvstendig
En medfødt hjertefeil vil kunne påvirke hverdagen 
i ulik grad gjennom hele livet. Alle med hjerte-
feil er unike og har sin egen historie. Boka Ung 
med hjertefeil inneholder generell informasjon, 
og kanskje er ikke alt like aktuelt for alle ung-
dommer med hjertefeil. Noen må ta spesielle 
forholdsregler, andre ikke. Noen har utfordringer, 
andre ikke. Eller bare på helt andre områder. Det 
er ikke hvilken hjertefeil man har som betyr noe, 
men hvordan livet blir påvirket av den. Det handler 
om hvordan livet til den enkelte og om å ta ansvar 
for seg selv og sin egen hjertefeil. Kort sagt, om 
det å bli voksen og selvstendig.

Oppfølging
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Ung med hjertefeil sendes som en nyttårsgave fra 
Foreningen for hjertesyke barn til alle unge  
medlemmer fra 15 år og oppover. Boka kan brukes 
til å skrive ned notater, tegne inn sin egen hjertefeil 
og til å slå opp i de kapitlene som måtte være akt-
uelle og av interesse. Tanken er at boka skal kunne 
leve lenge og komme til nytte i hele ungdomstiden.

Foreningen for hjertesyke barn håper denne boka 
kan gi våre flotte ungdommer trygghet og mot til å 
være seg selv, med alle sine ressurser og muligheter. 

Flinke medhjelpere
Under arbeidet med boka Ung med hjertefeil har 
vi snakket med mange ungdommer med hjerte-
feil. De gode innspillene og hjelpen vi har fått fra 
alle sammen, har vært uvurderlig for at boka er 

blitt så konkret og omfattende. Josefine og  
Thomas er to av bidragsyterne, og begge har vært 
direkte involvert i produksjonen av boka. 

Josefine Bjørling er 27 år og bor i Fredrikstad. 
Hun er utdannet sykepleier og har en master i 
kroniske sykdommer. Josefine har, i tillegg til sin 
helsefaglige utdannelse, mye verdifull erfaring. 
Hun er selv født med en kompleks hjertefeil og 
har vært igjennom tre åpne hjerteoperasjoner. 

– Mitt motto er at alt er mulig med litt åpenhet og 
tilrettelegging! Jeg håper mine erfaringer kan gi 
både tips og håp for en bedre hverdag med hjerte-
feil, sier Josefine. Hun var med på Foreningen for 
hjertesyke barns ungdomssamling i november, 

«Mitt motto er at alt er 
mulig med litt åpenhet og 
tilrettelegging!  
Jeg håper mine erfaringer 
kan gi både tips og håp for 
en bedre hverdag med 
hjertefeil, sier Josefine.»

«Jeg er selv født med en
hjertefeil, og har hatt  
storglede av FFHB. Det 
har vært en stor for- 
nøyelse å reise rundt  
og ta disse bildene.»

og fortalte litt om seg selv og om arbeidet med 
boka Ung med hjertefeil. 

– Jeg har hatt mange tanker og følelser opp  
igjennom, og vært både sint, redd og kjent på 
sorg, men også på glede. Og så har jeg lært meg 
hvordan jeg kan leve på best mulig måte og på 
mine premisser og ta vare på meg selv, sier  
Josefine. Hun har vært med på å skrive store deler 
av teksten i boka Ung med hjertefeil, hvor et av 
kapitlene handler om nettopp egenomsorg.

Thomas Johnstone er 25 år og studerer i Oslo. Han 
er fra før utdannet fotograf fra fotofagskolen, og 
har tatt de aller fleste av bildene i boka. Thomas er 
født med hjertefeil og meddeler at han har hatt 
stor glede av fellesskapet i Foreningen for hjerte-

Boka skal i  
fremtiden sendes ut  
i desember hvert år  

– julegave til våre  
ungdommer året før  

de fyller 15.

syke barn. På ungdomssamlingen i november 
fortalte han litt om utfordringene han har hatt på 
grunn av sin hjertefeil. Både operasjoner, tidlig 
innsetting av pacemaker og endokarditt, pluss en 
del psykiske belastninger. Men også om hvordan 
han gjennom det vanskelige fant sin «pasjon» og 
hva han vil drive med: å ta bilder. 

– Jeg synes det er fint at denne boka viser fram at 
det finnes andre ting enn fotball å drive med. Det 
gjelder å finne det du liker å gjøre, og å gå for det, 
sier Thomas, som har tatt mer eller mindre alle 
portrettene og bildene i boka. 

– Det har vært en stor fornøyelse å reise rundt og 
ta disse bildene, sier han.  
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Ungdomssamling 2021:

Det umulige er mulig, det 
tar bare litt ekstra tid

Endelig kunne 65 ungdommer og 12 ledere og sykepleiere møtes til en 
ungdomssamling. For en helg det ble. Jeg er stolt og ydmyk over å få  
mulighet til å være sammen med de flotte ungdommene vi har.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: Hanni Winsvold Petersen og privat

Fredag 5. november troppet vi opp på  
Quality Hotel Olavsgaard, veldig spente  
på hvordan denne helgen skulle bli.  

Samlingen hadde vært planlagt lenge, men bare 
noen dager før samlingen, økte smitten betrak- 
telig, og FFHB valgte da å rådføre seg med  
Rikshospitalet. Kunne samlingen gjennomføres? 
Burde den gjennomføres? Etter råd fra Rikshospitalet 
innførte vi noen ekstra smitteverntiltak og rådet 
fra Rikshospitalet var tydelig – ungdommene 
trenger denne samlingen! 

Det var mange ungdommer som kjente noen fra 
før, mens andre aldri hadde møtt en annen  
ungdom med hjertefeil. Det å få møte noen, hvor 
ingen tenker på at du har hjertefeil, for det har 
alle, det er utrolig viktig. Å høre til, være en av alle 
og ha muligheten til å ha en helg bare for disse 
ungdommene. At det ble så mange som 65 ung-
dommer som ville på samlingen, sier litt om hvor 
stort behov det er for å møtes. 

Lek og lære
Helgen var planlagt med program som både inne-
holdt lek og moro, men også med litt faglig innhold. 
Lørdag var nok foredraget til Dag Otto Lauritzen 
høydepunktet. Han er en motivator som fenger 
alle sammen, uansett alder. «Det umulige er 
mulig, det tar bare litt ekstra tid», er hovedbud-
skapet til Dag Otto. Å sette seg mål, men at målene 
ikke er så store at de ikke lar seg gjøre nå. Og ta 
litt etter litt, ikke tenke på at man skal klare alt 

med en gang. Etter nesten 70 selfies med ung-
dommene, var tilbakemeldingen fra Dag Otto 
veldig tydelig: For en herlig gjeng! Og det er de 
jammen! Ungdommene våre er helt fantastiske 
ungdommer som vi skal ta godt vare på. 

Vi måtte jo gjennomføre en «Kompani FFHB» på 
denne samlingen. Alle ble delt inn i lag og skulle 
igjennom ulike utfordringer. De kjempet seg fram 
og reddet bamsen med nerfskudd som lederne 
ikke klarte å unngå. De lagde kamprop og lag-
navn. De måtte re opp senger på ekte militært vis, 
og vi håper spesielt denne aktiviteten har gitt 
resultater hjemme på egen seng. 

Å være sammen
Den aller viktigste tiden var nok den tiden hvor de 
bare kunne være sammen. Nettene hvor de prøvde
å lure lederne for å være lenger oppe enn det som 
var gitt beskjed om. Lederne oppdaget selvfølgelig
noen, men ikke alle, og slik skal det være! Selv- 
følgelig er det utrolig kjedelig å legge seg når man 
har det gøy! 

Ungdommene fikk også høre litt om Unge  
Funksjonshemmede og Voksne med medfødt 
hjertefeil. De fikk vite litt om hvordan man kan 
engasjere seg litt ekstra i FFHB, og i tillegg hadde 
vi bingo. 

På lørdag kveld var det «lansering» av ungdoms-
boken til FFHB, som kommer om ikke lenge. 

Norsk sommerleir arrangeres 
30. juni–7. juli 2022. 

Informasjon om påmelding kommer i begynnelsen av januar. Det blir  
begrenset antall plasser og det er førstemann til mølla som gjelder  
ved påmelding.

Foreningen har laget en egen bok for ungdom-
mer, som er laget av litt større ungdommer. 
Vi koste oss lørdag kveld, med runde bord, hvite 
duker og 3-retters middag. I tillegg kom artisten 
Ylva og sang for oss. 

Å være på et Quality-hotell innebærer også gratis 
popcorn og softis, og ja, det ble spist sykt mye. 
Ifølge hotellet har det aldri gått så mye av dette i 
løpet av en helg noen gang. 

Helgen var selvfølgelig altfor kort! Mange hadde 
fått nye venner og andre møtte noen de hadde 
truffet på Geilomo tidligere. Nå ser vi fram til og 
håper det blir mulig å gjennomføre sommerleiren 
i 2022 som normalt.

Tusen takk for en fantastisk helg! Jeg er stolt og 
ydmyk over å få mulighet til å være sammen med 
de flotte ungdommene vi har.  

THOMAS OG 
JOSEFINE: Thomas 
Johnstone og 
Josefine Bjørling har 
bidratt med tekst og 
bilder til FFHBs 
ungdomsbok, Ung 
med hjertefeil, som 
kommer ut på nyåret 
i 2022. På ungdoms-
samlingen i november 
fortalte de om dette 
arbeidet, og om sine 
erfaringer som unge 
med hjertefeil.

Oppredning av 
senger i militær 
standard.

Ungdommene i dyp 
konsentrasjon.

«For en herlig gjeng! Og det er de jammen! 
Ungdommene våre er helt fantastiske ungdommer 
som vi skal ta godt vare på.» 

Festmiddag på 
lørdag kveld.
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Bruk av personlige hologrammer og 3D-printede

Teknologien utvikler seg raskt, og dette gjelder også innen medisin. 
Foreningen for hjertesyke barn var heldige og fikk et innblikk i dette på 
konferansen for tillitsvalgte i november i fjor. Her fikk vi besøk av forskere, 
leger og sykepleiere som gjennom sine ulike prosjekter med varierende 
perspektiver, har teknologien til felles. De har ulike tilnærminger, men 
med samme mål: Å bruke teknologien til å forbedre forberedelsen til 
kirurgi, gjennomføre ultralydundersøkelse uten å måtte være til stede 
samt å bruke hologrammer av pasientens eget hjerte i undervisning for  
å styrke kompetansen hos ungdom.

Tekst: Hanna Charlotte Nordhammer  Foto: Thomas Johnstone

hjertemodeller

Brith Andresen er intensivsykepleier og har 
arbeidet i mange år ved Thoraxkirurgisk 
intensivenhet på Rikshospitalet, OUS. Hun 

jobber mest med barn med medfødt hjertefeil på 
intensivenheten. Brith har gjennomført et doktor- 
gradsarbeid hvor hensikten var å evaluere innsett- 

else av ny pulmonalklaff og å vurdere intervensjonell 
metode (kateterbehandling) versus kirurgi:

Informasjon til ungdom med 3D
Brith har de to siste årene vært i en samarbeids-
stilling mellom OUS Rikshospitalet, Thorax- 

kirurgisk avdeling og Lovisenberg diakonale 
høyskole (LDH). Prosjektet hun presenterte på 
fylkeskonferansen handler om å undersøke hvorvidt
ungdom med medfødt hjertefeil rapporterer økt 
sykdomsforståelse, økt grad av digital helsekompe- 
tanse og økt motivasjon til å lære mer om egen 
sykdom, ved bruk av personlige hologrammer og 
3D-printede hjertemodeller når de får informasjon 
og undervisning om hjertefeilen sin.

– Når det gjelder selve prosjektet, er vi i oppstarten, 
men i forskningsgruppen jobber man fremdeles 
med planlegging og videreutvikling av de for-
skjellige studiene i prosjektet. Det er viktig at man 
når den rette målgruppen, og det er ungdom, 
forteller Brith Andresen.

Fjernstyrt robotultralyd
Håvard Øksnevad Solvin er lege i spesialisering på 
barnekardiologisk avdeling på OUS Rikshospitalet, 
og jobber under veiledning av overlegene Henrik 
Brun og Henrik Holmstrøm med et doktorgrads-
prosjekt, «Fjernveiledet og fjernstyrt hjerteultralyd». 
Her ser han på måter å bedre tilgjengelighet på 
hjerteultralyd til lokalsykehus.

En av måtene å gjøre fjernveiledet ultralyd på, er 
at en ekspert på Rikshospitalet veileder en min-
dre erfaren lege i å utføre og tolke hjerteultralyd. 
Dette skjer ved at man kobler ultralydmaskinen i 
bruk sammen med ekspertens datamaskin i en 
slags videokonferanse. Ultralydbildet sendes og 
vises direkte til eksperten, som da kan veilede og 
tolke undersøkelsen ut fra dette. 

– Vi har planlagt å undersøke hvor godt dette 
systemet fungerer i kontrollerte omgivelser på 
hjertesyke nyfødte på Rikshospitalet, som er 
undersøkt fra tidligere. Kan fjernveiledet ekspert- 
undersøkelse bli tilnærmet like god som  
fysisk ekspertundersøkelse?

Hos de litt større barna og ungdom kan man se 
for seg å bruke en robot som kan plasseres på 

lokalsykehus og styres av en ekspert fra  
Rikshospitalet. Roboten er trygg for bruk  
på mennesker, og skal testes for å se om  
man kan gjøre enkle ultralydundersøkelser av  
hjertet for vurdering av hjertesykdom på avstand. 

3D-hjerte og hologrammer
Matthias Lippert er lege og PhD-stipendiat på 
OUS Rikshospitalet, og jobber i et prosjekt som 
utvikler og studerer bruk av hjertehologram og 
3D-printede hjertemodeller for planlegging av 
operasjoner og kateterintervensjoner ved medfødt 
hjertefeil hos barn. Prosjektet er finansiert av Norges
forskningsråd, og er i tillegg et samarbeid mellom 
universitetssykehuset og kommersielle aktører. 

– Jeg arbeider med bruk av kunstig intelligens 
(AI) for automatisk generering av hjertehologram 
og testing av disse i klinisk bruk, forteller Matthias
Lippert. Han ga gode forklaringer på hva slags 
matematiske beregninger, teknologi og bilder som 
sammen oversettes til disse fremstillingene. 
Foreldre til hjertesyke barn, som var til stede i salen 
på konferansen, fikk teste teknikken selv, ved å se 
på et friskt hjerte med 3D-briller. Til stor begeistring. 

– Nå fikk jeg en helt annen forståelse av hvordan 
hjertet ser ut og fungerer, når jeg ser det tredimen-
sjonalt og ikke flatt på et ark, sa en av foreldrene 
som fikk prøve brillene.

TAKKER FOR STØTTEN: 
Overlege Henrik Brun, fra 
OUS Rikshospitalet, 
innledet på konferansen 
med å fortelle historien 
om dette tekniske 
nyvinningsprosjektet:  
Det startet med fysiske 
3D-hjerter og vokste etter 
hvert med også å inkludere 
holografiske gjengivelser 
av hjertet. Brun takket 
Foreningen for hjertesyke 
barn for støtten han har 
fått til dette prosjektet, 
og at foreningen allerede 
fra starten av har sett den 
store verdien av denne 
innovasjonen.  
(Foto: Sopra Steria)
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Forskning Forskning
Tildeling av støtte fra Foreningen for hjertesyke barn 

Forskningsstiftelsen 2021
– Det er en stor glede å få lov til å dele ut forskningsmidler til prosjekter 
som er med på å forbedre livene til våre medlemmer – og alle andre barn 
med medfødt eller genetisk hjertefeil. Ikke minst er jeg veldig fornøyd med 
at vi i år har økt den samlede utdelingen til 900 000 kroner. De fem prosjektene 
som mottar støtte, kan både hver for seg og samlet gjøre en forskjell for 
hjertebarna fremover, sa leder for styret i Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen, Stig Flesland, da støtten for 2021 ble delt ut på barne- 
kardiologisk samarbeidsmøte i november.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: Thomas Johnstone

Flesland betonet at Foreningen for hjertesyke 
barn de siste årene har jobbet mye med livsløp. 

