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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

LEDER Erik Skarrud INNHOLD

Norske sykehus står foran viktige politiske 
avgjørelser. Nærhet til sykehus og behand-
ling skal veies mot økonomi og rasjonalise-
ring. Det lokale tilbudet og fagkompetanse 
ses opp mot sentralisering og regionalisering. 

Den sittende regjeringen gikk for snart to 
år siden til valg på blant annet å endre og 
forbedre norsk helsevesen. Til høsten skal 
den legge fram en plan for hvordan lokal-
sykehusene skal drives, hvilke sykehus som 
skal bestå og ikke minst hva slags tilbud de 
skal gi til befolkningen, det vil si oss. Striden 
om lokalsykehus er en klassisk norsk øvelse 
i praktisk politisk håndverk. Ethvert forsøk 
på å fjerne funksjoner på et lokalsykehus 
føder en storm av protester. 

– Hvor langt skal pasientene måtte reise, 
hvorfor skal dette ramme akkurat oss, det 
kan da umulig være penger å spare på å 
sende pasienter på kryss og tvers av landet; 
dette er innvendinger som kommer like sik-
kert som at sommer avløser vår. I grunnen 
koker alt dette ned til et like enkelt som 
vanskelig spørsmål: er befolkningen trygge 

på at de får et forsvarlig tilbud?  

Et eksempel på dette er sykehusstriden i 
Møre og Romsdal. Sykehuskampen mellom 
Molde og Kristiansund viser hvordan blan-
dingen av følelser, engasjement og fakta 
driver debatten. I dette nummeret av Hjer-
tebarnet kan du lese om det som forsiktig 
sagt er ulike oppfatninger om akuttbered-
skap for de minste, deriblant hjertebarna. 
Tidligere i år døde en liten gutt da han var 
på vei mellom to sykehus. Saken er ikke 
ferdig gransket, og det er for tidlig å si om 
en stengt avdeling var medvirkende til det 
tragiske utfallet og om noen kan klandres 
for dødsfallet. Men saken belyser spørsmålet 
om hvilke funksjoner landets sykehus skal 
ha. Det er det politikerne som avgjør.  

Mandag 14. september er det kommune- og 
fylkestingsvalg. Uansett hvilken politisk fløy 
eller farge du tilhører, bruk din rett til å si 
hva du mener.   

Du bestemmer! Godt valg!

Erik
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Adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

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

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) = 5 år! 
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) ble stiftet i april 2010, 
etter initiativ fra Foreningen for hjertesyke barn. VMH har i dag 
nesten 600 medlemmer og et høyt aktivitetsnivå. Foreningen 
for hjertesyke barn gratulerer med fem innholdsrike år! 

For å markere og feire jubileet, gjennomførte de helgen 8. til 
10. mai en konferanse for tillitsvalgte i foreningen, også med 
gjester invitert. 

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) er en landsomfattende 
interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer 
over 18 år, med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil. 

VMH har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for alle 
over 18 år med medfødt hjertefeil i Norge.

Leder Marit Haugdahl og nestleder Torunn Fjær-Haugvik i VMH.

Familiesamling for dem 
som har mistet hjertebarn
Samlingen avholdes på Haraldvangen i Hurdal helgen 4.-6. 
september 2015 og er en fin anledning til å møte andre familier 
som er i samme situasjon.

Dette blir en helg med aktiviteter, samtaler og masse hygge - en 
anledning til å utveksle gode minner, erfaringer, gleder og sorger. 
For dem som har mistet en bror eller søster med hjertefeil kan det 
også være svært verdifullt å møte andre barn eller ungdommer 
som har opplevd det samme.

I løpet av helgen blir det hyggelige 
aktiviteter for hele familien, også 
med eksterne foredragsholdere.

For spørsmål om denne samlingen, 
ta kontakt med Anita Gresberg på 
telefon 917 82 226 (etter kl 16) 
eller på e-post: 
ressursgruppa.ffhb@gmail.com

Hjertestand  
på Rikshospitalet
Torsdag 3. juni hadde Foreningen for hjertesyke barn 
«Hjertestand» på Rikshospitalet. Mange stoppet opp for 
en prat, og mye materiell ble delt ut. 

Denne gangen hadde vi spesielt fokus på Hjertepermen; et 
hjelpemiddel for familien, barnehagen og skolen.
Besøkende på standen ga god tilbakemelding på Hjer-
tepermen og ønsket det nye hjelpemiddelet velkommen.

Nytt materiell, flotte brosjyrer, leker og ikke minst sjoko-
lade fikk mange til å stoppe opp for en prat.

FFHB kommer til å fortsette med jevnlig «Hjertestand» 
på Rikshospitalet til høsten.

– Elias i barnehagen liker ikke at jeg susser på ham, men det gjør Herman, forteller 
sjarmtrollet Emma (5), som har medfødt hjertefeil og bor på Nordmøre.

 Emma har ett hjertekammer: 

Full fart på sykkelen

Emma er veldig glad i å 
sykle og stolt over sin nye 
og gilde sykkel.
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FYSISK AKTIVITET Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Emma Meyer Olsen er født i Kristian-
sund. Her holder hun hus sammen 
med mamma Line Meyer Olsen, pappa 

Bjørn Olsen og hunden Max. Emma har 
en kompleks medfødt hjertefeil med flere 
diagnoser; både transposisjon, dobbelt innløp 
til venstre ventrikkel (DOLV), hull mellom 
hovedkamrenes skillevegg (VDS) og avbrutt 
aortabue står på listen.

Hun er operert fire ganger på Oslo Univer-
sitetssykehus Rikshospitalet, den første da 
hun var seks dager gammel, den siste da hun 
var litt over to. Hun har også hatt en rekke 
kateterintervensjoner, og er ganske dreven 
når det kommer til det å være på sykehus.  
Hos Emma er det i dag ett hjertekammer 
som sørger for jobben med sirkulasjon av 
blod til kroppen, som normalt besørges av 
to kamre. Men det fungerer, hun er ei aktiv 
jente som tilsynelatende er lite preget av sin 
reduserte pumpekapasitet. Emma liker at 
ting skjer. For tiden er hun ekstra glad i å 
sykle, og viser stolt fram sin nye hvite, rosa 
og gule sykkel.

Kom som et sjokk
Line og Bjørn visste ikke om Emmas hjertefeil 
før hun ble født. Siden Line har epilepsi og 
Bjørn diabetes, ble svangerskapet fulgt tett 
opp. Men til tross for mange ultralydun-
dersøkelser i løpet av svangerskapet, holdt 

hjertefeilen seg skjult. Hunden Max har også 
en hjertefeil, som visstnok er ganske vanlig 
hos denne rasen, cavalier king charles spaniel. 
Bjørn og Line smiler litt selvironiske når de 
forteller om alle diagnosene.

– Vi sørger jo for å holde helsevesenet og 
sykehusene i gang.

Bjørn forteller imidlertid at sjokket var stort 
da sykepleieren ringte ham, grytidlig om 
morgenen 2. juni, dagen etter at jenta kom 
til verden, og fortalte at barnet hadde dårlig 
oksygenopptak og hjertefeil. Ambulanseflyet 
til Rikshospitalet var allerede rekvirert, ingen 
tid var å miste.

– Slikt kan man ikke forberede seg på, mener 
Bjørn, og forteller at han ennå kan kjenne 
rystelsen som denne telefonbeskjeden ga. Line 
måtte bli igjen på sykehuset i Kristiansund, 
både på grunn av keisersnittet og på grunn 
av epilepsianfall.

– Jeg skulle så gjerne vært med på det første 
flyet, men fikk ikke dra nedover før dagen 
etter. Vi var veldig bestemt på at hun i hvert fall 
måtte få et navn før hun reiste, forteler Line.
Beslutningen falt raskt på Emma, og da Line 
kom til Rikshospitalet sammen med morfar 
dagen etterpå, gjennomførte de raskt dåp 
på sykehuset.

Gikk nesten galt
Samtlige operasjoner på Emmas hjerte har 
vært store og omfattende – og de har gått 
bra. Hun har kommet seg forbausende raskt 
alle gangene, forteller Line. Ett unntak var 
imidlertid da det oppsto en komplikasjon 
etter det første inngrepet, hvor aortabuen 
var blitt utbedret. Postoperativt, under over-
våkningen etterpå, sluttet Emma å puste. Da 
bar det fort inn på operasjonsbordet igjen.

– Vi fikk beskjed om at denne operasjonen ville 
ta minst to timer. Dersom de var ferdige før, 
betød det at Emma mest sannsynlig ikke var i 
live, forteller Bjørn om de dramatiske timene.

Da telefonen hans ringte, etter bare en time 
og førtifem minutter, falt Bjørns verden i 
noen sekunder sammen. Helt til han greide 
å oppfatte at beskjeden var positiv, Emma 
var reddet.

Redselen hang lenge i, medgir foreldrene. 
Begge slet med å sove den første tiden, og de 
stikker ikke under stol at det var vanskelig å 
legge bort alle tankene. De første månedene 
byttet de på å våke over Emma om natta. 
Slekt og venner var til god hjelp og avlast-
ning i denne tiden.

Med tiden gikk det seg likevel til. Emma 
vokste og utviklet seg, til tross for nedsatt 

hjertefunksjon, og foreldrene vennet seg 
etter hvert til at dette er normalen for jenta 
deres. I dag er Emma høy for alderen, og 
særdeles aktiv.

Full fart i barnehagen
Emma begynte i barnehage da hun var ett 
år, og har full plass. Hun er der hver dag og 
har det som plommen i egget. Det er ekstra 
trygt og godt at Emmas tante er enhetsleder 
i barnehagen. Emma har mange venner og 
liker seg godt på avdelingen. Både Elias, 

Herman, Fredrikke, Agnes Elise, Lea Kris-
tine og mange flere navn renner ut av jenta 
når vi spør hvem hun pleier å leke med. 
Vi får dessuten vite at Elias og Herman er 
kjærestene hennes, og at den ene liker å bli 
kysset, den andre ikke.

Line forteller at de ansatte i barnehagen var 
litt spente den første tiden Emma gikk der.

– Emma var ganske ofte blå i månedene før 
den siste operasjonen, og da ringte de meg 
stadig. Hun ble så fort sliten i denne perioden. 
Når hun kom hjem fra barnehagen, bare sov 
og sov hun, helt til neste dag.

Foreldrene forteller at etter den siste opera-
sjonen, hvor hun ble såkalt fullfontanisert, 
kom Emma hjem nesten som en ny unge, 
med masse nytt overskudd og virketrang.

– Ja, og nå er hun ikke spesielt glad i å sove 
lenger, legger Bjørn til og medgir at hun ikke 
alltid vil i seng på kvelden. 

«etter den siste operasjonen, 
hvor hun ble fullfontanisert, 
kom Emma hjem nesten som 
en ny unge, med masse nytt 
overskudd og virketrang.» 

NETTOPP OPERERT: Bildet av familien 
er tatt etter den første operasjonen på 
Rikshospitalet.  

DAGEN ETTER FØDSEL:  
Venter på transportfly: Dagen 
etter at Emma ble født på syke-
huset i Kristiansund, hun venter 
på transportfly til Rikshospitalet. 
(Foto privat)
 

FLYTUR PÅ PAPPAS SKULDRE 

EN GOD VENN
Hunden Max er dobbelt så gammel som 
Emma (i menneskeår), har hjertefeil og er 
Emmas gode venn.
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Han forteller stolt at for ikke lenge siden 
var de på topptur til Kvernaberget, et fjell 
som kan ses fra familiens stuevindu. Det tar 
en time å komme til topps, og Emma gikk 
hele veien selv.

Fornøyde med sykehuset både i 
Ålesund og i Kristiansund
Emma går til oppfølging og kontroller av 
hjertet sitt på sykehuset i Ålesund. Her har 
hun også ligget postoperativt etter opera-
sjonene på Rikshospitalet. De første årene 
var hun på kontroll i Ålesund hver tredje 
måned. Nå er hun der en gang i halvåret, 
innimellom også på Rikshospitalet. 

Bjørn forteller fornøyd at de har et nytt og 
veldig bra opplegg for de hjertesyke barna i 
Ålesund, som går ut på at de testes kognitivt 
og utholdenhetsmessig ett år før skolestart. 
Slik kartlegger de hvordan barnet fungerer og 
om det er ting som trenger oppfølging eller 
tilrettelegging i forbindelse med at de skal 
begynne på skolen. Emma skal innrulleres i 
denne kartleggingen fra høsten av.

Emma er innimellom også på sykehuset i 
Kristiansund, som er ti minutters kjøring 
fra der hun bor. I perioder hvor hun har 
hatt ustabil metning, har hun vært innom 
barneavdelingen flere ganger i uken for å 
måle oksygenopptaket. Det siste året har 
hun hatt flere streptokokkinfeksjoner, hvor 
hun også har vært innlagt på sykehuset i 
Kristiansund.

– Gudskjelov har dette vært på hverdager, 
med utskriving før helgen, ellers ville hun 
blitt frakta til Ålesund på grunn av helge-
stengingen, sier Bjørn. Han legger vekt på 
at sykehuset i Ålesund er veldig fint og de 
ansatte kjempeflinke, men understreker at 
det er veldig langt hjemmefra og ganske 
tungvint når det er snakk om mindre ting.
Bjørn og Line har, som så mange andre i 
området, engasjert seg i den mye diskuterte 
helgestengingen av barneavdelingen i Kristi-
ansund, og av den fremtidige sammenslåingen 
med sykehuset i Molde og nedleggelse av 
sykehuset i Kristiansund. For dem betyr 
nærhet mye, og de lurer på hva som blir igjen 

i Kristiansund dersom både akuttberedskap, 
fødeavdeling og dagkirurgi skal bort.

Emma er opptatt med en tegning. Dessuten 
øver hun seg på å skrive navnet sitt. Hun liker 
også å perle og å leke i dukkekroken. Ute er 
det sandkasse og sykkel. Hjertebarnet fikk 
være med på en aldri så liten tur.

LINE, EMMA OG BJØRN UTE 

Sykehus er viktig for Kari og Ola Nord-
mann. En tredjedel av befolkningen er 
i kontakt med sykehus årlig, og de er 

fornøyde. Studier viser at norske sykehus 
skårer høyt på pasienttilfredshet i internasjo-
nal sammenheng. Forbedringspotensialet er 
først og fremst knyttet til kommunikasjon, 
koordinering og ventetid. Dette gjelder både 
små og store sykehus.

Diskusjonene om hvorvidt lokale sykehus 
skal bevares, opp mot en større sentralisering 
av sykehustjenestene, er en het potet i norsk 
politikk. Få debatter, om noen, vekker så 
mange og så sterke følelser. Folk kjenner 
eierforhold til sitt nærsykehus. Et tilbud 
om akutt medisinsk hjelp i nærheten av der 
man bor, gir en sterk følelse av trygghet. 

Samtidig er det å opprettholde lokalsykehus 
et spørsmål om økonomisk ressursbruk, 
om kvalitet og om hensiktsmessig faglig 
arbeidsdeling mellom sykehustjenestene 
rundt om i landet. Hvor mange små syke-
hus er det riktig og nødvendig at vi har i 
Norge? Alle tjenester kan ikke tilbys over 
alt. Enkelte stiller også spørsmål ved hvor 
trygt det egentlig er med akuttkirurgi på 
mindre sykehus, hvor omsetningen av pasi-
enter er liten og tverrfaglige team mangler. 
Studier tyder på at generell akuttkirurgi 
på små sykehus ofte ivaretas av vikarer. 
Har dette innvirkning på kvaliteten og 
på sykehusets «nærhetsfordel»? Samtidig, 
folk i distriktene har ikke mindre behov 
for akutt helsehjelp enn folk i de store 
byene. Så hvordan løse transportbehovet 
og ikke minst tidsutfordringene, dersom 

sykehusene i distriktene ikke lenger kan 
tilby grunnleggende akuttfunksjoner? 

Meningene er mange og uenigheten er stor 
om hvor grensene skal settes for hva som 
må og skal håndteres sentralt og hva som 
kan og bør tas hånd om av mindre sykehus i 
distriktene. Hva skal egentlig defineres som 
et sykehus, og hvilke oppgaver skal de ha på 
et lokalsykehus? Nærhetsproblematikken er 
vanskelig å løse «rettferdig» og riktig i et lang-
strakt og uveisomt land med store avstander.  
 
De fleste er innforstått med at spesialiserte 
funksjoner og avansert kirurgi bør og skal 
sentraliseres. Et eksempel er kirurgi på bar-
nehjerter, som i dag kun utføres på Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet. Fra andre 
land, blant annet Sverige, har man klare data 
som viser nedgang i dødlighet etter sentra-
lisering av barnehjertekirurgi. Den videre 
hjertefaglige oppfølgingen av de hjertesyke 
barna i Norge skjer på universitetssykehusene 
i regionen eller hovedsykehuset i området der 
barnet bor. I samarbeid med Rikshospitalet. 
Men hva skal for eksempel skje med barn 
med medfødt hjertesykdom som må legges 
inn til observasjon og væskebehandling på 
grunn av diaré og uttørking; er nærsykehuset 
tilstrekkelig da? 

Høsten 2015 vil helseminister Bent Høie 
legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan 
for Stortinget, som blir denne regjeringens 
verktøy for hvordan sykehusene og spesia-
listhelsetjenesten skal innrettes fremover. 
Blant en rekke viktige problemstillinger som 
behandles i denne planen, er hvor mange 

lokalsykehus i Norge som skal oppretthol-
des. Helseministeren har uttalt at for å kunne 
drive akuttkirurgi av god nok kvalitet, kreves 
et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 
innbyggere. Det betyr at minst halvparten 
av dagens norske sykehus vil være for små. 
Han har møtt stor motstand på dette, også 
i eget parti. På Høyres landsmøte i vinter 
gikk man delvis bort fra en slik tallfesting.
  