– Vi skal følge medlemmene våre gjennom hele 
livet. Med årets utdeling fra forskningsstiftelsen 
viser vi at vi gjør mer enn bare å si dette. Den 
største utdelingen, 300 000 kroner, går til et  
prosjekt ved Haukeland universitetssykehus som 
vil undersøke hvordan det går med svangerskap 
og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom,
sammenlignet med den generelle kvinne- 
populasjonen i Norge. Dette er et stort prosjekt, 
som også har omfattende støtte fra andre  
organisasjoner, men som kan gi svært viktig 
kunnskap for våre medlemmer. 

Det var kommet inn 8 gode søknader til 
Forskningsstiftelsen i år, hvorav 5 fikk støtte. 
Siden 2014 har Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen delt ut hele 5,6 millioner 
kroner. Flesland trakk under tildelingen fram 
bredden i årets søknader. Fra innovativ ny teknologi 
til kjente problemstillinger om legemidler og 
barn, hvor det fortsatt mangler forskning. 

– Håvard Øksnevad Solvin har fått midler til  
prosjektet som heter «Fjernassistert og fjernstyrt 
ekkokardiografi over 5G», som gjennom bruk av 
teknologi og 5G kan føre til at hele landet kan dra 
nytte av ekspertisen som sitter på sentrale sykehus 
i Norge når det gjelder hjertefeil. Dette er et prosjekt 
som kunne vært tatt ut fra en reklame for ny 
bruk av teknologi, og vi gleder oss til å se hvor 
veien går videre!

I tillegg fikk stipendiat og barnelege Jakob  
Klcovansky midler til et annet innovativt prosjekt, 
hvor det skal brukes helt ny ultralydteknologi for 
kontinuerlig å overvåke hjerneblodstrøm hos barn 
med medfødt hjertefeil. Målet er å vurdere endringer 
i denne blodstrømmen under og etter hjertekirurgi.

Et annet viktig fagfelt som i år mottok støtte, er 
legemidler til barn. Barn mangler ofte legemidler 
som er tilpasset deres behov. Ofte må det gjøres 
dosetilpasninger som for eksempel knusing og 
deling av tabletter, og det er lite kunnskap om 
hvor vellykket dosetilpasning på denne måten 
faktisk er. Jørgen Brustugun, som er forsker og 
sykehusfarmasøyt, fikk midler til sitt prosjekt for 
å utvikle anbefalinger om hvordan omsorgsper-
soner og helsepersonell kan tilpasse barnedoser 
fra ulike tabletter som er laget for voksne. 

– Mange hjertebarnforeldre kan kjenne seg igjen i 
dette, og det er gledelig at brukere og foreldre er 
invitert inn i prosjektet. 

Barnekardiolog Thomas Möller fikk midler til sin 
THIEF-studie, hvor han ønsker å starte opp med 
en pilotstudie for å undersøke om legemiddelet 
Theofyllin vil kunne ha en positiv innvirkning på 
arbeidskapasitet hos pasienter med univentri- 
kulære hjerter og Fontan sirkulasjon. I første 
omgang blir det viktig å sjekke ut sikkerhet og 
gjennomførbarheten av en valgt studiedesign. 

Flesland rettet til slutt en stor takk til styret i 
Forskningsstiftelsen som, i tillegg til ansatte og 
tillitsvalgte i Foreningen for hjertesyke barn, 
består av ekspertise på brukermedvirkning fra 
Oslo Met og sentrale personer fra flere ulike syke-
hus i Norge og Sverige. 
– Det å ha et sterkt, tverrfaglig miljø i ryggen når 
vi skal dele ut forskningsmidler, er viktig.

Gaute Døhlen er leder for Barnekardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet i Oslo, og han trakk 
fram den store betydningen denne støtten har for 
forskningen på området. 
– Disse midlene er viktige, både for å kunne komme 
i gang med prosjekter, men også for å forbedre de 
som allerede er i gang. Tusen takk!  

Omkring 500–600 barn fødes med medfødt 
hjertefeil i Norge hvert år og cirka 300 
barn i året trenger hjertekirurgi. De aller 

fleste barn med medfødt hjertefeil overlever til 
voksen alder, og dette er til stor del takket være 
tekniske fremskritt innenfor barnekardiologi, 
hjertekirurgi og anestesi. Man kan på mange 
måter argumentere for at det særlig er innenfor 
perioperativ håndtering (både før og etter hjerte-
kirurgi) på intensivavdelingene som de viktigste 
fremskrittene er skjedd. På tross av disse  
forbedringene er det fortsatt slik at hjertesyke 
barn har økt risiko for å utvikle hjerneskader og/
eller adferdsforstyrrelser sammenlignet med 
hjertefriske barn.

Årsaken til dette er ikke helt klarlagt, men det er 
sannsynligvis mange forskjellige faktorer som 

virker inn; både under fosterlivet og etter fødselen. 
Det er mange spørsmål vi ikke har svar på. Spiller 
alvorlighetsgraden av hjertefeilen inn på graden 
av hjerneskade eller adferdsforstyrrelse? Eller er 
det selve hjertekirurgien og bruk av hjertelunge- 
maskin som er viktigst? Har bruken av forskjellige 
medisiner under intensivoppholdet etter hjerte-
kirurgi noe med saken å gjøre? Det forskes over 
hele verden på akkurat disse spørsmålene.

Det er mulig at forstyrret blodgjennomstrømning 
i hjernen kan bidra til utvikling av hjerneskader 
og adferdsforstyrrelser, men inntil helt nylig har 
denne blodgjennomstrømningen ikke vært mulig 
å måle kontinuerlig på en tilfredsstillende måte. 
NeoDoppler er en helt ny teknikk som er utviklet 
av forskere og klinikere på St Olavs hospital og 
NTNU i samarbeid med Rikshospitalet.  
NeoDoppler består av en liten ultralydprobe som 
festes til barnets hode med en liten lue. Proben 
sender ultralydbølger gjennom fontanellen (det 
myke bruskområdet på toppen av hodet hos  
spedbarn), hvoretter en skanner analyserer ultra-
lydbølgene og gjengir dem på en digital skjerm. 
Proben vurderer blodgjennomstrømningen på 
flere nivåer i hjernen samtidig. Metoden er ufarlig
skånsom mot barnet og meget lett å bruke.

I denne studien skal vi se på hvordan blod- 
gjennomstrømningen i hjernen påvirkes av  
forskjellige faktorer, både før, under og etter  
hjertekirurgi. Vi er særlig interessert i hvorvidt 
bruk av forskjellige vasoaktive medikamenter 
(medisiner som påvirker både blodtrykk og  
hjertefunksjon) på intensivavdelingen, påvirker 
hjernens blodgjennomstrømning. Men vi skal 
også vurdere andre medikamenter, som for  
eksempel anestesimidler (smertelindrende og 
sovemedisiner).

Vi håper at NeoDoppler-metoden viser seg å være 
et effektivt verktøy som kan gi helsepersonell 
muligheten til raskt å påvise endringer i hjernens 
blodgjennomstrømning, og deretter sette inn 
eventuelle behandlingstiltak for å unngå for lave 
eller for høye verdier. Det er mulig at teknikken 
på sikt kan være med på å minske frekvensen og 
alvorlighetsgraden av hjerneskader og adferds-
forstyrrelser hos barn og ungdommer med med-
født hjertesykdom.  

Ultralydsmåling av  
blodgjennomstrømning i hjernen hos spedbarn med 

medfødt hjertefeil

Jakob Klcovansky
overlege Barnekardiologisk 
 avdeling, Oslo universitets- 

sykehus Rikshospitalet

Tekst: Jakob Klcovansky  Foto: Hanni Winsvold Petersen

Stig Flesland
styreleder i Foreningen 
for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen
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Denne studien er faktisk brukerinitiert, det 
var Prematurforeningen og Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB) som tok  

initiativet, sier førsteamanuensis på OsloMet, 
Nina Kynø. Hun er stolt av arbeidet og av at de 
kom så raskt i gang med prosjektet. 

De første ti ukene etter 12. mars 2020 var fedrene 
totalt utestengt fra barnet på nyfødtintensiv avdeling 
på sykehuset. I mai 2020 ble det lempet noe på 
bestemmelsene, og nå fikk far komme inn til barnet 
et par kvelder i uken (uten mor til stede). Fra og 
med juni 2020 ble det lettet ytterligere, og nå kunne 
foreldrene alternere på å være sammen med 
barnet inne på avdelingen (fortsatt ikke sammen).

Kynø minner om at foreldrene som var med i 
studien Foreldrestart i isolasjon, ble rammet av 
restriksjonene helt i starten av pandemien, da alt 
ennå var nytt og veldig ukjent. Co-forsker, første-
amanuensis og sykepleier, Bente Silnes Tandberg, 
nikker samtykkende.

 – Vi snakket med foreldrene om det som skjedde i 
den aller første bølgen, hvor alle var veldig usikre. 

Den stengte døren  
– foreldrestart i isolasjon
Det er midten av mars 2020, og vi har i flere uker fryktet pandemien komme. Så, fra en dag til en annen, 
stenges Norge ned. Etter 12. mars 2020 får bare én forelder være til stede på sykehuset med sitt 
nyfødte og syke barn – også denne med strenge restriksjoner og begrensninger. Hvordan opplevde 
foreldrene denne unntakstilstanden, hva gjorde det med deres foreldreskap og tilknytning til barnet, 
og hvilke mestringsstrategier tok de i bruk? I studien Foreldrestart i isolasjon har forskerne Nina M. 
Kynø og Bente S. Tandberg gått i dybden på disse problemstillingene. 

Tekst og foto: Hanni Winsvold Petersen

SAMARBEIDET OM 
STUDIEN: Bente Silnes 
Tandberg (t.v) er sykepleier 
og klinisk forsker på 
nyfødtintensiv på Drammen 
sykehus, og har en bistilling 
som førsteamenuensis på 
Lovisenberg diakonale 
høgskole. Nina Kynø er 
førsteamanuensis på 
OsloMet. 

Studie om konsekvenser av korona-restriksjoner  
for foreldre til barn på nyfødtintensiv avdeling:

Vi visste ingenting. Det er viktig å skru klokka 
tilbake i tid og huske på det, når vi vurderer disse 
foreldrenes opplevelser, understreker hun. 
– Mødrene var alene, fedrene var stengt ute. Alle 
tilbud om foreldrestøtte var tatt bort. Fra en dag 
til en annen. Situasjonen var uforutsigbar og 
ekstremt stressende for foreldrene! 

Kvalitativ studie
Prosjektet Foreldrestart i isolasjon ble påbegynt 
sommeren 2020, med støtte via FFHB fra  
Stiftelsen Dam. Foreldrene som var med i  
studien, ble rekruttert via Oslo universitets- 
sykehus. Totalt ble det gjennomført 10 intervjuer 
med ni mødre og fire fedre, de kom fra hele landet 
og representerte ni familier. Noen hadde  
premature barn, noen barn med hjertefeil og 
noen begge deler. Foreldrene ble intervjuet sted-
lig eller digitalt i løpet av september og oktober. 

– Det var både mødre og fedre, sammen og noen 
hver for seg, som var med. Vi hentet ikke inn noe 
data fra deltakerne i forkant, og forholdt oss ute-
lukkende til deres opplevelse og erfaringer, hva 
som var viktig for dem. Det var sterke og hjerte-

skjærende historier vi fikk ta del i, vi ble ganske 
berørt, medgir Kynø. Tilbakemeldingene fra  
deltakerne har vært veldig positiv. 

– For noen var det nok godt å få fortalt om sine 
erfaringer, de hadde et budskap og syntes det var 
fint å få gitt tilbakemelding. 

I intervjuene ble foreldrene blant annet bedt om å 
si noe om hvilke restriksjoner de var blitt pålagt, 
hva slags informasjon de fikk om disse, og hvilke 
konsekvenser det hadde for blant annet deres 
tilknytning til barnet, deres rolle som foreldre, for 
amming og for hjemreisen fra sykehuset. 
All denne informasjonen ble deretter gått igjen-
nom av forskerne med såkalt tematisk analyse, og 
resultatene ble kategorisert etter koder, katego-
rier og tema. Noen tema pekte seg ut.

– Først og fremst opplevdes alle smitteverns- 
kravene livbegrensende, for både mor og særlig 
for far, slår Kynø fast. 

Fra forståelse til frustrasjon
Noe av det som ble avdekket i samtalene med 
disse foreldrene, var at de i begynnelsen hadde 
ganske stor forståelse for nødvendigheten av 
restriksjonene. 

– Foreldrene prøvde å håndtere situasjonen som 
best de kunne, og aksepterte begrensningene. 
Forståelsen gikk imidlertid over til mer frustrasjon 

etter som tiden gikk – når det faktisk sank inn hva 
det medførte for dem av påkjenninger. Noen av 
foreldrene mistet også troen på «rasjonalen» bak 
restriksjonene, ikke minst fordi de så at de ble 
praktisert og håndtert ulikt. 

– Det ble jo ganske fort klart at denne sykdommen 
ikke var så farlig for barna, men at hensikten med 
restriksjonene var å beskytte personalet, sier 
Tandberg, og legger til at noen av foreldrene etter 
hvert forsøkte å slåss for sine rettigheter. Noen ba 
om møte med ledelsen, noen kontaktet andre 
instanser utenfor sykehuset.

Vilkårlig informasjon
Det viste seg at mye av frustrasjonen bunnet i at 
foreldrene i hele denne perioden savnet tydelig 
informasjon om pandemien og restriksjonene, 
både muntlig og skriftlig. Særlig oppdatert infor-
masjon og fra en tydelig ledelse. Kun noen få av 
dem som var med i studien hadde mottatt skrift-
lig informasjon om pandemien og restriksjonene 
på sykehuset av sykehusets ledelse. 

– Foreldrene opplevde at det å informere, i for stor 
grad ble overlatt til den enkelte sykepleier, noe 
som også førte til at det ble gjort litt ulikt og  
dessuten håndtert noe forskjellig overfor ulike 
familier, sier Kynø, og minner om at også syke-
pleiere og helsepersonell var stresset i denne 
unntakssituasjonen, og at helsepersonell selv 
muligens manglet god nok informasjon. 

« Først og fremst  
opplevdes alle  
smittevernskravene 
livbegrensende,  
for både mor og 
særlig for far, slår 
Kynø fast. »

Forskning
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Den stengte døren
Fedre ble fra 12. mars 2020 og ti uker fram i tid 
holdt totalt utenfor avdelingene. De kunne bo på 
foreldreovernattingshuset eller pasienthotellet, 
men døren inn til avdelingen der barnet befant 
seg, var stengt. Mor var den som fikk være inne på 
nyfødtintensiv, forutsatt at hun var frisk. Også 
hun hadde en rekke begrensninger, og det var 
mange faktorer som innskrenket hennes mulig-
het til å være hos barnet. Blant annet fikk hun 
ikke være inne på avdelingen når hun pumpet 
seg. All den tid dette skulle gjøres hver tredje 
time, ble det mange oppbrudd i samværet. Hun 
måtte dessuten forlate avdelingen hver gang det 
var visitt eller dersom det var for mange inne på  
rommet samtidig. Det ble mye farting hit og dit, 
ikke minst også fram og tilbake til far, for å holde 
ham oppdatert. 

– Hver gang hun hadde vært på foreldrehuset og 
skulle tilbake til avdelingen igjen, ble hun stilt de 
samme spørsmålene og måtte igjennom den 
samme sjekken. Det var et evig stress, og mødre-
ne var både fysisk og emosjonelt utslitte av alt 
dette, sier Tandberg.
I tillegg ble alle tiltak for støtte tatt bort, som 
støttegrupper, foreldregrupper og foreldrerom.

Mors informasjonsbyrde
Mødrene i studien fortalte at de opplevde det som 
svært tøft at far ikke fikk være med og sammen 
med dem på avdelingen. 

– Mor kjente på byrden og ansvaret ved å være 
den som måtte informere far om alt som skjedde. 
Det var hun som hadde kompetansen og kunn-
skapen. Far ble verken kjent med barnet eller fikk 
lære noe om det. Han satt på utsiden og prøvde 
desperat å skjønne hva som skjedde, sier Kynø. 
Hun legger til at dette gjorde noe med foreldrenes 
likeverdighet, overfor hverandre i relasjonen som 
par, og i relasjonen til barnet.