Tilhengere av lokalsykehus frykter at nedleg-
gelse av mange mindre sykehus vil rasere 
norsk akuttberedskap og breddekompetanse 
i distriktene. Økonomiprofessor Bjarne 
Jenssen har i en rapport påpekt at mindre 
sykehus på enkelte områder leverer vel så 
gode helsefaglige og økonomiske resultater. 
Professor og lege Torgeir Wyller uttalte i et 
intervju på NRK i vinter at det verserer en 
udokumentert påstand om at lokalsykehus 
gir dårligere kvalitet. Internasjonalt har man 
tvert imot sett det motsatte, og at sykehus-
sammenslåinger koster mye penger. Wyller 
fremhever også at det er mangel på syke-
hussenger i Norge, og at å legge ned godt 
fungerende lokalsykehus er lite strategisk 
og bidrar til enda færre. 

I Møre og Romsdal har diskusjonen om 
antall sykehus og deres funksjon vært opp-
hetet de siste årene. Hjertebarnet har snakket 
med en barnelege fra sykehuset i Kristian-
sund, med klare meninger om betydningen 
av et nært lokalsykehus. Vi har også snakket 
med klinikksjef for barn og unge i helse-
foretaket i Møre og Romsdal, som mener 
sykehustilbudet til syke barn ivaretas like 
godt med færre sykehus i området.

meninger om sykehus
Mange og delte

Tekst:  Hanni Winsvold Petersen
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Rafting Geilomo (foto privat)

BARN ER IKKE SMÅ VOKSNE Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Den polske barnelegen Anna Owczarz 
kom til Nordmøre for 14 år siden, 
med mann og den gang fire barn. 

Bortsett fra et permisjonsår i 2010, hvor hun 
pendlet til St. Olavs Hospital i Trondheim, 
har hun i alle disse årene vært en trofast 
traver på den 46 år gamle barneavdelingen 
på sykehuset i Kristiansund. Det er med 
utilslørt stolthet hun omtaler avdelingen 
som «sykehusets perle». 

– Den er en trygghetsbase for mange barn, 
i særdeleshet for dem med kronisk sykdom 
og behov for hyppige innleggelser. 

En stemme for barna
I dag er det fem overleger på barneavdelingen 
i Kristiansund, hvor en av dem holder til 
på poliklinikken i Molde, men inngår i en 
felles vaktordning med de fire andre legene. 
De har også ansatt to assistentleger.

De siste årene har barneavdelingen i Kristian-
sund vært sommer- og påskestengt. I fjor høst 
bestemte Helseforetaket i Møre og Romsdal, 
av innsparingshensyn, at barneavdelingen i 
Kristiansund også skulle helgestenge. Ved-
taket vakte både harme og bekymring i 
regionen, og ble starten på en rekke 
demonstrasjoner og høyt engasje-
ment fra både lek- og fagfolk. 

– Folk i området føler seg 
usikre og samfunnsengasje-
mentet rundt saken er stort, 
forteller Anna Owczarz, som 
selv har tatt kraftig til orde 
for å bevare en døgnåpen 
barneavdeling på sykehuset. 
Hun har gitt både barna og 
en rekke fagpersoner i Møre og 
Romsdal stemme i denne saken.

Anna Owczarz møter Hjertebarnet på en 
restaurant ved brygga i Kristiansund. Hun 
ankommer i høyt tempo. Praten går lett 
og kommer i gang uten omstendelige inn-
ledninger. Alt ved denne lille damen virker 
effektivt. I hennes direkte blikk er det mye 
varme, det er lett å føle tillit. Anna forteller 
stolt om sine fem barn, som er fra 10 til 25 
år gamle. Vi får høre om både speiderleire, 
konfirmasjoner og bryllup til sommeren. 
Takk og pris for mannen hennes, får vi også 
vite, det er visst han som tar hånd om det 
meste av praktiske gjøremål i heimen. For i 
livet til Anna Owczarz tar jobben som bar-
nelege stor plass og mye tid. Dedikasjonen 
for de små pasientene ligger tykt utenpå den 
energiske damen.  

Lokal helt
Før vi beveger oss over på det betente temaet 
om helgestenging, og om Anna Owczarz’ 
tanker rundt organisering av fremtidig 
akuttmedisinsk helsetilbud for syke barn i 
Nordmøre og Romsdal, er hun nøye med å 
presisere hvem hun snakker som, og på vegne 
av, i dette intervjuet. Hun er nemlig ikke 
representant for foretaket, som hun i denne 
saken til tider har vært svært uenig med, men 
uttaler seg ene og alene som privatperson og 
profesjonsutøver. 

– Jeg opplever at pasientsikkerheten er truet 
med det som nå gjøres, og med det som er 
planlagt at skal skje fremover. Det er både 
min plikt og min rett å snakke om og varsle 
kritikkverdige forhold, understreker hun, som 
det siste halvåret har stått støtt i stormen med 
sine utvetydige standpunkter. Anna Owczarz 
er nærmest blitt lokal helt og rikskjendis i 
kjølvannet av denne saken på Nordmøre. 
Mange gir uttrykk for at de setter pris på 
at hun går i bresjen og tør å si ifra, og hun 

mottar mange takknemlige tilbakemeldinger. 

For Anna personlig handler denne saken om 
integritet og om lojalitet til sine pasienter. Hun 
opplever at hun tvinges til å gå på akkord med 
sin legegjerning når hun må sende alvorlig 
syke barn på lange og helt unødvendige (slik 
hun ser det) transportetapper.

– Pasientene blir usikre av dette, og stenging 
av avdelingen innebærer store ulemper for 
dem, sier Anna Owczarz. Hun argumenterer 
for at dette ikke bare er en stor sikkerhetsri-
siko, men at det er lite hensiktsmessig sam-
funnsøkonomisk. Transportkostnadene er 
store og overstiger langt på vei innsparingene.

Folkeopprør mot helgestenging av  
barneavdelingen
Foreldre i Nordmøre og Romsdal har enga-
sjert seg i saken om helgestenging, og det 
har vært en rekke markeringer foran syke-
huset. På Facebook er det opprettet en egen 
gruppe, «Vi som trenger barneavdelingen i 
Kristiansund», med nesten 6000 tilhengere.  

Sinnet gikk mot en topp i vinter, da det 
verst tenkelige skjedde: 10 måneder gamle 
Sebastian døde under transport på vei fra 
sykehuset i Kristiansund til St. Olavs Hos-
pital i Trondheim. 

– Klimaet i denne delen av landet er ikke egnet 
for å basere seg på transport av pasienter!

Den ivrige barnelegen blir stille når hun 
snakker om Sebastian-saken, som åpenbart 
berører henne dypt. Hun er tilfreds med at 
hendelsen nå etterforskes av politiet og er 
blitt tilsynssak hos Helsetilsynet. Selv har 
hun sendt bekymringsbrev til fagdirektø-
ren, foretaksledelsen og styremedlemmer, 

i tillegg til klagebrev til fylkeslegen, hvor 
hun rapporterer om situasjonen ved helge-
stengt barneavdeling. Hun har også sendt 
brev til helseministeren om situasjonen på 
Nord-Møre.

Anna Owczarz forteller at den økte aktivi-
teten med transport av syke pasienter også 
skaper uheldige samtidighetskonflikter. 
Akuttmedisinsk Kommunikasjonstjeneste 
(AMK) i Møre og Romsdal har varslet 
at de selv ville sende avviksmeldinger om 
transporter av barn grunnet helgestenging i 
Kristiansund.  Ikke bare er de ukomfortable 
med å frakte syke barn så langt, men det å 
flytte pasienter fra ett sykehus til et annet 
opptar også akuttberedskapen på ambu-
lanser og helikoptre i området. 

– Det satses altfor mye på transport av 
pasienter, og det er sårbart. Transporten 
en enorm belastning for pasientene, særlig 
for de minste. Når de er friske og skal på 
kontroll, da tåler de turen som kreves. Når 
de er akutt syke, skal de slippe den lange 
transporten, mener barnelegen som minner 
om at det fra Kristiansund til Ålesund tar 
mellom tre til fem timer med ambulanse 
eller drosje, fergetur inkludert. Nattlige 
fergeavganger i helgen kan forsinke trans-
porten mye. Nesten alle barn i Nordmøre 
og Romsdal når derimot en barneavdeling 
i Kristiansund fergefritt.

Spesialisering må sentraliseres, akutt-
medisin må desentraliseres
Anna Owczarz er ingen prinsipiell sentrali-
seringsmotstander. Hun er høyst innforstått 
med at mye av spesialiseringen i medisin 
må og bør sentraliseres. At operasjoner av 
hjertesyke barn skal skje på Rikshospitalet, 
og at den barnekardiologiske oppfølgingen 

- Barn er ikke små voksne!
Barnelege Anna Owczarz i Kristiansund har det siste året gjort seg bemerket i sin utrettelige 
kamp for at barn på Nordmøre og i Romsdal skal ha et fullverdig tilbud om medisinsk akutt- 
hjelp. Hun har talt politikere og ledere av helseforetaket midt imot, men har til gjengjeld 
høstet støtte hos både lokalbefolkning og kolleger. – Jeg skylder mine pasienter denne lojaliteten!
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Anna Owczarzs sammen med epilepsisyke Sander på en aksjon for  
barneavdeling i desember 2013. (Foto privat)



HJERTEBARNET           3 • 2015  3 • 2015          HJERTEBARNET12 13

av barna i Møre og Romsdal primært skal 
foregå på sykehuset i Ålesund, er både riktig 
og hensiktsmessig slik hun ser det. 

– Du kan ikke og skal ikke drive med alt 
på et lokalsykehus. Høyspesialiserte tilbud 
og alt som krever barneintensiv behandling, 
må sentraliseres. Men de akutte tilbudene 
kan og bør være desentraliserte. Dette er 
gullet som gjør at folk tør å bo i distriktene. 

Barnelegen viser til forskning som slår fast 
at 70 prosent av alle akutte sykdomstilfel-
ler tas like god hånd om og med vel så 
god kvalitet på lokale sykehus. Det finnes 
en rekke indikatorer på at mindre sykehus 
har fortrinn, for eksempel er risikoen for 
sykehusinfeksjoner lavere.

Anna Owczarz snakker også varmt for kva-
liteten som ligger i små forhold hvor leger og 
sykepleiere kjenner de fleste pasientene godt.

– Jeg trenger ikke å lese meg opp på hele 
journalen når pasientene kommer til bar-
neavdelingen. Vi har kjent mange av disse 
barna fra fødselen av, vi kjenner foreldrene 
godt og vi vet ganske fort hvor skoen trykker. 

Anna Owczarz forteller at de hjertesyke 
barna på Nordmøre og Romsdal reiser 
til de faste kardiologiske undersøkelsene 
ved Sykehuset i Ålesund, noen også til 
Rikshospitalet. Veldig mye av all annen 
medisinsk oppfølging gjøres på nærsyke-
huset i Kristiansund, i nært samarbeid med 
barnekardiologene i Ålesund, eventuelt på 
Rikshospitalet. Dette fungerer fint i dag, 
arbeidsdelingen og samarbeidet er godt, 
ifølge Anna Owczarz, som presiserer at 
behandling og oppfølging av syke barn er 
så mye mer enn bare det medisinske – særlig 
fordi barn ikke er små voksne. 

– Vi er flinke til å se og følge opp alt rundt 
barnet, som for eksempel utfordringer med 

ernæring, problemstillinger knyttet til bar-
nehage og skole, fysisk aktivitet med mer. 
Vi samarbeider i denne forbindelse nært 
med barnehabiliteringen på sykehuset. Vi er 
opptatt av å se hele familien hos de sykeste 
barna og ha godt samarbeid med fastleger 
og andre kommunale instanser.

Tilbud til barn er mye  
dårligere enn til voksne
Anna Owczarz synes det rent prinsipielt 
er et paradoks at helsetilbudet til barn er 
så mye dårligere enn til voksne. Det er i 
dag fire sykehus i Helseforetaket Møre 
og Romsdals område. De er lokalisert i 
Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, 
organisert med en arbeidsfordeling og vek-
ting for ressurstilgang. På to av sykehusene 
er det i dag barneavdeling. 

– Nå styres det mot å avvikle en av disse to, 
da står vi igjen med bare én barneavdeling 
i hele fylket. 

Det har pågått en prosess i over tre år med 
å planlegge et nytt akuttsykehus i foretakets 
område, hvor sykehusene i Kristiansund og 
Molde skal slås sammen. Diskusjonen om 
hvor det nye sykehuset skal ligge har skapt 
nærmest borgerkrigliknende tilstander og 
mye bitterhet mellom de to byene. 

Anna Owczarz har siden 2013 sittet i en 
arbeidsgruppe som har sett på funksjons-
fordeling i barneklinikken som ledd i plan-
leggingen av et nytt sykehus i Nordmøre 
og Romsdal. Hun har talt ledelsen imot i 

denne prosessen, men har lenge skjønt hvor 
det likevel bærer hen.

For Anna Owczarz er vedtaket uheldig av 
flere grunner. Ikke bare er hun kritisk til 
plasseringen, som sørger for at pasienter i 
ytre Nordmøre får veldig lange avstander 
til akutt hjelp. Hennes tyngste faglige inn-
vending er likevel at det ikke er lagt opp til 
barneavdeling på det nye sykehuset. Etter 
sammenslåingen blir Ålesund det eneste 
akuttmedisinske tilbudet til syke barn i 
Møre og Romsdal, et fylke med svært store 
avstander og krevende topografi. Sykehuset 
i Kristiansund blir etter planen stående igjen 
som et distriktsmedisinsk senter, uten kirurgi. 

– Ingen voksne i området må reise så langt 
for å få akutt medisinsk hjelp, men barna 
må det, tordner barnelegen som ikke bare 
mener dette er uforsvarlig og uetisk, men at 
det også strider mot barnekonvensjonens 
paragraf 3 om det grunnleggende hensynet 
til barnets beste. Her har hun fått støtte fra 
Barneombudet, som også har engasjert seg 
og sendt en henvendelse til foretaket med 
spørsmål rundt ivaretakelsen av barna.

– Vi har så lett for å tenke at barn stort sett 
er friske, og når de blir syke er de «lettere» 
syke enn voksne. Dette er helt feil! Å flytte 
veldig syke barn er utrygt, understreker Anna 
Owczarz og setter svært mange spørsmålstegn 
ved en virksomhet som legger opp til hyppig 
trangsport av pasienter og over lange strek-
ninger. Hun oppfordrer så mange som mulig 
til å delta i debatten om nasjonal sykehusplan. 

– Det er allerede fullt belegg på de store 
sykehusene. De har ikke kapasitet til å ta 
unna pasientene som strømmer til fra dis-
triktene. Folk i de store byene bør være like 
opptatt av nasjonal sykehusplan som oss i 
distriktene, det blir kritisk for alle når så 
mange lokalsykehus legges ned.

Anna Owczarzs energinivå er upåklagelig og 
levner liten tvil om at hun ikke har tenkt å 
dempe sine usminkede og ramsalte menings-
ytringer om hva hun tror er til beste for små 
og store pasienter. Maten hun bestiller denne 
aprilkvelden i Kristiansund, blir kald før hun 
rekker å spise den. Anna Owczarz har så 
mye på hjertet. Akkurat nå innkasserer hun 
(og flere med henne) en liten seier: Ledelsen 
i helseforetaket bestemte seg i februar for 
delvis å åpne barneavdelingen i Kristiansund 
i helgene. Anna Owczarz avskjedsreplikk 
leveres med et utvetydig og fornøyd smil: 

– Jeg gleder meg til helgen, da har jeg vakt 
på sykehuset!
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– Du kan ikke og skal ikke 
drive med alt på et lokalsy-
kehus. Høyspesialiserte tilbud 
og alt som krever barneintensiv 
behandling, må sentraliseres. 
Men de akutte tilbudene kan 
og bør være desentraliserte. 

Anna Owczarzs kjemper for å bevare 
barneavdelingen på sykehuset i 

Kristiansund. (Foto privat)

Foretaket har i dag fire sykehus (Ålesund, 
Molde, Volda og Kristiansund) og en 

rekke mindre institusjoner som tilbyr spesia-
listhelsetjenester til de 255 000 innbyggere 
som bor i fylket. I 2021 blir tilbudet skåret 
ned til tre, da sykehuset i Kristiansund og 
Molde slås sammen til ett nytt sykehus, 
lokalisert på Opdøl utenfor Molde. Debat-
ten om plasseringen av sykehuset har vært 
høylytt. I Kristiansund blir det etter planen 
et distriktsmedisinsk senter. Hva dette skal 
inneholde blir bestemt høsten 2016.  

Hjertesyke barn til Ålesund
Hjertesyke barn i Møre og Romsdal går 
til hjertekontroller på sykehuset i Ålesund, 
hovedsykehuset i fylket. Her er den faglige 
kompetansen høy, med tre barnekardiologer 
og en ny og moderne barne- og ungdoms-
klinikk som ble åpnet i 2011. Klinikksjef 
for barn og unge i Helseforetaket Møre og 
Romsdal, Ove Økland, er stolt av avdelingen 
og beskriver den som robust, både faglig og 
arealmessig. (Les mer om barne- og ung-
domsklinikken på side 15-17.)

Operasjoner, intervensjoner og deler av den 
hjertefaglige oppfølgingen av disse barna 
foregår på Oslo Universitetssykehus Riks-
hospitalet. Hjertesyke barn på Nordmøre vil 
i perioder også være innom til ulik behand-
ling på sykehuset i Kristiansund. Det kan 
være ved akutt sykdom, ved oppfølging og 
kontroller av for eksempel oksygenmet-
ning, ernæringsveiledning og annet, og ved 
tilrettelegging for habilitering. Barnelegene 
på sykehuset i Kristiansund samarbeider 
nært med barnekardiologene på sykehuset 
i Ålesund om disse barna. 