– Foreldrene fikk ikke de samme mentale bildene 
av barnet og det om skjedde. De ble ikke kjent 
med barnet sammen og fikk ikke opparbeidet seg 
et felles språk om barnets utvikling, tilstand og 
de akutte hendelsene som inntraff, sier Tandberg 
og minner om at noen av fedrene faktisk ikke fikk 
sett sitt nyfødte barn på mange uker. 
Både mødrene og fedrene kjente på en emosjonell 
ensomhet i forlengelsen av at de ikke fikk være 
sammen om opplevelsene rundt barnet i denne 
første og sårbare tiden på sykehuset.

– Foreldrene fortalte også om forsinket  
tilknytning til barnet, særlig fedrene, og en  
annen type tilknytning for mødrenes del. Separa-
sjonen gjorde også at det ble vanskeligere å  
etablere en følelse av å være en familie.

Da foreldrene etter hvert kunne reise hjem med 
barnet etter endt sykehusopphold, var far mye min-
dre forberedt på stell av barnet hjemme enn mor. 

– Far opplevde nok at han ikke kjente barnet sitt 
eller hadde kunnskaper om hvordan han skulle 
håndtere barnet. Han hadde ikke fått etablert seg i 
rollen som far, sier Kynø, men legger til at på grunn 
av hjemmekontor opplevde noen av fedrene at de 
fikk «tatt dette litt igjen» etter at de kom hjem.

Eksepsjonell tid
Foreldrene tok i bruk ulike mestringsstrategier i 
denne veldig spesielle tiden, som flere av dem 
betegner som eksepsjonell. Flere forteller at det å 
knytte bånd til andre foreldre som var på syke-
huset samtidig, ble viktige relasjoner. Mange av 
mødrene brukte sosiale medier for å kommunisere
med familie, venner og andre i nettverket, som 
ikke var på sykehuset. 

– For mange ble sykepleierne på jobb også viktige 
forbundsfeller og støttespillere. Om det skulle 
trekkes fram noen fordeler med situasjonen slik 
den var, har noen av mødrene nevnt at det i denne 
tiden var ganske stille og rolig på sykehuset. 

Belastende isolasjon
Forskerne Kynø og Tandberg synes det har vært 
svært givende å jobbe med denne studien, og mener 
de har lært mye av foreldrene de har snakket med. 
– Om den enorme sårbarheten du har i en sånn 
situasjon, og hvor sliten du faktisk kan være,  
nevner Tandberg.

Kynø legger til at det for hennes del også har gitt 
en innsikt i den moderne pappaens betydning 
– og hvor stor belastning isoleringen har vært, for 
både mor og far. Begge er de fylt av beundring for 
disse mødrene og fedrene.

– Vi har utrolig stor respekt for at de kom seg  
igjennom dette og er imponert over hvordan  
foreldrene gjorde sitt ytterste i denne vanskelige 
situasjonen!   

Ville ikke vært noe  
av dette foruten  
– Henry har ingen spesielle utfordringer akkurat nå. De og vi følger med 
på om noe dukker opp, og det er betryggende, sier Thomas Bakken. Han 
er pappa til Henry (4 1/2), som er født med en kompleks hjertefeil og har 
vært innrullert i Sørlandet sykehus' aktive bruk av Tverrfaglig veileder 
for hjertebarn med alvorlig/kompleks feil. 

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: privat

Familien på fire bor i Vennesla, like nord for  
Kristiansand, og stiller til digitalt intervju 
en mørk høstettermiddag i november. Om 

noen uker skal de fortelle om sine erfaringer til 
sykepleiere på et nasjonalt kurs hvor nettopp 
Tverrfaglig veileder står på dagsordenen. Hilde  
og Thomas Bakken deler sin historie og håper den 
kan komme andre til nytte.

Lav puls
Henrys hjertefeil ble oppdaget på rutinekontroll i 
svangerskapet. 
– Det var noe med hjertet, sa hun som undersøkte 
meg, men hun ville ikke si hva, bare at det var 
noen uregelmessigheter, forteller Hilde, og legger 

til at dette var på en fredag. En rar helg fulgte for de 
unge førstegangsforeldrene, som forteller at mange 
tanker og spørsmål svirret rundt i hodene deres. 

– Du går jo egentlig på ultralydundersøkelse for å 
få vite kjønnet. Nå ble det plutselig spørsmål om 
alt var greit med barnet, og hva som ikke var greit. 
Vi gikk med en sånn uvisshet: hva er dette, er det 
et liv verdig? Thomas ser ned når han snakker om 
dette, og medgir at det var mange følelser i sving i 
denne prosessen.

Over helgen ble de sendt til Rikshospitalet.
– Vi ble ikke så veldig mye klokere av å komme 
hit. Det vi fikk vite med sikkerhet var at pulsen 

FØRJULSTID på  
Rikshospitale

Den publiserte 
artikkelen om studien 
kan lastes ned her: 
plos.org. https://
journals.plos.org/
plosone/article? 
id=10.1371/journal 
pone.0258358

PÅ TUR: Hilde og Henry 
er på tur i skogen.

Min historie
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hans var svært lav og at det var usikkert hva som 
var årsaken til det hele. Over en lang periode var 
vi inne til sjekk hver eneste uke, forteller Hilde. 
Etter hvert greide legene å slå fast at Henry blant 
annet hadde en form av venstre isomerisme, 
hvilket vil si at hjertet hans har to venstresider. 

– Det heldige var at alle blodårene satt der de 
skulle, men han manglet sinusknuten, som normalt 
ligger i høyresiden av hjertet. Derav den lave 
pulsen. Han hadde det fint med dette i magen 
min, men det var spenning knyttet til om han i 
det hele tatt ville klare seg etter fødselen, sier Hilde.

Det ble litt fram og tilbake om hvorvidt Hilde 
skulle føde i Kristiansand eller på Rikshospitalet. 
På grunn av den lave pulsen var legene redde for 
at barnet ikke ville tåle en ordinær fødsel. Det 
ville være utfordrende med monitorering av pulsen 

underveis. Derfor ble det planlagt keisersnitt. På 
aller siste kontroll, under en uke før fødsel, ble det 
besluttet at dette skulle skje på Rikshospitalet. 
 
– Vi er glade for det nå. De er veldig gode på opp-
følging på Rikshospitalet. Det er de i Kristiansand 
også, da. Vi føler oss veldig godt ivaretatt begge 
steder, slår Hilde fast.

Voksende hjerte
Henry hadde ganske normal puls da han ble født, 
til alles glede. Dessverre dalte den fort, men  
stabiliserte seg raskt på et lavt nivå. Det så imidlertid 
ut som at han tålte dette greit. Etter en uke med 
overvåking på Rikshospitalet kom den lille familien 
tilbake til Sørlandet sykehus i Kristiansand, der-
etter bar det hjem. Med seg hadde de utstyr for 
hjemme-monitorering, nå skulle de følge med på 
Henrys puls og oksygenmetning. 

– Det fungerte egentlig fint til å begynne med. 
Han trivdes ganske bra, virket det som, sier Thomas. 
Etter en stund mistet han imidlertid matlysten og 
den lille gutten begynte etter hvert å gulpe mye 
og kaste opp når han hadde spist. 

– Det var egentlig ikke bare litt gulp, men alt han 
spiste kom i retur, forteller Hilde, og blir blank i 
blikket når hun snakker om denne vanskelige 
tiden. Henry hadde det ikke godt og la ikke på  
seg. Foreldrene opplevde perioden som alvorlig 
og utfordrende, og at det var vanskelig å bli  
helt forstått.

På hjertekontroll ble det etter hvert oppdaget at 
Henrys hjerte hadde vokst ganske mye. Antagelig 
for å kompensere for den lave pulsen og at for lite 
blod ble pumpet ut i kroppen. Dette forklarte også 
kvalmen og at han ikke klarte å holde på noe mat. 
På nytt bar det inn til Rikshospitalet. Henry ble først 
kateterbehandlet, hvor de uten hell prøvde å åpne 
en tett klaff. Deretter ble det åpen hjerteoperasjon 
på gutten. Han var nå åtte måneder gammel. 

– Det var en komplisert operasjon, fikk vi vite. De 
visste ikke helt hva de skulle gjøre og hva de ville 
finne av utfordringer når de åpnet opp. Så ble 
operasjonen plutselig utsatt, ti minutter før den 
skulle til å begynne. Vi hadde psyket oss opp for 
dette, det var et skikkelig antiklimaks. Det er ikke 
så lett akkurat, å sende barnet ditt inn til en såpass 
stor operasjon, sier Thomas med et alvorlig drag 
over ansiktet. Legene bestemte seg for å ta enda 
flere bilder før de gikk i gang, da en av kardiologene 
tilfeldigvis så et nytt hull under en gjennomgang 
like før. Operasjonen ble gjennomført på etter-
middagen samme dag, og noe av det de fikset var 
hullene i hjertet og en klaff som lakk. Det ble også 
satt inn en pacemaker, for å erstatte den  
manglende sinusknuten. 

– Operasjonen gikk bra, legger Thomas smilende 
til. Men Henry slet litt etterpå, det tok en uke å få 
ham av respiratoren. 

«Henry hadde ganske 
normal puls da han 

ble født, til alles glede. 
Dessverre dalte den 

fort, men stabiliserte seg 
raskt på et lavt nivå.»

– Det føltes som en evighet, sier Hilde, og medgir 
at denne tiden var smertefull. Da han omsider kom 
ut av respiratoren, fikk foreldrene i begynnelsen 
ikke gå bort til ham. Henry gråt når han så foreldrene 
sine, og det kunne slite ham ut. En smertefull 
adskillelse for både barnet og foreldrene, som 
kun fikk gløtte gjennom vinduet når Henry så en 
annen vei, eller sov. Hilde minnes hvordan de ble 
utfordret av kontaktsykepleieren i disse dagene. 
 
– Hun mente vi skulle søke litt ut av sykehuset, ta 
oss en kaffe på Ullevål, gå oss en tur. Jeg tenkte 
det var galskap, kunne jo ikke forlate barnet mitt, 
men jeg ser nå i ettertid at det faktisk var helt 
nødvendig. Vi ble litt gale av å gå i den lille, rare 
boblen på sykehuset.

– Så, plutselig en dag, etter en ukes adskillelse, 
kunne vi treffe Henry igjen, i våken tilstand, det 
var fantastisk. Etter hvert kunne vi ha ham litt på 
fanget også, sier Thomas.

Hjem til det normale
Familien rakk akkurat hjem til jul – hvor venner 
og familie tok imot dem. Henry brukte en måneds 
tid på å komme ordentlig i gang igjen med å spise. 
Hilde minnes godt lykkefølelsen som kom da hun 
tilbød ham grøt, og Henry faktisk ville ha. 

– Selv nå, flere år etter, sitter følelsen i psykisk, når 
han innimellom ikke vil ha mat. Det var så mye 
veiing og måling og styr på den tiden, medgir Hilde. 
Litt skummelt var det også, å komme hjem etter 
denne operasjonen, legger Thomas til.
– For nå var det ingen O2- og pulsmåling, det var 
slutt på overvåkingen, vi skulle bare leve normalt, 
sier Thomas, og medgir at det tok litt tid å venne 
seg til dette. 
– Andreas Früh på Rikshospitalet fjernovervåker 
pacemakeren, og det gir naturligvis en viss trygghet. 

Henry var i ganske fin form et års tid etter  
operasjonen, foreldrene beskriver at han på  
mange måter var blitt en «ny» gutt. Og med stabil 
puls. Helt til det nærmet seg jul året etter.  
Plutselig ble Henry akutt slapp og begynte å kaste 
opp igjen. 

– Vi ble så usikre, var det bare omgangssyke? Men 
det ga seg ikke, og så ble han lagt inn på sykehuset 
i Kristiansand. Der var de usikre på hva det var, 
og ønsket oss til Oslo grunnet mulig narkose og 
pacemaker. Det ble helikoptertransport til Riks- 
hospitalet, og her ble han operert – for tarmslyng. 
– Da ble det adventstid på Riksen igjen, da, smiler 
Thomas, og legger til at de har begynt å kunne dette.

Aktiv gutt i barnehage
I dag går Henry i barnehage og fungerer fint i livet 
sitt. Han liker seg godt i barnehagen, men også 
hjemme. Han synes sånn sett at korona-tiden har 
vært grei, for det har gjort at han får være mer 
sammen med familien. Henry har i mellomtiden 
også fått en lillesøster, Åse (1 ½ år).

 – Han er en flink storebror og god til å hjelpe til, 
sier Hilde og mener de ellers i hverdagen ikke 
merker mye på Henry at han har hjertefeil. 

– Han kan være ganske mye trøtt, men vi vet ikke 
helt om det er på grunn av hjertet eller fordi han 
innimellom er veldig aktiv. Når de går tur i barne-
hagen, er det han som går lengst, og han bærer 
alltid sekken sin selv. Han sparer ikke på noe, sier 
Hilde. Hun er trygg på at det som måtte være, vil 
fanges opp på kontroller, som annenhver gang er 
på Sørlandet sykehus og på Rikshospitalet.

Med i pilotprosjektet
Som en del av ivaretakelsen på Sørlandet sykehus, 
har Henry blitt fulgt opp i henhold til Tverrfaglig 

FAKTA

Pacemaker

I Norge har det vært satt
inn pacemakere på barn i 
cirka 30 år. Rundt 140 
barn under 18 år i Norge 
lever med implantert 
pacemaker eller hjerte-
starter.

En pacemaker er et lite 
apparat som opereres 
inn under huden. Den 
drives av et innkapslet 
batteri og fungerer som 
en liten datamaskin. Et 
pacemakeranlegg består 
av selve pacemakeren og 
en eller flere ledninger 
(elektroder) som føres til
og plasseres på utsiden 
eller innsiden avhjertets 
kamre. Pacemakerens 
oppgave er å overvåke 
hjerterytmen og gi  
elektriske impulser når 
hjertets egne uteblir.

PAPPA OG HENRY: 
Endelig er smilet 
tilbake etter 
operasjonen.

HØSTKOS med lillesøster Åse. SKATEKONGE fra Vennesla.
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veileder for hjertesyke barn med alvorlig/kompleks 
feil. På Sørlandet sykehus har de i flere år hatt et 
prosjekt gående, hvor veilederen er blitt aktivt 
implementert og tilpasset deres lokale forhold.

– Vi fikk helt sikkert en orientering om dette  
prosjektet av kontaktsykepleier Synnøve, men 
den informasjonen forsvant nok litt for oss i alt 
det andre. Så plutselig bare dukket det opp en  
konvolutt i postkassen, med mange spørsmål som 
vi skulle ta stilling til og besvare. Om hvordan Henry 
fungerer, motorisk, sosialt, kognitivt osv.
Thomas forteller at de svarte grundig på hvert 
eneste spørsmål.

– Det kjentes trygt at noen andre enn oss skulle se 
på og vurdere om han hadde noen ekstra behov. 
Det å fylle ut disse skjemaene har vært med på å 
gjøre oss litt mer obs på ting. Vi er litt mer bevisst 
på hva det kan være lurt å følge med på. Har jo 
tenkt på at han kan være litt urolig og lurt på om 
det kan ha sammenheng med konsentrasjons-
vansker, da dette var noe av det skjemaet fokuserte 
på. Samtidig har vi jo ikke hatt barn før heller, og 
er usikre på hvor mye urolighet man kan forvente 
i den alderen.

Thomas medgir at han også har kjent litt på mot-
stand mot alle disse spørsmålene, nesten så han 
ble litt provosert. 

– Jeg tenkte litt sånn med en gang at, nei, han 
sliter jo ikke. Ble litt i stuss og kjente at jeg hadde 
mest lyst til å underrapportere når jeg fylte ut 
skjemaet, legge godviljen til. Vil jo at han skal klare 
alt. Orker ikke bekymre meg for dette også. Jeg 

fikk rett og slett piggene litt ut, forteller Thomas 
ærlig, og tror det egentlig handlet om beskyttelse. 

– Hilde var mye mer nøktern og fikk jekka meg 
ned. Og det er jo virkelig sånn at hadde han trengt 
ekstra oppfølging og hatt noen behov, så vil jeg at 
han skal få det. Jeg vil ikke jukse meg fra hjelp til 
Henry, sier Thomas og oppsummerer med at dette 
alt i alt oppleves som en god ting. Han får heller 
ikke fullrost kontaktsykepleier Synnøve nok i 
denne prosessen med kartlegging og oppfølging. 
Hilde nikker samtykkende og legger ivrig til: 

– Allerede på en av de første kontrollene vi var på 
sykehuset i Kristiansand, møtte vi henne. Hun ga 
oss nummeret sitt og sa vi kunne ringe henne når 
som helst. Vi har benyttet oss av dette, så til de 
grader. Hun har hjulpet oss med så mange ting 
underveis og med alle tusen spørsmål vi har hatt, 
har stilt opp og støttet oss hele veien.