Helgestenging av barne- og  
ungdomsavdelingen i Kristiansund
På styremøte i helseforetaket i juni 2014, ble 
det vedtatt en driftsendring i helseforetaket 
Møre og Romsdal.  Barne- og ungdomsav-
delingen i Kristiansund ble helgestengt fra 
oktober. Avdelingen har allerede i mange år 
vært påske- og sommerstengt. Bakgrunnen 
for stengingen er, ifølge klinikksjefen, en 
omfattende utredning gjort fra august til 
oktober 2013, og en rapport fra en bred 
faggruppe, som så på funksjonsfordelingen 
i barneklinikken. Dette var et ledd i planleg-
gingen av nytt akuttsykehus i Nordmøre 
og Romsdal. 

– Gruppa formulerte tre modeller for frem-
tidig drift, og disse ble underkastet risikoa-
nalyse før styremøtet i oktober, forklarer 
Økland. Han forteller at det etter risikoana-
lysen ble gjennomført kompenserende tiltak 
på beredskap, seleksjon av risikofødende osv. 
Blant annet tok anestesiavdelingen i Molde 
på seg ekstra beredskap for transport av 
syke barn, dersom det var samtidighetskon-
flikter med ambulanse, forklarer Økland. I 
slike tilfeller skulle anestesipersonell (lege, 
sykepleier), bli med i ambulansen.

Styret vedtok i juni 2014 å gå for alter-
nativet med 5-døgnspost i Kristiansund, 

I Helseforetaket Møre og Romsdal har det i lengre tid vært strid om organiseringen og 
plasseringen av sykehusene i området. Klinikksjef for barn og unge, Ove Økland, mener 
tilbudet til barn og unge i fylket vil være trygt, også med ett sykehus mindre. 

Sin egen kamp i 
MØRE OG ROMSDAL

SIN EGEN KAMP I MØRE OG ROMSDALTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen
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det vil si med helgestengt avdeling. Det ble 
estimert et overføringsbehov for inntil 100 
barn per år. Dette kommer da i tillegg til de 
barna som av faglige grunner skal sendes til 
andre sykehus.

– Utenom Møre og Romsdal, er det kun 
Rogaland som har to barneavdelinger, men 
denne dekker også deler av Hordaland og har 
et befolkningsgrunnlag som vesentlig større 
enn Nordmøre og Romsdal, sier Økland, 
som mener tilbudet til barn fremdeles er 
trygt nok. Han forklarer at bak beslutningen 
har det også vært tatt med i betraktningen 
at barne- og ungdomsavdelingen i Kristian-
sund er en liten avdeling, med få spesialister 
(4), og derfor med mest fokus på generell 
pediatri. Avdelingen hadde før helgestenging 
få innleggelser på natt og i helg.

– De sykeste barna måtte også før omleg-
gingen sendes til sykehuset i Ålesund eller 
til St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette er 
slått fast i prosedyrer og forankret regionalt.

Økland forklarer videre at siktemålet med 
driftsomlegging til 5-døgnspost, var å få mer 
legeressurser over på dagtid for poliklinikk 
og dagbehandling i Kristiansund, slik at 
flere skulle slippe å reise til andre sykehus 
for slik behandling. I tillegg ble det startet 
opp med dagbehandling på poliklinikken i 
Molde. Til sammen skulle dette bidra til å 
spare inn fire millioner kroner i drift. 

– I perioden oktober 2014 til februar 2015 
ble det overflyttet 22 barn, altså noen færre 
enn estimert i styresaken. De fleste av disse 
hadde øvre luftveisinfeksjoner. På toppen i 
RS-virussesongen ble det overflyttet fire til 
fem barn per helg, sier Økland, som mener 
det også bør nevnes at barn er blitt reddet 
av denne overføringen, blant annet ved 
ikke-erkjent alvorlig hjertefeil.

I vinter omkom et barn under transport fra 
sykehuset i Kristiansund til St. Olavs Hospi-
tal. Saken skapte mye sinne og usikkerhet på 
Nordmøre rundt sikkerheten til syke barn i 
forbindelse med helgestengt barneavdeling 
i Kristiansund. Hendelsen er nå en tilsyns-
sak hos Helsetilsynet. Økland forteller at 
inntil videre, og til Helsetilsynets rapport 
foreligger, vedtok styret den 25. februar å 
reetablere helgeberedskap på sykehuset i 
Kristiansund, først med lege og deretter 
også med sykepleiere i helg. Dette har gitt 
inntil fire døgnplasser. 

– Etter dette har det ikke vært overføringer 
av kapasitetsårsaker, sier Økland, som ikke 
ønsker å uttale seg om kapasiteten til Akutt-

medisinsk kommunikasjonssentral (AMK). 
Han mener likevel at med så få overførte 
barn i den helgestengte fasen, utgjør det 
en svært liten del av aktiviteten ved AMK 
i Helseforetaket Møre og Romsdal, som 
er dimensjonert for å dekke hele Møre og 
Romsdal og i tillegg være backup for AMK 
ved St. Olavs Hospital.

Nytt lokalsykehus med  
akuttfunksjoner innenfor Molde
I desember i fjor ble det, etter flere års strid, 
bestemt at et nytt og felles akuttsykehus 
for Nordmøre og Romsdal blir lokalisert 
ved Molde, nærmere bestemt på Opdøl. 
Mange i Kristiansund og omegn er misfor-
nøyde med helseforetakets beslutning. Det 
var allerede i idéfasen slått fast at det nye 
sykehuset ikke skulle ha døgnpost for barn. 
Flere foreldre og fastleger er bekymret fordi 
det nå blir kun én barneavdeling for hele 
Møre og Romsdal. Økland mener å kunne 
betrygge med at det er planlagt for å være 
akuttberedskap i pediatri på dag og kveld 
ved det nye sykehuset på Opdøl. 

– Det vil også finnes senger for døgnopphold 
om det er ønskelig på grunn av behand-
ling eller transportproblem, som også kan 
benyttes av barn. Økland forteller at det 
nye sykehuset vil gi et godt tilbud for alle 
syke barn, og forklarer at de sykeste også i 
fremtiden vil bli overført til Ålesund eller 
St. Olavs Hospital, som i dag. For med-
født hjertefeil, mener han dette er størst 
problem i nyfødtperioden.

– I senere barnealder er det sjelden en 
finner ikke-diagnostiserte, alvorlige 
hjertefeil, og en har mer planlagt opp-
følging. Unntaket er tettere oppfølging 
etter operasjoner og ved komplikasjoner.  
All diagnostikk ved mistanke om medfødt 
hjertefeil har siden 1990 foregått i Ålesund, 
eller for noen på St. Olavs Hospital. – Dette 
har fungert godt, understreker Økland. 

– Hjerteproblemstillinger 
etter ny-fødtperioden, 
betyr oppfølging på 
dagtid i Ålesund, 
med mellomkon-
troller for ernæ-
ring, oksygenmå-
ling i Kristiansund 
eller hos fastlege. 
Akutte problem-
stillinger som opp-
står på et senere 
tidspunkt, er de 
siste 25 årene løst 
i godt samarbeid 

mellom involverte aktører som fastlege, 
helsestasjon, barnelege og barnekardiolog.

Økland forteller at det ennå ikke er gjort 
konkrete vedtak om bemanningen i pediatri 
ved det nye sykehuset på Nordmøre. 

– Denne vil nok bestå av pediatere fra Kris-
tiansund og Molde, supplert med poliklinikk 
med mer spesialiserte tjenester fra Ålesund, 
for eksempel ekko-diagnostikk, gastro-
skopi osv. Det er så langt ikke tatt stilling til 
bemanning i pediatri ved det nye sykehuset. 
Detaljer blir avklart innen høsten 2016. 

Klinikksjefen er enig i at unødig reising for 
syke pasienter ikke er ønskelig. Han kan for-
telle at grensekommunene mot Trøndelag i 
forbindelse med kommunereformen selv kan 
vurdere mulig overflytting til Sør-Trøndelag.

– Så langt har Rindal søkt om dette, og 
denne kommunen har i mange år hatt all 
spesialisthelsetjeneste på St. Olavs Hospital, 
som har kapasitet.

SIN EGEN KAMP I MØRE OG ROMSDAL Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Ove Økland, klinikksjef barn og unge i Møre og Romsdal.
(Foto Helse Midt-Norge RHF) 

På poliklinikken for barn og unge er det 
ansatt tre barnekardiologer og to faste 
sykepleiere som er dedikert denne 

pasientgruppen. Christine Vaksdal Nilsen 
er en av barnekardiologene og kan fortelle 
at tre til fire dager av hennes arbeidsuke 
går med til hjerteundersøkelser. Sammen 

med barnekardiologene Beate Eriksen og 
Kristian Sørensen gjør hun alle polikliniske 
undersøkelser av hjertesyke barn. 

– Omtrent en tredel av disse undersøkelsene 
er henvisninger på grunn av mistenkelig 
bilyd eller hjertebank, forteller hun. 

Barnekardiologene går også visitter på 
nyfødtavdelingen og på sengepost, og de 
er organisert i et beredskapssystem. Også 
et par av nyfødtlegene på sykehuset gjør 
ultralydundersøkelser av barnehjerter, og 
Christine mener de er godt ivaretatt på 
barnehjertefronten. 

Barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset i Ålesund flyttet i 2011 inn i store, 
moderne og tilrettelagte lokaler. Her tilbys undersøkelser, behandling og omsorg 
for barn og ungdom fra 0–18 år med ulike problemstillinger. Innen nyfødtmedisin og 
barnekardiologi gjelder det barn og unge fra hele Møre og Romsdal fylke. 

Lars Andreas Kvernberg Hagset blir 
undersøkt med ultralyd av barne-

kardiolog Beate Eriksen, mens han 
hviler i mammas fang. Beate små-

prater med Lars underveis og får vite 
om litt av hvert han har drevet med 

siden forrige besøk på poliklinikken. 
– Her så det fint ut, jeg er fornøyd, 

konkluderer Beate Eriksen.

Barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset i Ålesund:

Gode rutiner og fine lokaler for  
oppfølging av de hjertesyke barna
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SYKEHUSET I ÅLESUND Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Aktivitetsdag i klatreparken 
Lørdag 2. mai hadde FFHB Møre og Romsdal en vellykket aktivitetsdag i klatreparken i Valldalen. Med store og små var 50 
personer med.  Noen hadde vært i parken før og klatra, men mesteparten hadde ikke klatra før i det hele tatt. Men det var 
god opplæring og alle klarte seg kjempebra. Utpå dagen var det felles grilling, så var det på igjen med klatring.
Alle mente at dette bør bli en tradisjon.

Elisabeth Holstad Volsund, leder i FFHB Møre og Romsdal

Den polikliniske oppfølgingen av hjertesyke 
barn på barne- og ungdomsavdelingen i 
Ålesund innbefatter ultralydundersøkelser, 
EKG-undersøkelser, belastningstester med 
mer. 

– Noen av barna er ganske hyppig på kon-
troller, kanskje så ofte som en gang i måne-
den. Andre er her en gang i halvåret eller året. 
Det hender også at hjertesyke barn er innlagt 
postoperativt på barne- og ungdomsavdelin-
gen. Da er det gjerne ernæringsutfordringer 
og liknende som skal følges opp. 

– Sånn generelt sett er det egentlig ikke så ofte 
at de hjertesyke barna er innlagt, sier hun.

– Vi har hatt en travel vinter med mange 
pasienter med RS-virus, også hjertesyke barn, 
men de var heldigvis ikke noe mer påvirket 
av infeksjonen enn andre barn.

Ordner logisitikken
Randi Lade og Astrid Kroken er syke-
pleierne som ordner med det meste rundt 
kontroller og undersøkelser av barna med 
hjertefeil på barne- og ungdomspoliklinik-
ken i Ålesund. De er viktige ressurspersoner 
som administrerer sjekklister, sørger for 
at alt gås igjennom ved kontrollene og at 
all nødvendig informasjon overbringes 
pasientene. 

– Ernæringsproblematikken går igjen, sam-
talene med foreldrene dreier seg ofte om 
dette, forteller Astrid Kroken, som har vært 
på poliklinikken i 18 år. Hun har fulgt 
mange av pasientene fra de var nyfødte til 
de blir store ungdommer. 

 Astrid Kroken og Randi Lade har et godt 
tak om tredemøllen og belastningssykkelen.

 Barnekardiolog Christine Vaksdal Nilsen.

– Nå kommer noen av dem med sine egne 
barn. Det blir satt pris på kontinuiteten 
og at de møter det samme ansiktet hver 
gang de er innom, forteller hun smilende.

 – Disse barna og ungdommene skal igjen-
nom mange faser med sykdommen sin, da er 
det kanskje greit med noen fjes som er faste.

De er veldig fornøyde med muligheten til 
å gjennomføre belastningstester. 

– Siden vi fikk tredemølle og belastningssyk-
kel på poliklinikken, er terskelen for å teste 
pasientene blitt lavere, og det er positivt. 
Når vi tester dem, blir de selv tryggere og 

tør mer, og foreldrene våger å la dem få 
prøve, forteller Christine Vaksdal Nilsen. De 
har organisert det slik at de setter av egne 
dager for å gjennomføre belastningstester.

De er også svært fornøyde med R-testap-
paratene (24-timers monitorering av hjer-
terytmen), som pasientene kan låne med 
seg hjem. Ett av apparatene kan registrere 
hjerterytmen i opp til 30 døgn. 

Satser på ungdom
I disse dager etableres det et ungdomsråd 
på sykehuset, som skal ledes av ungdoms-
koordinator Guri Olsen, sykepleier på poli-
klinikken. Avdelingens lokaler er tilpasset 

ungdom, i utrykk og design. De har også 
eget oppholdsrom for ungdom og rom som 
er avsatt for fellesskap, et behov det ble tatt 
høyde for da de bygde nytt. 

Barne- og ungdomsavdelingen i Ålesund 
ønsker også å etablere et eget ungdomsråd, 
som skal basere seg på modellen fra AHUS, 
for aldersgruppen 14–20 år. Ambisjonen er 
å starte opp snart. Barneombudet ønsker at 
alle sykehus i Norge skal opprette slike råd. 
De har tett samarbeid med voksenkardio-
logene på sykehuset, blant andre Johnny 
Vegsundvåg, som skal følge de unge videre 
når de går over til voksenavdelingen.

Astrid Kroken og 
Tigergutt ved inngangen 
til skolen på barne- og 
ungdomsavdelingen.
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JAMAICA Tekst og foto:  Marit Haugdahl

Svetten renner av Harald Lindberg 
der han står i den blågrønne opera-
sjonsuniformen utenfor inngangen 

til «Operation Theatre» på Bustamante 
children’s hospital i Kingston, Jamaica. Bak 
de tynne veggene, i den slitte og spartanske 
operasjonsstuen, har han akkurat vært med 
å skape historie. Teamet til Jeffrey Jacobs, 
Lindbergs kjære kollega og læregutt fra tiden 
i Florida midt på 90-tallet, er i ferd med 
å avslutte operasjon nummer 100 i løpet 
av 10 år på Jamaica. Det er en komplisert 
Truncus-pasient på bare 14 måneder som 
re-opereres etter at han fikk sin første hjer-
teoperasjon på en tilsvarende operasjonstur 
for 11 måneder siden. Lille Khesanio er 
nå i ferd med å bli sydd igjen. Det tar sin 
tid. Harald Lindberg har fått lov til å ta 
en velfortjent pause mens resten av teamet 
jobber med å stoppe blødningene. 

Khesanio (14 måneder)
Kirurgen står utenfor for å trekke litt luft. 
Siden bygget bare har én inngang, blir han 
stående rett ved siden av Khesanios mor og 
alle de andre pårørende som sitter på rekke 
og rad i svalegangen som beskytter mot sola.

– Det går bra med gutten din. Det er en 
lang operasjon, så det tar litt tid, sier den 
erfarne kirurgen til Khesanios mor. Alecia 
Brown nikker og nikker, og prøver seg med 
et forsiktig smil. 

27-åringen har allerede hatt en lang dag, og 
er glad de er flere i samme situasjon som 
hun kan snakke med. Nå er klokken snart 
tre, og hun har sittet tålmodig og ventet på 
den harde stolen siden halv ti. 

– Jeg visste at han ville trenge flere opera-
sjoner, men vi hadde ikke trodd at det skulle 
skje så fort, sier hun. Alecia Brown har to 
barn til, på åtte og fire år, som er hjemme. 

– Det var hardt å forlate dem. Det er over 
tre timers reisevei til sykehuset, så nå bor jeg 
hos slektninger så jeg kan være på sykehuset 
hver dag. Når jeg snakker med de andre 
barna mine, sier de «kom hjem». Men jeg 
må være her med Khesanio, sier hun.

For tredje gang
Harald Lindberg trives på Bustamante bar-
nesykehus sammen med Jeffrey P. Jacobs og 
de andre i gjengen «sin». Han planlegger 
flere turer til Kingston, selv om han knapt 
har operert i Norge på tre år, og pensjoneres 
til sommeren. For sykehusets egen barne-
hjertekirurg, Dr. Sherard Little, og de andre 
på hjerteavdelingen, er Lindbergs erfaring 
og kompetanse uvurderlig. Lindbergs trente 
øye vurderer resultatene fra utredningene 
av barna før operasjon. Og snarrådigheten 

En norsk kirurg og intensivsykepleier med til sammen mer enn 70 års erfaring med 
hjertebarn, en hjertesyk 40-åring engasjert av den brutale vissheten om at alle hjertebarn 
i verden ikke får den livsnødvendige hjelpen de trenger, og et barnesykehus i Karibia med 
over 100 barn i operasjonskø. Bli med Hjertebarnet til Jamaica.