Synnøve var med på et møte med barnehagen da 
Henry skulle begynne der. Hilde understreker 
betydningen av å ha en profesjonell part som kan 
hjelpe til med å finne ut av ting og hva som gjelder 
av informasjon.

– Dette er så betryggende, både for barnehagen 
og foreldrene. Kontaktsykepleieren har rett og 
slett vært en kanal for oss inn til sykehuset og hele 
apparatet, og har betydd masse for hvordan hver-
dagen vår fungerer.

Ville ikke vært foruten
Hilde og Thomas fikk en tid etter at spørreskjemaene 
var fylt ut, svar fra sykehuset om at alt fungerte fint 
med Henry og at han ikke trengte videre utredning 
eller oppfølging på det nåværende tidspunktet. 

– Vi var jo heldige med dette utfallet. Og så er vi 
blitt mer bevisst på hvilke ting vi skal se etter, og 
at det finnes hjelp å få, smiler Thomas. Han legger 
også til at han ikke ville vært alle de senere årenes 
erfaringer og opplevelser foruten. 

– Vi er blitt sterkere både som par og familie. Det 
har tvunget oss inn i de store samtalene, om livet 
og verdier. Dette tar vi med oss, resten av livet.
I løpet av foreldrenes samtale med Hjertebarnet 
på Zoom, har Henry opptil flere ganger stukket 
«innom». Han har smilt, fortalt hvor gammel han 
er og sjarmert journalisten. 

Foreldrene har slått seg til ro med at det kan hende 
det blir flere operasjoner på Henry, etter hvert, og 
at det kan dukke opp ting som må følges opp og 
eventuelt behandles. Henry på sin side ser ut til å 
trives godt i livet sitt. Han er klar over at han har 
en hjertefeil.

– Ja, han er faktisk stolt over arret sitt, og den 
store «brystmuskelen» han har. Vi forsøker å 
trekke paralleller til superhelter med ekstra  
krefter, legger Hilde muntert til. Ingen tvil om  
at dette er en helt unik liten kar.  

– Vårt mål som helsepersonell er at barnet skal ha 
best mulig funksjon gjennom hele livsløpet. Da 
må vi følge med på utviklingen av alle områder, 
ikke bare på hjertefeilen, og både oppdage og 
definere tilleggsproblemer underveis. Ofte er det 
små og enkle tiltak som kan utgjøre en stor for-
skjell for disse barna, sier barnekardiolog Henrik 
Holmstrøm på Oslo Universitetssykehus Rikshos-
pitalet , i en informasjonsfilm om veilederen, 
laget for helsepersonell. 

Veilederen for tverrfaglig oppfølging ble  
utarbeidet i 2015 av en nasjonalt og tverrfaglig 
arbeidsgruppe, bestående av ulike faggrupper og 
profesjoner. Hensikten er å sikre gode systemer 
for helhetlig kartlegging av og tilrettelegging for 
barnet. Målet er at barnet får best mulige  
forutsetninger for læring og livsutfoldelse gjen-
nom hele oppveksten.

Veilederen ble i 2015 tatt inn som en anbefaling i 
Norsk Barnelegeforenings pediatriveileder.  
I 2021/22 blir den revidert, og det blir i den nye 
versjonen åpnet for større grad av lokal  
tilpasning. Veilederen kommer med anbefalinger 
om ulike sjekkpunkter for når det enkelte barnet 
skal vurderes, hvem som skal gjøre dette, hva det 
skal ses etter og hva som skal vektlegges, og  
hvilke tester og kartleggingsverktøy som kan 
brukes til dette samt hvilke tiltak som eventuelt 
kan være aktuelle. Det legges opp til et nært  
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten, og en tidlig kontakt med 
pp-tjenesten.

– Det gjelder ikke å vente og se! Det finnes solid 
kunnskap og dokumentasjon på at det er behov 
for årvåkenhet på dette området. Målet er jo at 
alle disse barna skal ha gode liv, på alle sine  
livsområder. Da må hvert enkelt barn ses, som en 
helhet, og følges opp, sa fagsjef i Foreningen for 
hjertesyke barn, Pia Bråss, som er del av arbeids-
gruppen som har jobbet med veilederen, da hun 
presenterte foreningens erfaringer med  
veilederenpå det nasjonale sykepleierkurset i 
november.

– Vi har gjennomført flere spørreundersøkelser 
det siste året, også blant foreldrene. Derfor vet vi 
at 30 prosent av barna har tilleggsvansker og 
utfordringer. Samtidig kommer det frem at i mer 
enn halvparten av tilfellene, er det foreldrene selv 
som har tatt initiativ til at en tverrfaglig kart- 
legging og oppfølging blir gjort, sier Bråss, og 
legger til at det fortsatt er en vei å gå for å få  
veilederen implementert på flest mulig sykehus 
– og tatt i bruk.  

Veileder for tverrfaglig oppfølging av  
hjertebarn i spesialist- og primærhelsetjenesten 

Ikke vente og se
Barn med medfødte hjertefeil har økt risiko for tilleggsutfordringer. 
Det kan dreie seg om forsinkelser i kognitive og motoriske ferdigheter, 
lærevansker, konsentrasjonsutfordringer, lese- og skrivevansker samt 
psykososiale og samspillsrelaterte problemer. All erfaring tilsier at disse 
utfordringene bør fanges opp tidlig, og at barna profiterer på god opp-
følging og tilrettelegging. Det trengs både en holdning, bevissthet og 
gode systemer der barna følges opp. Til dette finnes kunnskapsbaserte og 
nasjonale anbefalinger: Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn 
i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen
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Veileder for tverrfaglig 
oppfølging av hjertebarn
i spesialist- og primær-
helsetjenesten ble i  
2015 tatt inn som en 
anbefaling i Norsk 
Barnelegeforenings 
pediatriveileder.

FØRSTE dag i barnehagen.  
En som er veldig kry.

KONTROLL hos Andreas Früh på Rikshospitalet.
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Gunnar Wik og tidligere kontaktsykepleier 
på Sørlandet sykehus, Synnøve Thomassen, 
fortalte om sine erfaringer med veilederen 

på det nasjonale sykepleierkurset i regi av OUS 
Rikshospitalet og Foreningen for hjertesyke barn 
i november.

Wik la i sin presentasjon ikke skjul på at det tidligere 
har vært litt vilkårlig og ulikt fra sykehus til syke-
hus når det kommer til hvordan denne helheten 
til barnet er blitt fulgt opp. 

– Det er lett at alle de andre tingene ved barnet 
koker litt bort i en hektisk hverdag når barnet 
kommer til hjertekontroll. Ikke minst kan det 
være usikkerhet rundt hva vi faktisk skal se etter, 
og når, og hvem som skal gjøre hva. Slik har det 
nok i hvert fall vært, tradisjonelt sett. Men det bør 
ikke være tilfeldig hvem som skal følge opp og 
hvordan, og det er så viktig å komme i gang tidlig 
for å avdekke andre eventuelle utfordringer for å 
kunne sette inn tiltak tidlig, sier Wik. 

Han ser at det er en utfordring å få de ulike barne- 
og ungdomsavdelingene rundt om i landet til å ta 
i bruk veilederen for tverrfaglig kartlegging og 
oppfølging. Dette kommer også frem i en kart- 
legging Foreningen for hjertesyke barn har gjort 
overfor landets sykehus, hvor kun svært få tar 
veilederen systematisk i bruk. Fram til 2017 var det 
i prinsippet bare St. Olavs hospital i Trondheim 
som var i gang med å sette tverrfaglig kartlegging 
og oppfølging i system. 

Pilotprosjekt
I 2018 fikk Sørlandet sykehus støtte fra Foreningen 
for hjertesyke barn til et pilotprosjekt, hvor de 
skulle implementere veilederen og tilpasse den til 
barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet sykehus. 

– Hensikten med prosjektet har vært å tilpasse og 
implementere veilederen til våre lokale forhold, 
for derigjennom å identifisere hvilke barn som har 
behov for kartlegging og eventuell oppfølging, 
vurdere hvilke sjekkpunkter som er mest hensikts- 
messige, å kartlegge hvor mange som etter dette 
er blitt henvist videre (til andre instanser/
avdelinger i spesialisthelsetjenesten og i primær-
helsetjenesten/kommunene) og dernest å vurdere 
hva slags tiltak som er satt i gang, forteller Wik.

52 barn ble inkludert i prosjektets to-årsperiode. 
Sjekkpunktene fulgte veilederens anbefaling: 4 
måneder, 6 måneder, ett til halvannet år, 2 år, 5–6 
år og 11–12 år. Både foreldrene, barnehage/skole 
og etter hvert barnet selv, besvarte og fylte ut 
spørreskjemaer, som har vært en viktig del av 
kartleggingen (ASQ, 5-15R og Kidscreen). 

Kommer mye tettere på
Synnøve Thomassen var sykepleier på avdelingen og 
ble dedikert som kontaktsykepleier og koordinator 
i prosjektet, som varte fram til 2020.

– Fordelen med denne måten å følge opp barna og 
familiene på, er at vi kommer mye tettere på  
barnets utvikling over tid. Vi får et mer «helhetlig» 

Tverrfaglig kartlegging og  
oppfølging på Sørlandet sykehus 

Fanger opp flere!
– Vi vet at mange barn med medfødt hjertefeil kan ha utfordringer utover selve hjertefeilen. Som 
helsepersonell har vi ansvaret for hele barnet, ikke bare for hjertet, sier overlege Gunnar Wik på 
Sørlandet sykehus, hvor de har implementert veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i 
spesialist- og primærhelsetjenesten i sitt arbeid med barn med medfødt hjertefeil.  
– Denne formen for oppfølging gjør at flere barn kan fanges opp tidligere, og få hjelp, sier Wik.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto:  FFHB og privat

bilde av barnet, og det blir lettere å fange opp 
eventuelle behov og utfordringer, sier Thomassen. 

For henne var det en spennende og givende oppgave 
å jobbe som kontaktsykepleier på sykehuset i denne 
perioden, og å være den som koordinerte virksom- 
heten med oppfølgingen i henhold til veilederen. 

– Det har vært spesielt givende å kunne ha denne 
tette kontakten med familiene. Du blir kjent med 
dem på en annen måte, og du får svart på så mange
spørsmål og uklarheter. 

Rent konkret var det Thomassen som hadde over-
sikt og avklarte hvem som skulle følges opp og 
når, i samråd med barnekardiologene. Det var 
hun som hadde kontakt med familiene om dette 
og som sendte ut brev og skjemaer til familiene og 
andre og som hadde dialog med de ulike instansene 
som er involvert, det være seg helsestasjoner, 
fastlege, BUP-er, PPT-tjeneste eller andre. Skjemaene 
ble avlest i etterkant og dannet et grunnlag for 
vurderingen om det anbefales videre utredning 
og oppfølging. 

– Jeg tror noe av gevinsten dette virkelig har ført 
med seg, er en bevisstgjøring om hvor viktig  

samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, 
kommunen og foreldrene er, ser Wik, og legger til: 

– Det har vært en stor styrke å ha en egen koordi-
nator på avdelingen som sikret kartlegging til 
riktig tidspunkt. Synnøves arbeid har vært uvur-
derlig for oss. Vi har videreført ordningen etter 
prosjektets avslutning.

1 av 4 til videre oppfølging
Av de 52 barna/familiene som ble inkludert i 
prosjektperioden, var deltakelsen og svarprosenten 
75 prosent. Basert på spørreskjemaene ble en 
firedel henvist til videre utredning og vurdering. 
For de yngste barna dreide det seg mest om avvi-
kende skår på motorikk, og mye av den videre 
kartleggingen og oppfølgingen ble gjort på helse-
stasjon og hos fysioterapeut. Hos de litt større 
barna gikk det noe mer på samspill og kognitive 
utfordringer, og med involvering av PPT-tjeneste 
og BUP. 

– Fortsatt vil det selvfølgelig være sånn at vi tar 
tak i utfordringer utover hjertefeilen når vi opp-
dager dette, også utenfor denne strukturerte 
kartleggingen. Noen av barna som fylte kriteriene 
for tverrfaglig oppfølging, var allerede under opp- 
følging i for eksempel HABU. I dette pilotprosjektet 
var det heldigvis ikke mange som hadde behov for 
tiltak i etterkant av henvisningen videre,men det 
sikrer at alle får det samme tilbudet. I tillegg blir 
både vi, foreldre og primærhelsetjenesten mer 
bevisste på hva vi skal følge med på, at ulike 
utviklingsforstyrrelser kan avdekkes tidligere og 
at nødvendige tiltak kan settes inn, sier Gunnar 
Wik. Oppfordringen fra sykehuset på Sørlandet til 
andre barne- og ungdomsavdelinger, er: 

– Det gjelder å se etter mulighetene lokalt, og hva 
som finnes av ressurser.  

Gunnar Wik 

Synnøve Thomassen

Hilde og Thomas Bakken 
var med på det nasjonale 
kurset for sykepleiere i 
november. Sammen med 
Synnøve Thomassen og 
Gunnar Wik, delte de 
noen av sine erfaringer 
med å ha et hjertesykt 
barn og å bli fulgt opp 
etter Veileder for 
tverrfaglig oppfølging.

«Jeg tror noe av gevinsten dette 
virkelig har ført med seg, er en 
bevisstgjøring om hvor viktig  
samarbeidet mellom spesialist- 
helsetjenesten, kommunen og 
foreldrene er.»
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– Konkluderte 
med «alt er fint»

Hjertesyke Lina er blitt fulgt opp og kartlagt etter oppskrift av Tverrfaglig veileder på sykehuset 
i Kristiansand. Dette har vært betryggende for familien, og for sykehuset. I dag går Lina i barne-
hage og har ingen spesielle utfordringer.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen Foto: Privat

Lina er fire år og ble født med en lekkasje på 
hjerteklaffen på venstre side (mitralklaffen). 
Hun er operert to ganger for dette. Lina bor 

med foreldre og søsken i Kristiansand. Familien 
kommer opprinnelig fra Afghanistan, men har 
bodd i Norge i 18 år. 

– Vi fikk beskjed to dager etter fødselen om at det 
var noe galt med hjertet hennes. Da ble hun lagt 
rett på intensivavdelingen, forteller mamma 
Nasima Amiri. 

– Ja, og så ble hun operert da hun var fire måneder 
og igjen da hun var ett år. Lina pustet veldig fort og 
var veldig urolig før dette, sier pappa Hazrat Amiri, 
og legger til at det tok ganske lang tid før hun ble 
bedre, først etter den andre operasjonen egentlig.

Lina er født på sykehuset i Kristiansand og går til 
hjerteoppfølging på det samme sykehuset. Hun 
har også vært på Rikshospitalet, blant annet i 
forbindelse med operasjonene.

Tverrfaglig kartlegging
På sykehuset i Kristiansand har hun også vært 
inkludert i prosjektet hvor veileder for tverrfaglig 
oppfølging av hjertesyke barn er tatt systematisk i 
bruk. Blant annet besvarte foreldrene spørre-
skjemaet ASQ (Ages of Stages Questionnaires, et 
foreldrebasert screeninginstrument som kartlegger 
barnets utvikling på områdene kommunikasjon, 
grovmotorikk, finmotorikk, problemløsningsevner 
og personlig/sosial utvikling) da Lina var seks 
måneder, ett år og to år gammel. Hun skåret med 
noe avvik ved alle tre kartleggingene, og foreldrene 
fikk tilbud om videre henvising for vurdering av 
fysioterapeut i kommunen, samt ekstra kontroller 
hos helsesykepleier. 

– Hun fikk ikke sin vurdering av fysioterapeuten 
før hun var to år. Først fordi fysioterapeuten ikke 
hadde mottatt henvisingen, senere på grunn av 
forsinkelser og korona-utsettelser, forteller Nasima. 
De hadde kontakt med fysioterapeuten 3–4 ganger 
da Lina var rundt to års alder. 