Stort hjerte 
for små hjerter på Jamaica

og evnen til å tenke fort og alternativt i 
operasjonsstuen, som er blitt et varemerke 
for Harald Lauritz Lindberg, redder fortsatt 
liv i kritiske situasjoner. Lindberg er på 
Jamaica for tredje gang på like mange år. 
Hans gode kollega og venn på OUS Rikshos-
pitalet, intensivsykepleier Britt Fredriksen, 
er også på Bustamante children’s hospital 
for tredje gang – på ett år.

– Vi bidrar til å øke deres kunnskap. Jeg 
beundrer barna her. De er så stille og føyer 
seg alltid. Nå har jeg vært her flere ganger, 
og jeg må si det er de best oppdratte barna 
jeg noen gang har sett. De takker så pent, 
de er veldig velartikulerte, sier Britt. Hun 
tar også av seg hatten for de jamaicanske 
sykepleierne.  Kirurg Harald Lindberg redder liv på Jamaica.

Når lille Khesanio 
Samuels hører stem-
men til mamma, 
Alecia Brown, snur 
han seg mot henne.

Chain of Hope har etablert et hjertemedisinsk tilbud og nødvendig infra-
struktur for hjertebarn i Etiopia, Egypt, Jamaica, Uganda, El Salvador og i Mosambik. 

Professor Sir Magdi Yacoub etablerte Chain of Hope i Storbritannia i 1995, inspirert 
av den franske veldedighetsorganisasjonen La Chaîne de l’Espoir. Prinsippet for 
begge organisasjoner er at en kjede av frivillige gir barn mulighet for behandling 
og pleie som de ellers ikke ville fått.  

Egyptfødte Magdi Yacoub er en pionér innen hjertekirurgi, og var blant annet den 
første som begynte med hjertetransplantasjon i Storbritannia. Han har fått mange 
utmerkelser for sitt veldedige arbeid, blant annet har han mottatt the Order of 
Merit av dronning Elisabeth. Yacoub er professor i thoraxkirurgi ved Imperial  
College London og direktør for the Magdi Yacoub Research Network. 

4 år gamle 

Annalise Johnsen er en av 

over 100 på venteliste for hjerte-

operasjon på Bustamante children’s 

hospital på Jamaica. Tre ganger har hun 

møtt opp for operasjon. Alle gangene har 

hun blitt sendt hjem med uforrettet sak, 

på grunn av manglende intensivplas-

ser. Her blir hun fotografert av VGs 

Mattis Sandblad sammen med 

moren, Tracy-Ann.



HJERTEBARNET           3 • 2015  3 • 2015          HJERTEBARNET20 21

– De har få ressurser, lange dager, dårlig 
lønn og mange har veldig lang reisevei. 
Men de klager aldri, sier Britt Fredriksen. 
Hun har en helt spesiell og umiddelbar 

kontakt med barna. Det er fascinerende å 
se hvordan Britt eier intensivavdelingen og 
sengeposten. Vennlig, men bestemt og alltid 
respektfullt forteller hun sine sykepleier-

kollegaer på Bustamante hvordan de kan 
og kanskje bør gjøre ting. 

– Dette kan jeg, forsikrer hun dem. De skulle 
bare visst at hun har pleiet norske hjerte-
barn siden 1978, og at hun har jobbet med 
de aller sykeste barna i mange, mange år.  

Moderne Florence Nightingale
Med seg i bagasjen har Britt mange små 
vesker med Rasmus-bamser (den alle barna 
på Rikshospitalet får når de er blitt operert), 
fargeleggingsutstyr og kjærlighet på pinne. 
Kanskje fyller hun kofferten med Rasmus-
bamser og kjærligheter og kommer tilbake 
allerede i juli. Hun er ønsket av hjelpeorga-
nisasjonen Chain of Hope (se faktaboks), 
som skal ha en ny «mission»-reise da.  

– Hun har viet hele livet sitt til hjertebarna. 
De siste årene har hun vært «on call» for 
hypoplastbarna i Norge 24 timer i døgnet, 
året rundt, sier Harald Lindberg om sin 
kollega gjennom 36 år. Han synes vi godt 
kan sammenlikne henne med en moderne 
Florence Nightingale. 

En lang kjede av håp
Så hva gjør to norske helsearbeidere og 
rundt 30 amerikanske barnehjerte-eksperter 
på et karibisk barnesykehus?
Chain of Hope-grunnlegger og barnehjerte-

JAMAICA

Harald Lindberg, Jeffrey P. Jacobs og 
Britt Fredriksen med «pasient num-
mer 100», Kesanio Samuels. 

kirurg Magdi Yacoub kom til Jamaica første 
gang på 1960-tallet. Chain of Hope er den 
største og mest sentrale av organisasjonene 
som jobber med å fullføre oppbyggingen av 
barnehjertetilbudet på Bustmante Children´s 
Hospital. Caribbean Heart Menders og 
Gift of Life (Rotary) en to andre aktører. 
Det var via Caribbean Heart Menders at 
kirurg Jeffrey Jacobs fra Florida kom til 
Bustamante-sykehuset for første gang. Siden 
1996 har han vært på øya årlig for å operere 
hjertebarn sammen med et helt kobbel av 
spesialister og sykepleiere. Disse turene 
finansieres for det meste av Cardiac Kids 
Florida, men også med bidrag fra Chain 
of Hope. Det er gjennom Jacobs at Harald 
Lindberg reiste hit. Britt Fredirksen har også 
vært her sammen med Egil Seem i regi av 
Chain of Hope.

Trenger volum
Gjennom Chain of Hope og andre har man 
utdannet og ansatt spesialister innen med-
født hjertefeil på Bustamante. 

– Vi har mange eksperter nå, men de trenger 
mer volum, sier Carla Newman i Chain of 
Hope Jamaica. 

BUSTAMANTE CHILDREN’S HOSPITAL

Det eneste barnesykehuset i den 
engelskspråklige delen av Karibia. I til-
legg til barna på Jamaica (som totalt har 
i underkant av 3 millioner innbyggere), 
dekker det også øyriker som Bahamas, 
Barbados, Trinidad & Tobago med flere. 

Sykehuset ble bygget som et britisk 
militærsykehus og gitt til Jamaica da 
britene trakk seg ut i 1962. Det har 
vært barnesykehus siden 1963, har 
650 ansatte og dekker alle fagområder. 
Oppbyggingen av den kardiologiske enheten har vært med å løfte sykehuset på flere 
måter. Det har gitt en relativt stor og kompetent stab og et tilbud om operasjon og 
oppfølging til mange barn. 

– Gjennom arbeidet til Chain of Hope har vi blitt kjent internasjonalt. Vi hadde ikke 
kommet dit vi er i dag uten dem. Og uten samarbeidet med andre partnere og kirurger 
fra andre land, ville vi ikke hatt et kirurgi-tilbud her i dag, sier sykehusdirektøren, 
Anthony Wood. De mange mission-turene med legeteam fra andre land har vært en 
sentral del av utviklingen.

Ideelt sett bør en hjertekirurgisk barneavde-
ling operere 200 pasienter i året for å kunne 
opprettholde ekspertisen, og det er også det 
årlige behovet på Jamaica. Det krever en stor 
og kontinuerlig mengde operasjoner for å 
sikre kirurgenes spisskompetanse. Til nå 
har det lokale teamet ikke en gang greid å 
operere halvparten så mange barn og unge. 
Men målet er at det om fem år ikke lenger 
skal være behov for missions på Jamaica.  

– Første gang Jeff var her, opererte de 10 
barn. Da opererte han alle barna selv. I 2014 
opererte de 12, og kirurgen Sherard Little 
tok selv ni av dem. Nå er de blitt skikkelig 
kompetente. På mandag tok Little selv to av 
tre operasjoner, forteller Harald Lindberg. 

Flaskehals: intensivplasser
På Bustamante er det kun fem intensivplas-
ser på hele sykehuset. Det betyr at hvis 
det er kommet inn barn fra trafikk- eller 
brannulykker eller andre akutte ting som 
trenger intensivplasser, er det ikke plass for 
hjerteopererte barn eller andre planlagte 
operasjoner – og da må disse operasjonene 
utsettes. Det skjer rett som det er, ja det er 
nesten mer regelen enn unntaket. Den uken 
vi var med på mission, ble det gjennomført 
færre operasjoner enn planlagt fordi to av 
intensivplassene var opptatt på grunn av 
alvorlige bilulykker. 

Det er over 100 hjertebarn i operasjonskø 
på Bustamante, og mange av dem som 
håpefullt møter opp til planlagt opera-
sjon, blir sendt hjem med uforrettet sak.  

– Flaskehalsen er alltid intensivplassene. 
Intensivavdelingen har bare de fem plas-
sene, og det er alltid behov for mer, sier 
Carla Newman i Chain of Hope Jamaica.
 