– Fysioterapeuten konkluderte med at alt er fint, 
sier mor smilende. Hun legger også til at de hadde 
en god del kontakt med kontaktsykepleier Synnøve 
Thomassen i løpet av de første par årene, og at 
dette var til god hjelp og støtte. 

– Vi har også vært i kontakt med en ernærings- 
fysiolog, sier Hazrat. Lina fikk i starten nærings-
drikken Infatrini. 

– Det hjalp henne mye i begynnelsen og gir mye 
energi. Det holdt også vekten hennes stabil.

Stor glede av FFHB
I dag går Lina i barnehage og har ingen spesielle 
utfordringer. 

– Hun blir veldig fort sliten, men ellers virker hun 
helt normal. Og så blir hun veldig lett forkjølet, 
da, sier Nasima. En av de ansatte på avdelingen til 
Lina passer litt ekstra på henne. 

Hazrat forteller at familien er medlemmer i 
Foreningen for hjertesyke barn og har stor glede 
av dette og av å møte andre familier i samme 
situasjon. 

– Vi skal snart på tur til fritidsparken i Skien med 
foreningen. Det gleder vi oss til!  

«I dag går Lina i barnehage  
og har ingen spesielle  

utfordringer.»

STOR GLEDE AV FFHB: 
Familien på fire fra 
Kristiansand er medlem-
mer i FFHB og har stor 
glede av å møte andre 
familier i samme situasjon

Min historie
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At det var sykepleier hun skulle bli, var ikke 
tilfeldig. Som barn lå hun på sykehus flere 
ganger, og opplevelsen hun hadde den 

gangen skulle få mye å si for det hun ønsket å 
utrette i arbeidslivet senere. 

– Jeg skulle inn og ta en hjertekateterisering og lå 
på sykehus i 14 dager da jeg var seks og et halvt år. 

Dag etter dag fikk hun flytende mat, mens de 
andre barna på avdelingen spiste vanlig mat, 
pølser, potetstappe og kjøttkaker. En forelder fikk 
komme på besøk en time om dagen. 

– Da jeg protesterte fordi jeg ikke fikk samme mat 
som de andre barna, ble jeg sendt til vestibylen 
uten noen forklaring på hvorfor jeg fikk flytende 
mat og de andre ikke, sier hun og legger til: 

– Jeg bestemte meg da for at jeg skulle gjøre det 
jeg kunne for at andre barn ikke skulle oppleve 
det jeg opplevde.

Alt kom tilbake
Da hun startet i praksis som siste års sykepleier-
student våren 1980, på Barneklinikken, ble de tatt 
med på en omvisning i 4. etasje, hvor hun ble 
behandlet som barn. Og da de kom inn på badet 
på avdelingen, besvimte hun. 

– Alt så akkurat ut som da jeg var liten, og alle 
minnene kom tilbake. Jeg husket hvordan min 
mor fulgte meg til døren av badeværelset og skulle 
vente ute til jeg var badet. Da jeg kom ut igjen var 
hun ikke der, og jeg så henne ikke på halvannet døgn. 

To år før ble hun innlagt på sykehuset og under-
søkt med mistanke om hull i hjertet. Da fikk hun 
lungebetennelse, og en ti-dagers behandling med 
sprøyte med penicillin intramuskulært morgen, 
middag og kveld. 

– Det var kun én lege som fikk stikke meg, han var 
naboen vår. Da hadde jeg allerede fått legeskrekk, 
forteller hun. 

– Jeg husker at når han kom kjørende hjem etter 
endt jobbdag, gikk jeg ned i kjelleren og gjemte 
meg. Jeg var sikker på at han klarte å lure meg 
opp på fanget for å stikke meg. 

Livredd for leger
Etter disse erfaringene bestemte hun seg for én 
ting: Sånn skulle ikke barn ha det. Fremdeles, 
som godt voksen, er hun livredd for leger, hun har 
med en lapp når hun går til lege selv. 

– Så jeg startet i sykepleien som 20-åring. 

Da hun var ferdig sykepleier våren 1980, startet 
hun å jobbe på Barneklinikken, og i tillegg jobbet 
hun i deltidsstilling på hjerteovervåkningen for 
voksne, for å lære mer. 

– Jeg har stått på barrikadene for ungene. 

Trygghet for barn og foreldre
– Hva har disse erfaringene betydd for ditt virke 
som sykepleier?
– Jeg har jobbet for at barna skal ha en god opp- 
levelse av sykehusoppholdet, der foreldre skal få 
være til stede med barna og med tilstedeværelse av 
sykepleiere, for å skape trygghet ved undersøkelse 
og behandling. Og for at barn og foreldre skal få god 
informasjon, og at noen skal kunne repetere infor-
masjonen for dem, følge dem opp videre og få plan-
lagt et opplegg for dem. Det gjelder røntgen, ekko av 
hjerte og hjertekateterisering, sier Siri. 

Hun har også jobbet for at sykepleiere skal kunne 
gå til og fra når barna sover eller er i narkose, og 
informere foreldrene om hvordan det går. Også 
de trenger hjelp i denne settingen, som kan være 
utrolig tøff, understreker hun. 

Informasjon er essensielt
Fra 1997 fikk de på Haukeland en egen hjerteseksjon 
for barn fra 0 til 15 år. Da ble all behandling av 
hjertebarn samlet der. All utredning av barn, 
behandling av hjertesvikt, og barn som skulle til 
hjertekateterisering eller operasjon, lå på denne 
seksjonen. Da var det viktig at de som jobbet der, 
viste god omsorg og forståelse for situasjonen og 
var hos pasientene og foreldrene. 

– Det er helt essensielt å være veldig nøye med 
informasjon, være med dem og fange opp prob- 
lemene underveis. Mange opplever for eksempel 
spiseproblemer, og da trenger de veiledning og 
hjelp. Noen trenger avlastning om natten slik at 
de mestrer dagene med de utfordringene de har 
med det syke barnet. 

Etter hvert fikk barna også være hjemme dagene 
fram til operasjonen. Og foreldrene skulle aldri være 
alene med barna de første dagene etter operasjon. 

På barrikadene 
for hjertebarna
– Å jobbe med små og store hjertebarn har betydd enormt mye for meg. 
Dulle med de små, leke og kose med de halvstore og utfordre og krangle 
med de store barna har vært en sann glede. Jeg har en veldig otte for 
hjertebarna, sier Siri Nøstdal, som i år pensjonerer seg etter 41 år som 
sykepleier på Barneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen.

Tekst: Synnøve Prytz Berset  Foto: Privat

– Det er viktig at foreldre og sykepleiere får være 
til stede så mye som mulig, sier Siri. 

Hadde opplevd det selv
– Du har hatt mye å gjøre med hjertesyke barn. 
Hvordan ble det slik?
– Fokuset på hjertebarn ble så sterkt fordi jeg 
hadde opplevd det selv. 

Siri ble hjertekateterisert i 1963 fordi hun hadde 
VSD (ventrikkelseptumdefekt), det vil si hull 
mellom hjertekamrene. 

– Jeg var syk og de hørte bilyd, men jeg fikk ikke 
ingen medisiner i hele oppveksten. Etter opple-
velsen jeg hadde på sykehus som liten, var jeg 
veldig redd for sykehus og leger. 

Først da hun var 15 år startet hun å gå på kontroll 
for sin VSD. 

Begynte å operere
– Hvilke endringer og utviklinger har skjedd når 
det gjelder behandling av hjertesyke barn siden du 
startet som sykepleier?
– Da jeg startet på Barneklinikken i 1980, opererte 
vi hjertebarna på Haukeland. Da opplevde vi 
mange skjebner, noen kunne opereres, andre 
ikke. Det var tungt å måtte oppleve å ta hånd om 
dem vi ikke hadde noe tilbud til fordi utstyr og 
teknikk ikke var tilgjengelig slik som i dag. 

«Lasse-liten» var det første norske barnet som 
fikk operasjonen for diagnosen hypoplastisk 
venstre hjertesyndrom. Lasse «Lasse-liten» Fagereng 
ble operert i USA på foreldrenes initiativ i 1987. 
Han ble det første norske barnet som overlevde 
denne typen operasjon. «Lasse-liten»-operasjonen 
ble etter hvert også utført på Haukeland. 

– Transplantasjoner har hele tiden kun blitt utført 
på Rikshospitalet, hvor de har ekspertisen på 
dette, forteller Siri. 

– Hos oss på Haukeland har vi tatt vare på, passet 
og behandlet hjertebarn til de kunne overføres til 
Rikshospitalet. Det har alltid vært spennende 
perioder med håp, spenning og redsel i ventetiden. 

Det mellommenneskelige
Også en annen kategori hjertebarn ligger hennes 
hjerte nært: barn med rytmeforstyrrelser. Disse 
barna har hun jobbet mye med. I tillegg til  
stillingen på Barneklinikken hadde hun en  

«– Det er helt essensielt å være veldig nøye med 
informasjon, være med dem og fange opp  
problemene underveis.»

Juss
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Min historie Vår historie

KoronaForskning I media Oppfølging Politikk

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

PENSJONIST: Fokuset på 
den mellommenneskelige 
behandlingen av hjerte- 
barna har vært viktig i 
arbeidet til Siri Nøstdal, 
som nå pensjonerer seg 
etter 41 år som sykepleier 
på Barneklinikken ved 
Haukeland sykehus i Bergen. 
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periode en deltidsstilling på Hjerteovervåkning 
for å lære mer om hjerterytmeforstyrrelser og 
behandling av dem. 

– Den perioden tok jeg en spesialutdanning i 
pediatri med hjertebarn som fokus. Da hospiterte 
jeg også på Rikshospitalet, og senere ved hjerte-
avdelingen på sykehuset i Lund i Sverige, for å 
utvide min kompetanse og lære av dem, sier hun. 

I tillegg til det medisinske har den mellom-
menneskelige behandlingen av hjertebarna ut-
viklet seg enormt i løpet av disse årene. 

– Man står mye tettere på barna nå, vi jobber 
tettere på hjemmet og har god kommunikasjon. 
Det er veldig spennende. 

– Hva har denne jobben betydd for deg?
– Den har betydd veldig mye. Det å jobbe med 
barn i alle aldre. Å jobbe med dem fra de er små, 
følge dem og deres utvikling fram til de er voksne, 
har betydd mye, sier Siri, og utdyper: 

– Det er hele settingen. Å være med barna, støtte 
dem og se utviklingen, er veldig givende. Jeg har 
en veldig medfølelse med dem. Å ta sorgene når 
de kommer, og gledene når de kommer, sier den 
erfarne sykepleieren, som også har brent veldig 
for det å følge barna helt til de er 18 år. 

Mye glede
Hun har jobbet en del på poliklinisk i tillegg til 
post. Spesielt etter at Rikshospitalet tok over 
hjerteoperasjonene i 2004, og siden alle  
kjertekateteriseringer. 

– Etter det jobbet vi mye mer med hjertesvikt og 
problemer før og etter operasjoner. Vi reiser også 

med barna til Rikshospitalet om nødvendig, for å 
ta vare på barn og familie. 

– Hva er det viktigste du tar med deg fra jobben 
etter alle disse årene?
– Det er gleden av å se at det stort sett går så bra. 
At disse barna, fra å være små kropper og stort 
hode, utvikler seg til å bli sterke, flotte barn som 
kan gjøre det de vil. Å se hvor godt de klarer seg, 
sier hun, og legger til at for de det ikke går bra 
med, er de opptatt av å ta vare på familiene. 
– De får ringe når de vil. Vi danner en kjerne 
rundt dem og har jevnlig kontakt. 

13+-dager
Det gjelder også utviklingen med barna som er  
13 år og eldre, forteller Siri. Lege og sykepleier har 
poliklinikk annenhver uke for hjertebarn over  
13 år, der de underviser barna om hjertefeilen 
deres og veileder dem. Foreningen for hjertesyke 
barn (FFHB) arrangerer 13+ noen ganger i  
halvåret, da er det sykepleier og lege med fra 
hjertegruppen. Da er ikke foreldrene til stede. 
Ungdommene bader, spiser og koser seg, med litt 
undervisning innimellom. 

– Det er fint å se hvor mye det betyr at vi er der, 
møtes og klarer å bygge dem opp. At de også får 
kunnskap og samhold seg imellom. Det viser seg 
å være veldig viktig for barna, sier Siri, som har 
kontakt med mange langt oppi voksenlivet. 

Som ungdom og unge voksne sitter mange av 
hjertebarna i forskjellige råd i Foreningen for 
hjertesyke barn, og er en viktig ressurs. 

– Det er en fryd å være sammen med dem. Og 
veldig kjekt å kunne være med være med å bidra. 

Mange interesser
Snart venter pensjonisttilværelsen, men Siri er 
ikke redd for å få for lite å gjøre. Hun har to voksne 
barn og tre barnebarn, ett av dem har en hjertefeil. 

Hun er også med i en turgruppe, og har en stor 
hage med frukttrær og bær, hvor hun plukker, 
sylter og safter. I tillegg strikker hun og leser mye 
litteratur. 

– Så jeg har nok å ta meg til. 

Planen er også å fortsette å være engasjert i FFHB, 
og gjerne ta litt poliklinikk utover høsten og  
vinteren hvis de har bruk for henne. På grunn av 
RS-virus og korona hos barn er hun i gang på jobb 
for hjertepoliklinikken fra 1. november og ut året, 
for å avhjelpe situasjonen på Barneklinikken i 
Bergen. Dette er hun svært glad for å kunne gjøre. 

– Og så kommer jeg til å være med i møtene med 
barna 13+ og engasjere meg der også, som en 
gammel bestemor.  

I skrivende stund er vi i en situasjon hvor pandemiens grep igjen fester 
seg og påvirker oss alle. Det skaper nok en gang store belastninger og får 
direkte konsekvenser blant annet for arbeidet til de mange organisasjoner i 
Norge som daglig ivaretar og følger opp medlemmenes behov og rettigheter. 
Fellesskap, nettverk, det aktive likepersonsarbeidet samt god bruk av bruker- 
kompetanse, er selve fundamentet i arbeidet til alle disse organisasjonene, 
inkludert Foreningen for hjertesyke barn. Dette er kjernen i helsefrivilligheten.

Frivillighet
Det norske samfunnet trenger en sterk og 
aktiv helsefrivillighet!

Funksjonshemmedes organisasjoner bidrar 
med uvurderlig frivillig innsats i utviklin-
gen av samfunnet vårt. De drifter viktige 

samfunnsoppgaver og har en supplerende innsats 
som bidrar positivt inn i et samfunnsregnskap. 
Ifølge SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 
2020 utgjør arbeidsinnsatsen til frivillige organisa-
sjoner 142 000 årsverk. 

Frivillighetens år
2022 er frivillighetens år. Det er lagt mange planer 
for året for hvordan virkelig kunne løfte fram og 
synliggjøre helsefrivilligheten i Norge – en frivil-
lighet som blant annet består av 9 000 likepersoner 
og 6 000 brukerrepresentanter som hver eneste 
dag i en årrekke har bidratt til å utvikle våre helse- 
tjenester. De deler sine erfaringer og gir råd og 
støtte til andre i samme situasjon – en støtte de 
ikke kan få andre steder. Og de er en tydelig bruker- 
stemme inn til helsemyndigheter og offentlige 
etater. La oss håpe disse aktivitetene kan gjennom- 
føres selv i et år som også vil bli preget av pandemien.

Stor nok ramme til moms
Nok en gang må denne spalten omtale momskompen- 
sasjonsordningen, en ordning som er en viktig del 

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

i forbindelse med hjerteoperasjoner 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 
Foreningen 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.

Lasselitens fond for hjertesyke barn

SØKNADSFRIST: 1. MARS  OG  1. SEPTEMBER  HVERT ÅR

SELVOPPLEVD: – Fokuset 
på hjertebarn ble så sterkt 
fordi jeg hadde opplevd 
det selv, sier sykepleier 
Siri Nøstdal. På det 
øverste bildet, etter 
sykehusinnleggelsen  
i 1962.

av frivillighetens rammebetingelser og hvor vi 
fortsatt ikke er i mål. Den nye regjeringen er tydelig 
i sin regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) 

– «Gi full momskompensasjon gjennom en regel-
styrt ordning til idrett, frivillighet og kultur». 
Dessverre er forslaget til statsbudsjett 2022  
(tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022) ikke  
like tydelig. Der fremkommer det at rammen  
skal økes til 1,9 mrd. kr og at regjeringen antar at 
dette beløpet  vil være tilstrekkelig til å dekke full 
momskompensasjon i 2022. 

Vår utfordring til regjeringen er at det vet vi ikke 
før tallene er meldt inn. Frivilligheten forventer 
at et eventuelt negativt avvik blir dekket inn, slik 
at rammen er stor nok til at det også reelt sett blir 
full momskompensasjon neste år. Og vi forventer 
at formuleringen i Hurdalsplattformen om å få 
en regelstyrt, og dermed en forutsigbar ordning, 
følges opp og blir innført umiddelbart. Dette vil 
sikre en rettighet for alle organisasjoner til å få 
all moms tilbake.

Helene Thom, generalsekretær  
i Foreningen for hjertesyke barb

Ønsker du å støtte 
arbeidet?  
KONTONUMMER  
2655 01 94340
Foreningen for hjertesyke 
barn er sekretariat for
Lasselitens fond og hen- 
vendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke 
barn, Postboks 222, sentrum, 
0103 Oslo. Telefonnummer 
23 05 80 00 eller  
mail: ffhb@ffhb.no

Helene Thon
Foto: FFHB
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Oppfølging av gravide
Foreningen for hjertesyke barn har vært opptatt 
av å synliggjøre at foreldre som i svangerskapet 
får vite at barnet har hjertefeil, har behov for god 
kunnskap, veiledning og støtte i en situasjon som 
er svært krevende. Vi har vært engasjert i dette 
arbeidet siden 2016, og har lagt ned mye tid og 
ressurser i samarbeid med et meget kompetent 
fagmiljø. Brukerinitiativ og brukerkunnskap har 
vært avgjørende for at man i dag kan si at det er et 
godt nasjonalt samarbeid, og at etterspurt skriftlig 
informasjon til gravide som får påvist at barnet 
(fosteret) har alvorlig hjertefeil, nå er på plass. 

Samtidig erkjenner både vi og den nasjonale 
fosterkardiologiske faggruppa at det er behov for 
ytterligere tverrfaglig kompetanse med spesielt 
fokus på psykisk og psykososial helse, og genetisk 
veiledning. Som eksempel er det kun St. Olav som 
har kliniske sosionomer inkludert i det tverrfagli-
ge teamet som følger opp de gravide som havner i 
en slik situasjon.

Sammen med fagfolk og andre brukerorganisa-
sjoner, ønsker vi å gi helsepolitikerne kunnskap 
om manglene og utfordringene i det eksisterende 
tilbudet. Vi ønsker dialog om mulige forbedringer 
og tiltak hvor brukernes erfaringer også blir hørt 
og anerkjent. Det er vanskelig, om nesten umulig 
å forestille seg hvordan et liv med et sykt barn kan 
bli, og her har brukerorganisasjonen mye erfa-
ringskunnskap å bidra med. Dette er et viktig 
punkt på vår politiske agenda i 2022. 

Kontaktfamilieordningen  
er trukket tilbake
Kontaktfamilieordningen, et politisk initiativ fra 
KrF, ble tilgodesett med 30 millioner kroner i 
statsbudsjettet i 2021. Ordningen ble satt på hold 
etter at en rekke barne- og familieorganisasjoner 
under paraplyene FFO og SAFO, henvendte seg til 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og ga 
uttrykk for bekymring og manglende brukerfor-
ankring. Dagens regjering har fulgt opp innspillene, 
og den foreslåtte ordningen hvor gravide som får 
påvist alvorlig sykdom, skal få råd og veiledning 
fra andre foreldre som har barn med tilsvarende 
diagnose, før de tar beslutning om å videreføre 
eller avbryte svangerskapet, er trukket tilbake. Vi 
mener dette var en klok beslutning. 

Det er stort behov for bredere og tettere oppfølging 
og veiledning av familier som får vite at fosteret 
har en alvorlig sykdom eller avvik. Men kontakt-
familieordningen, slik den var tenkt, er en lite 
etisk måte å håndtere slik veiledning på. Det kan 
ikke overlates til andre familier, som selv er i en 
sårbar situasjon med sykt barn, å skulle veilede 
og gi nøytral informasjon til andre – som til og med 
står i en svært vanskelig valgsituasjon. Dette må 
organiseres på en helt annen måte, og FFHB vil 
fortsette å jobbe for at ressurser bevilges til at større 
og tverrfaglige team, også med brukerinvolvering, 
kommer på plass for å imøtekomme behovet.

Karlegging av tverrfaglig oppfølging
Brukermedvirkning skal også være et virkemiddel 
for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene i helse-
vesenet. I 2021 gjennomførte FFHB tre spørre- 
undersøkelser for blant annet å kartlegge om barn 
med hjertefeil følges opp tverrfaglig og helhetlig, 
slik veilederen Tverrfaglig oppfølging av hjerte-
barn i spesialist- og primærhelsetjenesten anbefaler. 
Hovedfunnene i undersøkelsen viser at svært få 
barneavdelinger etterlever anbefalingene syste-
matisk, og at informasjonsflyten innen spesialist-
helsetjenesten og mellom sykehuset og tjenestene 
i kommunen, som helsestasjon og skolehelse- 
tjenesten og vice versa, er mangelfull. Resultatene 
stemmer godt overens med funnene i foreldreunder- 
søkelsen, som bekrefter at det er foreldre som  
både tar initiativ til tverrfaglig utredning, ko- 
ordinerer tjenestene og overbringer informasjonen 
mellom tjenestene. 

FFHB har valgt å gi (solid) økonomisk støtte til et 
prosjekt på barneavdelingen på Sørlandet syke-
hus som ønsket å bedre tilbudet til barn med 
hjertefeil i tråd med veilederen. Strukturert 
implementering, tverrfaglig samarbeid og en 
kontaktsykepleier med koordineringsansvar har 
vist seg å være en god oppskrift på hvordan dette 
kan gjennomføres i praksis (les mer på side 27–29).

Mangelfullt barnepalliativt tilbud
Noen barn med alvorlig hjertefeil trenger også 
oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer for 
barnepalliative behandlingsløp. Barnepalliasjon 
handler om å legge liv til årene, og det er en hel 
familie som har behov for oppfølging og støtte.  
Til tross for klare anbefalinger og føringer i opp-
dragsdokumentene (som inneholder krav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver 
som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke 
krav som settes til de regionale helseforetakene), 
er det barnepalliative tilbudet mangelfullt i hele 
landet. Fagmiljøet har beregnet at behovet er 
cirka 50 millioner kroner, mens bevilgningene fra 
de regionale helseforetakene er langt under ti 
millioner. Sammen med Løvemammaene og 
Barnekreftforeningen, har FFHB støttet opp om og 
gått i samarbeid med både barnelegeforeningen, 
barnesykepleierforeningen og spisskompetansen 
i det barnepalliative miljøet. Statssekretær Karl 
Kristian Bekeng kunne i et møte i desember i fjor 
vise til at de forsøker å løse noen av utfordringene 
ved å øke basisfinansieringen med sju hundre 
millioner i 2021, og at dette også ville økes ytterli-
gere i 2022. 

Brukerkompetanse nytter
Vi mener bestemt at vår brukerstemme og vår 
brukerkunnskap kommer til nytte, både som 
deltakere i den tverrfaglige arbeidsgruppa som nå 
reviderer den tverrfaglige veilederen, og i politiske 
satsninger som Livshendelser alvorlig sykt barn 
og barn med sammensatte behov. Et prosjekt som 
er forankret i digitaliseringsstrategien for offentlig 
sektor, hvor målet er å utvikle tjenester som opp-

leves sammenhengende for brukeren. Vi har 
presentert funn fra våre spørreundersøkelser 
både til prosjektmedlemmer og i Helsedirektoratets 
brukerråd, hvor prosjektledelsen søkte innspill 
fra brukere. 

Erfaringskunnskapen som vi leverer, kommer til 
nytte, og beskriver en annen virkelighet enn den 
som forvaltes fra helse- og fagpolitisk hold. Både 
barnepalliativ tenkning og tverrfaglig oppfølging 
starter allerede når foreldre får påvist hjertefeil 
hos barnet under graviditet, og videre gjennom 
barnelivet. Det er det samme livet som skal leves.
Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre i 2022 for å få 
fram brukeres behov og faktiske opplevelser av 
tjenester og tilbud. Det er viktig å merke seg at 
brukerorganisasjoner har kompetanse på to nivåer. 
Erfaringskunnskapen direkte fra den som har 
skoene på, altså barn og foreldre, og overordnet 
brukerkunnskap på organisasjonsnivå. Vi har 
gjennomslagskraft når vi jobber sammen, i organi- 
sasjonslivet, og sammen med dyktige fagfolk. 

Har brukerstemmen 
gjennomslagskraft?
Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse 
på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. I 2021 har vi 
både stoppet politiske initiativ, som manglet brukerforankring, og bidratt 
med erfaringsunnskap og økonomiske midler for å bidra til at barn med 
hjertefeil skal få bedre og mer helhetlige tjenester. Året som har gått viser 
hvordan brukerorganisasjoner og fagmiljøer kan jobbe godt sammen. 

Tekst: Pia Bråss, fagsjef i Foreningen for hjertesyke barn

Politikk

Både fagfolk og pasientorganisasjoner er enige om at det er behov for øremerkede 
ressurser til å etablere barnepalliative team ved alle landets barne- og ungdoms- 
klinikker. Dette kravet ble mandag 29.11. formidlet til statssekretæren i 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Karl Kristian Bekeng.  

Fra venstre nestleder i barnelegeforeningen Hege Kristiansen, barnelege Anja 
Lee, som er faglig koordinator for regionalt barnepalliativt team helse Sør Øst, 
fagansvarlig i barnekreftforeningen Tonje Tunstad, fagsjef Pia Bråss i Foreningen 
for hjertesyke barn og leder i barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad. 
Mabroor Kapur fra barnepalliasjonskomiteen til Løvemammaene deltok digitalt.

Pia Bråss 
Fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn.
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5.–7. november gjennomførte Foreningen for 
hjertesyke barn (FFHB) et seminar vi ikke har 
gjort før: En egen sorgsamling for dem som har 
mistet sin ungdom eller unge voksne. Deltakerne 
på seminaret var over 18 år og voksne. Hoved- 
fokuset var å møte andre i samme situasjon og  
å finne fram til positiv livsmestring.

Av ulike årsaker ble det ikke nok påmeldte fra 
FFHBs medlemsmasse, men i samarbeid med 
foreningen Vi som har et barn for lite, og rekrut- 

Seminar på Garder Kurs og Konferansesenter: 

Å miste sin ungdom eller 
unge voksne

Det er helg og allehelgensdag. I et grupperom, på et bord påkledd hvit 
duk, står en vase med røde roser. Bladene er strødd utover og formet 
som et stort hjerte, krydret med høstblader i ulike farger og fasonger. 
Sju vakre ungdommer står og skinner gjennom lyset fra brennende telys, 
hele helgen. Tre jenter og fire gutter i alderen 13–23 år, som døde så altfor 
unge. Vakkert, gripende sterkt og uendelig trist. En helt spesiell seminar-
helg, hvor trygghet, samhørighet, tilstedeværelse og gjensidig respekt 
og forståelse kom tydelig fram. 

Tekst: Kristin Tvervåg og Eirin Syversen  Foto: Privat

tering av deltakere derifra, ble det samling. Ung-
dommene hadde gått bort av ulike årsaker, men 
det sentrale på seminaret var selve tapet, savnet 
og sorgbearbeidelsen.

– Det er flere likheter i sorgen enn ulikheter, og 
det kan være godt å få noen andre perspektiver på 
det man går igjennom. Noe deltakerne denne 
gangen bekreftet i evalueringen den siste dagen, 
sier Kristin Tvervåg, en av lederne fra Foreningen 
for hjertesyke barn.

Gode minner – vanskelige minner
Allerede fredag kveld delte mødre, fedre og en 
søster sine historier raust med hverandre. Noen 
kjente hverandre fra før, andre møttes for første 
gang. Gode minner, vanskelige minner, godt og 
vondt på en og samme tid. Erfaringsutveksling er 
verdifullt! Bilder av ungdommene ble vist fram og 
lys ble tent for hver og en av dem.

– Det var mange tanker og gode minner som ble 
delt, sammen med smerte over det som kunne ha 
vært. Tårene satt lett hos flere av deltakerne da 
historiene til de ulike ungdommene ble presen-
tert, forteller Eirin Syversen, den andre lederen 
fra FFHB. Selv holdt hun lørdag morgen sitt eget 
usminkede foredrag om det å miste en ung hjer-
tevoksen datter, «Å dø ung – uten å bli glemt». 
Eirin mistet i oppveksten også en søster, og denne 
erfaringen var med i hennes presentasjon. Med 
varme og formidlingsevne og raushet ble dette en 
time som gjorde dypt inntrykk på deltakerne: 
Hennes sterke historie rundt sine tap, hånd i 
hånd med masse livsglede – en vanskelig, men 
dog så viktig kombinasjon. 

Livsgledemuskelen
Neste post på programmet var et foredrag med 
psykolog Roar Dons, som har lang erfaring med 
blant annet teamtrening, coaching og veiledning. 
Han var sammen med deltakerne både lørdag og 
søndag. Noen av temaene han kom innom, var 
selvomsorg, selvaksept, egenverdi, toleransevin-
duet, om å gi slipp på protest for slik å få mer 
livsglede, takknemlighet, tankekjør, tilgivelse og 
ikke minst, hvor viktig pusten vår er. Han var 
tydelig på at på samme måte som vår kropp tren-
ger belastning i form av trening, trenger vår «livs-
gledemuskel» også trening. Tanker fører ofte til 
følelser, og har en tendens til å komme og gå, 
utenfor vår kontroll. 

– Ved å trene på å velge hvordan vi kan forholde 
oss til omstendighetene i våre liv, vil vi få mer 
kontroll på hvilke følelser som får prege våre liv. 
Vi fikk god tid til undring, refleksjoner, innspill og 
diskusjoner i denne seansen, og det var en høyst 
delaktig gruppe han hadde med å gjøre, sier Kristin. 

Søndag fortsatte Roar med å snakke om det å 
finne fokus i hverdagen gjennom alt det positive 
rundt oss. 

LYSTENNING: Lys ble tent 
for kjærligheten, vennskapet, 
drømmene, livet, troen, 
gleden og håpet. Lystenningen 
handler om at det går 
fremover med livet, selv om 
det kan oppleves som et 
skritt frem og to tilbake. 

DONS: Psykolog Roar Dons 
var innom alt fra toleranse-
vinduet selvomsorg, 
selvaksept, egenverdi, om å 
gi slipp på protest for slik å få 
mer livsglede, takknemlighet, 
tankekjør, tilgivelse og ikke 
minst, hvor viktig pusten vår er.

Forståelse og trygg ramme
– Alle deltakerne var enige om at det var godt å få 
være et sted der følelser kunne få fritt utløp. Det 
er en lettelse å være sammen med noen som for-
står, avslutter Eirin.

Dessverre ble det fem frafall helt på tampen før 
samlingen, grunnet sykdom. Flere av disse har 
sendt meldinger, og uttrykt hvor lei seg de er over 
at de ikke fikk deltatt. Dette vitner om et stort 
behov. Etterlatte trenger en trygg arena å komme 
til, hvor de vet at de blir møtt og forstått på følel-
sene sine – og hvor de får bekreftelse på at de har 
høyst normale reaksjoner under høyst unormale 
omstendigheter. 

Garder Kurs og Konferansesenter var et godt sted 
å være SAMMEN på! 

I all ydmykhet og takknemlighet!  

EIRIN delte sin egen historie i foredraget «Å dø 
ung – uten å bli glemt». En sterk og usminket 
fortelling, full av håp, som gjorde inntrykk på 
tilhørerne.

Oppfølging
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Stabil vekt hos voksne er et mål på at kroppen 
får tilført tilstrekkelig energi. Hos barn er 
derimot manglende vektutvikling over tid et 

mål på at kroppen ikke vokser og utvikler seg som 
den skal. For å vurdere om barn får i seg tilstrekkelig 
energi og næringsstoffer, følger helsepersonell 
derfor med på barnets vekstkurve og sammenligner 
med forventet utvikling. For barn med kroniske 
sykdommer vil det være ekstra viktig å følge med 
på dette. Det er mange faktorer som kan påvirke 
vekst og utvikling ved sykdom, som økte behov 
for energi og næringsstoffer (enten som følge av 
sykdommen i seg selv eller medikamenter), bi-
virkninger av medikamenter eller symptomer 
som vanskeliggjør spising.

For hjertebarn kan redusert kapasitet være en 
faktor som påvirker, blant annet ved at de kan bli 
raskere slitne og derfor ikke orker å spise. Når vi 
svelger, slutter vi å puste et bittelite øyeblikk. For 
friske er ikke dette et problem, men ved sykdom 
kan dette lille øyeblikket være mer merkbart. Det 
er ikke uvanlig at hjertebarn som ammes, sovner 
ved brystet fordi selve spisingen er så slitsom.

Behov for støtteernæring
Når inntak av mat er påvirket i en slik grad at 
barn ikke er i stand til å følge sin egen vekstkurve, 
vil det være nødvendig å tenke på andre måter å 
sikre tilstrekkelig inntak av næring på.

For noen barn kan det hjelpe å supplere med 
næringsdrikker. Dette er mat i flytende form, som 
inneholder nøye sammensatt mengde energi og 
næringsstoffer. Det gjør at selv om barnet spiser 
lite, så vil inntaket av næring i større grad være sikret.

Ernæring via sonde er en måte å tilføre næring til 
kroppen på ved å bruke magetarm-kanalen som 
vanlig, men uten at munn og svelg er involvert. 
Dette er et alternativ som brukes dersom det er 
utfordringer med å spise tilstrekkelig via  
munnen, enten grunnet redusert kapasitet eller 
fysiske utfordringer i munn/svelg. Ved å bruke 
magetarm-kanalen vil hormonelle responser på 
inntak av mat opprettholdes. Det bidrar også til å 
gi næring til den gode bakteriefloraen i tarmen 
vår, som er en viktig del av immunforsvaret.

Sonde på ulike måter
Den tynne og myke plastslangen som går via 
nesen og ned i magesekken, kalles nasogastrisk 
sonde. Da føres mat i flytende form direkte ned 
i magesekken, og så tar den vanlige fordøyelsen 
over og håndterer maten videre som normalt.  
Nasogastrisk sonde brukes når behovet for støtte-
ernæring vedvarer en kortere periode,  
for eksempel noen uker.

Ved mer langvarig behov for støtteernæring kan 
det opereres inn en kanal gjennom huden på 
magen. Bortsett fra plasseringen brukes den i 
hovedsak på samme måte som slangen via nesen, 
men for de fleste oppleves det bedre at den er 
mindre synlig og ikke i veien.  

PEG (perkutan gastrostomi eller «gjennom huden 
inn til magesekken»-slange) har en liten del av 
slangen på utsiden av magen, mens en «knapp» 
ligger tettere til huden.

Sondeernæring
Tilførsel av sondeernæring kan gjøres på mange 
måter. Det finnes ulike ferdige sondeløsninger 
hvor næringsinnholdet er tilpasset barnets behov. 
Selve tilførselen kan skje enten ved at det  
benyttes en pumpe som går på en viss hastighet 
eller ved å benytte en sprøyte og manuelt overføre 
maten til magesekken.

Hastigheten på tilførselen vil være avhengig av 
toleranse. Dersom mage-tarm-systemet fungerer 
normalt, bør det etterstrebes at tilførselsperioden 
ligner mest mulig på et måltid, og er på rundt 
20–30 minutter 4–5 ganger om dagen. 

Enkelte tåler ikke så store «porsjoner» av gangen, 
og er derfor avhengig av enten lengre perioder 
eller mer kontinuerlig tilførsel. Det kan gjelde 
dersom toleransen er dårlig og barnet opplever 
mye ubehag i forbindelse med sondingen. Dersom 
sterk og vedvarende kvalme eller andre forhold 
(for eksempel i magesekken) tilsier det, så kan 
sonden også legges videre til tynntarmen. I så fall 
er det viktig å vite at hastighet på tilførsel av sonde-
ernæring må være lav og sondingen skje mer  
kontinuerlig enn om sonden ligger i magesekken. 

I og med at mage-tarm-kanalen brukes som  
vanlig, kan i utgangspunktet vanlig mat også 
benyttes, dersom den kan moses tilstrekkelig til 
en konsistens som kan settes inn i den tynne 
slangen. Næringsdrikker kan også benyttes.
Mengde sondeløsning (eller næring i annen form, 
som næringsdrikk eller finmost vanlig mat)  
avhenger av barnets alder, hvordan utviklingen 
skjer i tråd med kurve etc. Dette vil det være  
viktig å ha god kontakt med spesialisthelse- 
tjenesten og helsestasjonen om.

Overgang til vanlig mat
For de fleste barn er behov for sondeernæring 
midlertidig, også for dem som har mer permanent 
tilførselskanal på magen. Overgang til vanlig mat 
kan ta lang tid, prosessen vil være ulik fra barn til 
barn og bør gjøres i samråd med helsepersonell. 

Felles for alle er at mengden støtteernæring over 
tid reduseres. Mange barn vil automatisk spise 
mer dersom mengden sondeløsning reduseres, 
mens andre trenger mer tid til å venne seg til en 
større mengde vanlig mat.

Det anbefales at PEG/knapp beholdes en periode 
etter at barnet har gått over til fullernæring på 
vanlig mat, for å forsikre seg om at barnet også 
klarer å dekke behovet sitt i perioder hvor formen 
eventuelt er mer redusert.

Når vanlig mat  
ikke er nok

«Det at sondingen skjer i forbindelse 
med et måltid, vil være med på å vise 
sammenheng mellom matinntak og  

endring fra sulten til mett»

Spiseutvikling
Fordelene ved sondeernæring er åpenbare: sikre 
at barnet får tilstrekkelig energi og næringsstoffer 
til å utvikle seg best mulig.

En av ulempene er at bruk av sonde kan gjøre at 
barnet går glipp av deler av spiseutviklingen og 
ikke får utvikle egenskaper som skal til for å spise 
mat med ulik konsistens, lære seg signaler som 
sult og metthet og hvordan inntak av mat henger 
sammen med dette. 

Det er derfor av stor verdi å opprettholde  
rammene rundt måltidene for å ivareta så mye 
som mulig av læringen knyttet til dette. Det at 
sondingen skjer i forbindelse med et måltid, vil 
være med på å vise sammenheng mellom mat-
inntak og endring fra sulten til mett. Positive 
opplevelser med smak og konsistenser vil være 
viktig, og for disse barna vil det å leke med maten 
være en god ting!

Måltider handler om mer enn å dekke fysiologiske 
behov. I måltidet utvikles ikke bare egenskaper 
for å behandle ulike typer mat og konsistenser. 
Barn utvikler også sosiale ferdigheter og gjør seg 
erfaringer med å være en del av et fellesskap. Det 
er verdier ved måltidet som fortsatt kan læres selv 
om maten kommer via en tynn plastslange eller 
en liten knapp på magen.  

Kroppen har behov for tilførsel av både energi til drivstoff og nærings-
stoffer (som proteiner, vitaminer og mineraler) for å vedlikeholde og 
opprettholde mange ulike funksjoner. Dette får vi via mat og drikke.

Tekst: Åshild Margrethe Lode

Åshild  
Margrethe Lode, 

klinisk ernærings- 
fysiolog
Foto: privat

Mat & hverdag
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Kryssord

X-ORD NR. 1–2022

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 2022

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 1–2022»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 4–2020:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Mathias Fløde, Laksevog
Harriet Berntsen, Rakkestad
Nikoline Woll Berg, Levanger

Gratulerer!
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Landsstyret Fylkesledere
Stig Flesland
Liljeveien 3D, 0586 Oslo
Telefon: 992 99 688
E-post: leder@ffhb.no

Nestleder Gunnar Geirhovd
Markveien 15 J, 1406 Ski
Telefon: 918 59 767 
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST 
Aina Svenning
Enerhaugen 44, 2335 Stange
Telefon: 924 59 224
E-post: regionost@ffhb.no

Vara: André Holen
Rådyrstien 15, 2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: vara.regionost@ffhb.no

REGION SYD  
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr terrasse 17,
4628 Kristiansand
Telefon: 472 65 592
E-post: regionsyd@ffhb.no

Vara: Anne Kristin Stedjan-Sundin
Hommeren 52 A, 4618 Kristiansand
Telefon: 90727 697
E-post: vara.regionsyd@ffhb.no

REGION VEST  
Karina Indrearne
Hølbekken 129, 5262 Arnatveit
Telefon: 411 23 720
E-post: regionvest@ffhb.no

Vara: Lisbeth Øksnes
Råtun 42, 5239 Rådal
Telefon: 924 42 367
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

REGION MIDT  
Kristin O. Mellingsæter
Nordabakken 6, 7350 Buvika
Telefon: 954 47 783
E-post: regionmidt@ffhb.no

Vara: Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 419 33 676
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

REGION NORD
May Britt Fredheim
Åsen 125, 9360 Bardu
Telefon: 958 33 647
E-post:regionnord@ffhb.no

Vara: Petter Nymo
Nesnaveien 1651, 8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

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

OSLO/AKERSHUS
Annelie Larsson
Solborgveien 5 C, 1400 Ski
Telefon: 992 77 919
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK
Espen Behrns
Åsmarkvegen 37, 2390 Moelv
Telefon: 482 40 248
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND
Elin Ø. Brenden
Bjørngårdslinna 56, 2849 Kapp
Telefon: 959 47 463
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD
Peter Frøkjær
Tollumløkka 3 B, 3611 Kongsberg
Telefon: 458 84 836
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Kristine Lindhøy
Vebergv 79, 3074 Sande
Telefon: 913 49 501
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK
Hilde Haugom
Vestre Gulset 145, 3742 Skien
Tlf: 472 92 308
Epost: telemark@ffhb.no

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

VEST-AGDER
Elisabeth Stenberg
Fjellroveien 26, 4628 Kristiansand
Telefon: 470 50 738
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND
June Salvesen
Breivikveien 31 A, 4014 Stavanger
Tlf: 473 53 858
E-post: rogaland@ffhb.no

HORDALAND
Janne Walden
Olavegen 17, 5209 Os
Telefon: 988 93 995
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE
Marit Beate Løvold Husevåg 
Kaivegen 8, 6770 Nordfjordeid
Telefon: 992 60 439
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL
Elisabeth Holstad
Garsholvegen 154, 6065 Ulsteinvik
Telefon: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Mari Gamst
Holtheflata 28 E, 7234 Ler
Telefon: 959 68 667
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG
Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND
Petter Nymo
Nesnaveien 1651,  
8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS
Lillan Solberg
Gartnerveien 10, 9411 Harstad
Telefon: 970 26 565
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK
Terje Nilsen
Storbakken 14, 9515 Alta
Telefon: 920 90 742
E-post: finnmark@ffhb.no

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

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

Stine Romfog 
Telefon: 23 07 45 72 
E-post: serik@ous-hf.no

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no
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Bli medlem i FFHB og ta 
del i et rikt fellesskap

Et medlemskap i Foreningen for hjerte- 
syke 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 hjerte- 
barnet går gjennom. Foreningen er 
åpen for alle, og ivaretar interessene 
til familier med hjertesyke barn. Feilen 
kan være medfødt eller tidlig ervervet,  
liten eller stor. Foreningen er også 
åpen for de som har mistet et hjerte-
sykt barn.

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

Meld deg inn på www.ffhb.no

Din støtte utgjør en forskjell

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

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

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

Følg med på www.ffhb.no for  
mer informasjon.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Notater:

Mai 2022
       1   2 3 4 5 6 7  8   9 10 11 12 13 14 15   16 17 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 28 29   30 31 

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Arbeidernes dag

Frigjøringsdagen

Grunnlovsdag

Kristi himmelfartsdag

Foreningen  for  hjertesyke barn  ble grunnlagt

April 2022
M T O T F L S13

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

Juni 2022
M T O T F L S22

23
24
25
26

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

 
 

Kasper 
Jesper

Åsa 
Åse

Sara 
Siren
Samira

Oddleif 
Oddlaug

Gard 
Geir

 
 

Asbjørg 
Asbjørn 
Espen

Gjermund 
Gøril

Harald 
Ragnhild

Ester 
Iris

Pernille 
Preben

 
 

Magda 
Malvin

Monika 
Mona

Eirik 
Erik 
Erika

Ragna 
Ragnar

 
 

Normann 
Norvald

Gudbrand 
Gullborg

Torjus 
Torje 
Truls

Annbjørg 
Annlaug

 
 

Linda 
Line 
Linn

Guri 
Gyri

Bjørnar 
Bror

Katinka 
Cato
Carmen

 
 

Kristian 
Kristen 
Karsten

Maia 
Mai 
Maiken

Helene 
Ellen 
Eli

Vilhelm 
William 
Willy

Filip 
Valborg

Hallvard 
Hallvor

Åge 
Åke

Henning 
Henny

Magnar 
Magnhild

2022
HJERTEBARNKALENDEREN 

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

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

Kontonr:  
3000 19 32000

Å TESTAMENTERE 
EN GAVE

DIN GAVE  
REDDER LIV

Fatigue er  
utbredt

Rehabilitering  
i 2022

Nytt fra  
regionene

I november kunne Voksne med medfødt  
hjertefeil endelig ønske velkommen til det 

lenge planlagte seminaret om medfødt  
hjertefeil og psykisk helse. Det bød på  

nyttige verktøy for hjerte og hjerne, live  
podkast-innspilling og mye mer.

Hjelp til bedre 
psykisk helse
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Tlf: 23 05 80 00
E-post: post@vmh.no 
vmh.no 
facebook.com/vmh.no
instagram.com/vmh_offisiell/

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer: 1503 40 36168

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

Leder av Landsstyret:
Kari Anne Pedersen
leder@vmh.no / 901 63 501

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
6. desember 2021

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

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

Nytt år!
Nytt år, nye muligheter. Kanskje en opp-
brukt setning, og samtidig veldig upresis. 
Vi må ikke vente på et nytt år for å gi oss 
selv nye muligheter. Det er noe vi kan gjøre 
hver dag – flere ganger om dagen. I denne 
utgaven av VMH-nytt kan du lese mer om 
seminaret om psykisk helse som ble  
avholdt siste helg i november, akkurat i tide 
før Omikron dukket opp og viste muskler. 
Ca. 60 VMHere deltok, noe som viser  
interessen for og viktigheten av temaet. 

I den oppdaterte versjonen av European 
Guidlines for oppfølging av voksne med 
medfødt hjertefeil spesifiseres det nå at 
sentre som har ansvar for vår pasientgruppe 
også skal ha tilgang til psykologressurser. 
Dette er et stort skritt i riktig retning med å 
se hele mennesket, ikke bare hjertefeilen.

Og skulle akkurat du ha behov for hjelp  
til å ivareta deg selv og din hjertefeil på  
best mulig måte, så minner vi om rehabili-
teringstilbudet for oss med medfødt  

hjertefeil på LHL-sykehuset Gardermoen.  
Les mer om tilbudet her i VMH-nytt, eller 
på vår hjemmeside. 

Nytt år betyr også nye planer for VMH. Etter 
en hektisk høst jobbes det nå blant annet 
mot landsmøtet i april. Det skal skrives 
søknader for nye arrangementer og lands-
styret vil prioritere å delta på årsmøtene ute 
i regionene.
 
Jeg vil også benytte anledningen til å takke 
alle som tok seg tid til å svare på spørre- 
undersøkelsen som ble sendt ut i november. 
Dette er verdifulle tilbakemeldinger som vi 

tar med oss i det 
videre arbeidet. 

Et riktig godt 
nytt år ønskes 
dere alle!

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder

Leder

En ny, svensk studie viser at voksne med medfødt hjertefeil ofte opplever fatigue.

Det er vanlig at svensker med medfødt 
hjertefeil opplever fatigue, altså en 
overveldende følelse av utmattelse, i 
voksen alder. Det viser en ny studie fra 
Skånes universitetssykehus som ble 
publisert i slutten av november.

Linda Ternrud (bildet), som er syke- 
pleier ved hjertemottaket på Skåne 
universitetssykehus holder også på 
med en doktorgrad. Over mange år har 
hun hørt pasientene beskrive en slags 
trøtthet som de ikke kan forklare. 

– I og med at trøttheten er så vanskelig 
å sette fingeren på, blir det problemer 
når pasientene skal forklare symp- 
tomene sine for ulike myndigheter, sier 
Ternrud i en pressemelding. Det er  
bakgrunnen for at hun ønsket å studere 
nærmere hva det er de egentlig opplever.

Sykepleieren har undersøkt seks  
pasientgrupper med ulike medfødte 
hjertefeil, til sammen 262 pasienter. 
Resultatene ble nylig presentert i det 
vitenskapelige tidsskriftet Cardiology 
in the Young. Fatigue er vanlig hos  

andre hjertepasienter, men har ifølge 
pressemeldingen aldri tidligere blitt 
undersøkt blant voksne med medfødt 
hjertefeil!

Her beskrives fatigue som en over- 
veldende og vedvarende følelse av  
utmattelse som gir redusert kapasitet 
for mentalt og fysisk arbeid – som det 
ikke går an å sove seg ut av.

Det er flest pasienter med enkammer-
hjerter som rapporterer om alvorlig 
grad av fatigue – hele 59 prosent.

Mange får fatigue

Rehabilitering i 2022
LHL-sykehuset på Gardermoen 
har GUCH-inntak i uke 5, uke 
21 og uke 41 i 2022.

Tekst: Marit Haugdahl

Da VMH-nytt gikk i trykken i  
desember var det fortsatt et par 
ledige plasser i uke 5.

VMH får for tiden mange spørsmål om hva 
rehabiliteringstilbudet på LHL-sykehuset 
er, spesielt fra nye medlemmer.

Spesialkompetanse
Det finnes mange rehabiliteringstilbud i 
Norge, men LHL-sykehuset Gardermoen er 
så vidt oss bekjent det eneste som har  
hjerterehabilitering spesielt tilpasset  
voksne med medfødt hjertefeil, eller  
GUCHere, som det også kalles.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort 
og erfarent team som har mange års  
erfaring med pasientgruppen. Tilbake- 
meldingene fra brukerne er helt suverene.

Kunne du tenke deg å prøve?
Rehabiliteringsenheten tar inn nye  
pasienter hele året, men dersom du søker 
når det er GUCH-inntak vil du treffe andre 

som også har medfødt hjertesykdom, noe 
som gjør at du mest sannsynlig får enda 
større utbytte av oppholdet. 

I 2022 har de altså medfødt hjertefeil- 
grupper i uke 5, uke 21 og uke 41. Hvert 
opphold varer i fire uker, og søknadsfristen 
er én måned før inntaket. Tilbudet er gratis.
Hjerterehabiliteringen ved LHL-sykehuset 
Gardermoen holdt tidligere til på Feiring-
klinikken.

Vil du vite mer?
Kontakt inntakskoordinator  
Åse Kirsten Stiegler:
• telefon: 67 02 36 02/67 02 34 10
• e-post: ase.kirsten.stiegler@lhl.no

Du finner mer informasjon, søknads- 
skjema, kriterier, innhold med mer på nett-
sidene til LHL (søk på hjerterehabilitering).
Du kan også finne mye informasjon om 
rehabilitering ved å søke på vmh.no
Lykke til!

Nå planlegger Linda Ternrud mer forskning om fatigue hos 
pasienter med medfødt hjertefeil.
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Verktøy for bedre  
psykisk helse
Psykolog Else Resser Heyerdahl holdt foredraget «Frisk og kronisk syk» på 
seminaret «Å leve med hjertefeil – psykisk helse» siste helgen i november.
Tekst: Solvor Hagen Eliassen, fagansvarlig i VMH  
Foto og bildetekster: Marit Haugdahl

Seminaret ble arrangert av Voksne med  
medfødt hjertefeil (VMH) på Soria Moria i 
Oslo, og man kunne også delta digitalt.

Helhetlig tilnærming
I foredraget sitt gikk Else gjennom ulike aspekter 
innenfor psykisk helse, og viste verktøy man kan 
ta med videre. Hun la fram begrepet biopsyk- 
ososial; at vi påvirkes av det som skjer i kroppen, 
tankene våre, følelsene, handlingene våre og 
omgivelsene rundt. Denne helhetlige tilnærmingen 
til å se hver enkelt person lå til grunn for  
hennes forståelse av psykisk helse og sykdom.

BIOPSYKOSOSIAL

Psykologiske grunnbehov
Hun snakket om de psykologiske grunnbehov:
• Tilhørighet; å være en del av et fellesskap,  
 opplevelse av å høre til
• Kompetanse; å følge at vi duger, at vi  
 mestrer noe
• Autonomi; å føre at vi har valg, kan påvirke  
 egne liv, forutsigbarhet. 

Disse grunnbehovene er det viktig at ikke blir 
krenket. Når grunnbehovene er ivaretatt føler 
man mestring, og at man har overtaket på livet og 
den belastningen som sykdommen kan gi. 
Videre tok hun opp hvordan vi kan snakke til oss 
selv. At vi gjennom mental trening kan snu de 
tankemønstre som gjør livet tungt å leve.  
Gjennom positive mentale tanker kan vi være 

våre egne støttespillere. Vi kan velge hvilke  
briller vi ønsker å se verden gjennom, om det er 
de positive eller negative brillene. Destruktive 
tanker svekker mestring og stjeler selvfølelse. 
Konstruktive tanker gir oss bedre humør og  
motivasjon, og fører oss mot målet. Hun la fram 
tre støttespillere for å vurdere tankene:

TRE  STØTTESPILLERE FOR Å  
VURDERE  TANKENE

BIOLOGISKE  
FAKTORER 
Genetikk, sykdom, det 
fysiske (hjertet, blod- 
sirkulasjon, muskulatur 
m.m) kondisjon, søvn, 
smerter, ernæring

DEN FORNUFTIGE 
– Hva er fakta?

– Hvordan ville en nøytral 
person beskrevet dette?

PSYKOLOGISKE  
FAKTORER
Mentalitet, stress,  
bekymring, grubling, angst, 
depresjon, perfeksjonisme, 
sykdomsforståelse 

DEN VENNLIGE
– Hva er en mer vennlig og 
tolerant måte å tenke på? 

– Hva ville jeg sagt til en 
god venn?

SOSIALE  
FAKTORER 
Bakgrunn, livssituasjon, 
miljø, erfaringer, familie, 
venner, bolig, arbeid, skole, 
økonomi, kultur, systemer, 
tjenester, lover, regler 

DEN PRAGMATISKE 
– Hjelper det meg å tenke 
på dette nå?

– Hvilken nytte har jeg av 
disse tankene?

En annen ting Else la frem som er viktig å ta med 
seg videre, er Psykologens 5 om dagen: 
• Gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet   
 – ikke for mye eller for lite
• Tanker er bare tanker, lytt til konstruktive  
 støttetanker og la de andre fare
• Vær bevisst hvilke «briller» du har på
• Aksept innover – fokus utover
• Vaner forenkler livet

Angst og depresjon blant  
hjertepasienter
I 2019 kom det en artikkel i Tidsskriftet for den 
Norske Legeforening blant annet Else Heyerdahl, 
i samarbeid med andre psykologer og kardiologer 
ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Bakgrunnen 
for studiet er at man har sett at depresjon og angst 
er utbredt hos pasienter med hjertesykdom, og at 
dette kan gi en dårligere prognose og økt dødelighet. 
Det var derfor ønskelig å se om man kunne innføre 
en enkel metode for screening av symptomer på 
depresjon og angst hos pasienter med hjertesykdom.  

Pasientene ved hjerteseksjonen ved Diakon- 
hjemmet sykehus ble screenet for symptomer på 
depresjon, angst og panikkanfall, og fikk utdelt 
spørreskjema de skulle svare på. Resultatene 
siste at av 232 pasienter var det 57 stykk som opp-
lyste om symptomer. Dette tilsvarer 25 prosent. 

Snakk med noen!
Det trekkes frem i artikkelen at en fordel med 
screening i spesialisthelsetjenesten er at man kan 
få rettet oppmerksomhet mot de barrierer for 
etterlevelse som symptomer på depresjon og 
angst medfører. Mange av pasientene rapporterte 
om vansker med å følge opp helseråd, eller å  
utføre arbeid, ordne med ting hjemme eller  

komme overens med andre. Ved å stille spørsmål 
om psykiske plager åpner man opp for et tema 
som kan kreve videre oppfølging. Forfatterne av 
artikkelen mener derfor at det er viktig å ha en 
strategi for hva man gjør dersom pasientene svarer 
bekreftede på at de sliter med depresjon og angst.

På seminaret på Soria Moria ble alle deltagere 
som opplever symptomer på depresjon og angst 
oppfordret til å snakke med noen om dette, enten om 
det er fastlege og andre kommunale tjenester, eller 
om man får henvisning til spesialisthelsetjenesten.

VMH har i møte med GUCH-enheten ved  
Rikshospitalet fått informasjon om at de arbeider 
med å styrke tilbudet på dette området ved syke- 
huset. Blant annet er det åpnet opp for muligheten 
til å henvise pasienter til psykosomatisk  
avdeling for utredning av sin psykiske helse.  

Else er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har tatt sin spesialisering 
innenfor hjertemedisin og psykisk helse.

Psykologspesialist Else hadde tatt med seg 
hele verktøykassen på seminaret.

Corinne Kennedy fortalte om 
hvordan pust og yogaøvelser 
kan styrke den mentale helsen.

Smittevern var høyt prioritert, 
og alle deltakerne fikk utdelt 
selvtester ved ankomst.

Mange skulle gjerne hatt mer tid til å prate i 
grupper.

Fag

Tidligere GUCH-sykepleier 
Katrine Onshus Eriksen snakket 
om livsløpsperspeitivet og 
helseatferd.

Les mer
Else hadde noen gode tips til 
bøker og nettsider som kan 
være nyttige: 
www.kognitiv.no
www.sovno.no

Elin Fjerstad har skrevet 
flere bøker som Else  
benyttet i foredraget: «Frisk 
og kronisk syk – et psykolo-
gisk perspektiv på kronisk 
sykdom», «Lev godt med 
sykdom» og «Energityvene 
– utmattelse i sykdom og 
hverdag». Andre bøker som 
ble nevnt var Torkil Berge og 
Arne Repål sin «Trange rom 
og åpne plasser – om angst 
og fobier», samt Agnes 
Ravatn sin «Operasjon sjøl-
disiplin» som har en mer 
humoristisk tilnærming.
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Foreningsnytt

Landsmøte og 
strategi
Forberedelsene til vårens lands-
møte er i full gang. Landsmøtet blir 
avholdt annethvert år, og det er 
her landsstyret blir valgt. Inn- 
kallingen ble sendt ut til alle  
medlemmer i slutten av oktober, 
og selve invitasjonen sendes ut nå i 
januar. Landsmøtet avholdes  
lørdag 30. april og søndag 1. mai.

Det er tolv år siden organisasjonen 
ble stiftet, og nå jobber lands- 
styret og et eget oppnevnt strategi-
utvalg med å revurdere VMHs  
formålsparagraf, verdier og mål. 
Har vi søkelyset på det vi skal, 
tilbyr vi medlemmene det de ønsker,
burde vi hatt en tydelig visjon om 
hva VMH skal være? Engasjementet 
er stort, og det kom inn over 130 
svar fra dere i en medlemsunder-
søkelse rundt samme tema. Takk for 
alle innspill som kom, dette blir med 
strategiutvalget i arbeidet videre.

Plakatdugnad  
i nord
VMH region nord har ved hjelp av  
medlemmene fått hengt opp de flotte  
plakatene om foreningen på sykehusene 
både i Tromsø, Bodø og Harstad. 

– Helt supert at de allerede er oppe 
flere steder, jubler regionleder  
Martine K. Akselsen, som har sendt 
bilder fra Bodø og Harstad.
VMH sentralt slutter oss til jubelen, 
og oppfordrer alle andre regioner til å 
gjøre det samme!
Plakatene ble utarbeider på fore-
spørsel fra Rikshospitalet våren 2021, 
og ble først hengt opp på vente- 
værelset der.

VMH i Frivillighetens år
Det året vi nettopp har startet er Frivillighetens år i Norge.  
Gjennom interesseorganisasjonen Frivillighet Norge er alle medlems- 
organisasjoner invitert til å velge hver sin dag som de ønsker som sin 
og hvor de får ekstra oppmerksomhet. VMH har sammen med  Foreningen 
for hjertesyke barn valgt 29. september som vår dag; den internasjonale 
hjertedagen. Det er satt ned planleggingsgrupper i begge organisasjonene 
for å skape aktivitet og oppmerksomhet rundt dagen. 

Ny medarbeider
VMH har engasjert Solvor Hagen 
Eliassen som fagansvarlig i Voksne 
med medfødt hjertefeil. Mange 
kjenner Solvor fra hennes virke som 
GUCH-sykepleier ved OUS Rikshos-
pitalet. Hun er i dag kardiologisk 
sykepleier på kardiologisk intensiv 
og -overvåking ved samme sykehus. 
Solvor arbeider for VMH på timebasis, 
foreløpig frem til sommeren 2022.

Karin Bjørnødegård, Eirik Møklegård og 
Ann-Karin Gjertsen-Davidsen (t.h.) bytter 
på å ha telefonvakt på tirsdager mellom  
klokken 19 og 21. Men Christine Volden 
også er også med.

De har alle medfødt hjertefeil, og er 
empatiske, godt skolerte likepersoner 
fra øverste hylle. 

– Foreningen gav meg et pusterom fra 
hverdagen, hvor jeg traff andre som 
forsto. Jeg er stolt over min historie og 
arr og håper av den grunn at jeg kan være 
en trygghet for andre, sier Eirik, som 

driver med kajakk og kino på fritiden. 
– Jeg er trygg i meg selv og min hjerte-
feil og håper jeg kan være en trygghet 
for andre. Er opptatt av yoga og at noe 
fysisk aktivitet er bedre en ingen  
aktivitet, sier Ann-Karin, som også har 
fått mye hjelp og støtte selv i VMH.

– Jeg har fått god hjelp i foreningen når 
jeg selv trengte det. Jeg liker å dele 
mine erfaringer for å gi håp og vise at 
man kan bli trygg selv etter hjerteope-
rasjon, sier Karin, som tror det viktig-
ste er å være et medmenneske.

Se hvem som svarer

Karin Bjørnødegård, Eirik Møklegård og Ann-Karin Gjertsen-Davidsen (t.h.) bytter på å 
ha telefonvakt på tirsdager mellom klokken 19 og 20, sammen med Christine Volden.

Årsmøter i regionene
Regionlagene håper få bedre muligheter til fysiske arrangementer i 2022.  
Følg med din regions sider på Facebook og Instagram. 

Mye informasjon sendes også ut via 
e-post. Får du ikke e-post fra VMH kan 
det skyldes at vi ikke har riktig  
adresse til deg. Send gjerne beskjed 
til anne@vmh.no 
I løpet av vinteren skal alle regionlag 
gjennomføre årsmøter. 

Dato for årsmøtene i regionlagene er:
VMH region midt 22. januar 
VMH region sør 23. januar 
VMH region øst 29. januar
VMH region vest 18.–20. februar
VMH region nord 19. februar

Blant fisk og 
pingviner
VMH region midt arrangerte tur 
til Atlanterhavsparken i  
Ålesund lørdag 30. oktober 
2021.

Silje, Gro Elin, Grethe, Eirin og 
Jostein koste seg blant fisk og 
pingviner.

Pengegave fra 
FFHB
I begynnelsen av desember var VMH 
region midt invitert på julelunsj og kino 
sammen med FFHB Sør-Trøndelag. Der 
fikk de utdelt en sjekk på 20 000 kroner 
som skal gå til videre arbeid for å  
arrangere aktiviteter for regionens 
medlemmer.

– Tusen, tusen takk, jubler styret i  
regionen!

På sensommeren åpnet Likepersonstelefonen, vårt nye tilbud 
til deg som ønsker noen å snakke med.
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Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

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 medfødt hjertefeil. 
Kontonummer: 3000 19 32000

Som medlem blir du med i et felleskap og 
får tilgang til kvalitetssikret informasjon og 

deltakelse på våre arrangment. 

Et medlemskap gjør også at vi står sterkere 
og det gir oss gjennomslag. 

Vi setter stor pris på om du ønsker å verve 
slekt eller venner som medlemmer. 

Informasjon finner du på ffhb.no

Hjelp oss å bli større 
og sterkere 