Nytt bygg snart klart
Nå venter alle på at bygget som skal huse 
barnehjerteseksjonen ved barnesykehuset, 
kan åpne. Planleggingen av selve bygget, 
som skal inneholde operasjonsstue, intensiv-
overvåkning og en kardiolab, startet i 2010. 
Selve bygget står omsider ferdig, men det er 
foreløpig bare et skall. Finansieringen har 
kommet gjennom bistandsorganisasjoner i 
samarbeid med myndighetene. I tillegg har 
det vært store bidragsytere fra næringsli-
vet, blant annet et teleselskap og en bank. 
Enheten skulle egentlig åpnet i fjor høst, 
men man håper nå at den skal åpne høsten 
2015, skjønt det er mange som tviler på at 
alt står ferdig i løpet av året. 

Mye av utstyret er ferdig finansiert, men ikke 
alt. Derfor kommer det veldig godt med at 
Foreningen for hjertesyke barn har donert 
100 000 kroner til utstyr til enheten. Og Britt 
Fredriksen og Harald Lindberg har samlet mye 
utstyr som var til overs da to avdelinger ble slått 
sammen på OUS Rikshospitalet. Blant annet 
er det flere hjertestartere og respiratorer blant 
utstyret som nå venter på å bli skipet til Jamaica.  
Intensivavdelingen på det nye hjertesenteret skal 
ha hele 10 plasser, og det blir en fullt utstyrt 
kardiolab for undersøkelser, diagnostisering og 
behandling. Den jamaicanske artisten Shaggy 
har vært en viktig partner og bidragsyter, og 
kardiolaben blir oppkalt etter ham. Også en 
annen jamaicaner, Usain Bolt, har bidratt.

Men enda en stund vil det fortsatt komme 
team fra USA, England og andre steder, tre til 
fire ganger i året for å bistå under operasjon 
av hjertebarn på Jamaica. Dette bidrar til  
ytterligere opplæring av de lokalt ansatte. 
Å gjøre disse operasjonsturene på en bære-
kraftig måte for å sikre kompetansehevingen 
til sykehusets egne folk, har vært et viktig 
prinsipp. Både myndighetene og de ansatte 
på Bustamante ønsker å være mest mulig 
selvstendige i sitt arbeid. 

– Det er alles mål at vi skal få et Center 
of Excellence innen barnehjertekirurgi her 
på øya, som dekker behovet uten hjelp fra 
andre. Det er mange kokker og mange orga-
nisasjoner involvert for å få det til, men det 
funker, sier daglig leder i Chain of Hope 
internasjonalt, Emma Scanlan.

VENTER TÅLMODIG: Alecia Brown er mor til 
11 måneder gamle Khesanios, som er nyope-
rert. 27-åringen har hatt en lang dag, hun har 
ventet i timevis på den harde stolen. – Det går 
bra med gutten din, forteller Harald Lindberg 
da han kommer ut til henne.

Britt Fredriksen med en av sine goodie-bags.
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Slik havnet jeg på Jamaica
Jeg reiste til Jamaica som journalist, part i 
saken, og for å lære om internasjonalt hjel-
pearbeid. 

Som journalist har jeg lært å være objektiv, 
men det er nok lite objektivitet å spore i denne 
reportasjen. Jeg skriver med hjertet, nesten 
bokstavelig talt. Det startet da jeg hadde 
deltidsjobb i FFHB for Corience-prosjektet 
i perioden 2008–2010. Da leste jeg mange 
internasjonale forskningsartikler, blant annet 
en polsk sak om sannsynligheten for at barn 
født med Fallots Tetrade (som meg) kan bli 

40 år uten operasjon. Den var på 3 prosent. 
Og hva slags liv ville det blitt? 

Etter at denne artikkelen hadde jobbet i under-
bevisstheten en stund, ble det klart for meg 
at jeg ville ha en skikkelig fest når jeg ble 40 
år – en «Ja til livet-fest». Til bursdagen min 
ønsket jeg at flere hjertebarn i verden skulle 
få anledning til å vokse opp og bli 40 år. Men 
hvordan? Via litt undersøkelser, fant jeg ut 
at «min» tidligere kirurg, Harald Lindberg, 
hadde vært flere ganger på Jamaica for å 
operere hjertebarn. Han hadde nylig vært 
på øya da jeg kontaktet ham i fjor vår – og 
planla å reise tilbake i år. Dermed hadde jeg 
prosjektet mitt, og jeg ønsket meg penger som 
skulle gå til Lindbergs neste reise til Jamaica. 
Harald kom selv i bursdagsselskapet mitt og 
fortalte om turene til Jamaica. Det gjorde 
inntrykk på forsamlingen.

Jeg fikk inn 30 000 kroner! Det tilsvarer alt 
utstyret som trengs for én hjerteoperasjon på 

Jamaica.  Historien kunne sluttet der. Men jo 
mer jeg tenkte på operasjonsturene til Jamaica, 
jo mer fikk jeg lyst til å reise ned for å oppleve 
det selv. Jeg luftet tankene mine for FFHB og 
Hjertebarnet, som gjerne ville ha en reportasje 
fra en slik tur. Dette har vært en vanskelig 
historie å skrive. Ikke fordi historien er van-
skelig, men fordi den inneholder så mye for 
meg personlig.

I juni har jeg igjen bursdag. Gjett hva jeg 
ønsker meg? Det nybygde hjertesenteret på 
Bustamante children’s hospital har finansi-
eringen klar på mye utstyr så langt – men 
trenger mye mer! Jeg håper venner, familie 
og store og små hjertebarn og deres familier 
kan hjelpe meg å få finansiert noe av det. 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!
Jamaicas hjertebarn og personalet på barne-
sykehuset der vil bli svært glade for en gave 
fra sine norske venner. Du er herved invitert 
til å bidra.

Hjertelig takk!

JAMAICA Tekst og foto:  Marit Haugdahl

Harald Lindberg er for mange en levende 
legende. Han har gitt tusenvis av norske 
hjertebarn livreddende behandling og grunn-
lag for et best mulig liv. En av grunnene 
til at han er blitt så god, er at Lindberg 
alltid har vært opptatt av å til enhver tid 
være faglig oppdatert. Han har lest uendelig 
mange vitenskapelige artikler og reist på 
konferanser over hele verden. I tillegg har 
han selv bidratt med et svært omfattende 
vitenskapelig arbeid, noe han også har fått 
utmerkelser for. Sin første vitenskapelige 
artikkel skrev han allerede i 1976, etter å 
ha reddet livet til en gutt som var knivstuk-

ket i hjertet. På denne tiden jobbet han ved 
sykehuset i Elverum.

Fra middelmådig til verdenstoppen
– Han er litt fryktet, men aller mest elsket. 
En ildsjel som krever mye av seg selv og 
andre, sa generalsekretær Helene Thon 
da hun introduserte Lindberg på FFHBs 
fylkeskonferanse i april.

Her trakk hun også frem hvordan Harald 
Lindberg har stått på barrikadene for faget 
og for hjertebarna. Blant annet gjennom 
rettssaken i 2009, som kom i stand på 

Lindbergs initiativ, selv om den opplagt 
var en stor belastning for ham. Rettssaken 
om ærekrenkelser, der FFHB kjempet mot 
Sivakanesar Luxsacumar og Norsk forening 
for lunge- og hjertesyke barn, endte med 
full frifinnelse for FFHB. Det har vært flere 
mediesaker opp gjennom årene, og som 
leder av seksjonen i over 20 år, har Lindberg 
måttet fronte disse sakene. 

– Det aller verste var åtte sider i lørdags-
Dagbladet, Hjertekrigen, der det sto at jeg 
og norske kirurger tar livet av barn, sier 
Lindberg i dag.

HARALDS METODETekst og foto:  Marit Haugdahl

HARALDS METODE
Ingen har operert flere norske hjertebarn i Norge enn Harald Lauritz Lindberg. Men nå er 
det slutt. I juli fyller nestoren 70 år og blir pensjonist på heltid.

Harald Lindberg har 
vært med på og delaktig 
i stort sett alle mile-
pælene gjennom 36 år 
ved Rikshospitalet – og 
dem er det mange av. 
Stadig mer avanserte 
hjertelidelser har blitt 
behandlet, med stadig 
bedre resultater.

Fra gråt til latter for Daniel
Daniels mor gråter. Hun gråter for tenåringssønnens smerter, varme 
panne og at han virket så groggy da han våknet fra operasjonen.

– Jeg har vært konstant stresset i en måned, 
sier Rhona Edwards.

Hele familien til Daniel har vært invol-
vert for å få til denne operasjonen. På 
Jamaica har de ingen tradisjon for å gi 
blod. Så fem familiemedlemmer har 

måttet gi blod til Daniels operasjon. 
Ingen visste at Daniel hadde hjertefeil 
før han ble alvorlig febersyk i vinter. De 
trodde han hadde revmatisk feber, men 
det avkreftet kirurgene etter operasjonen. I 
forbindelse med febersykdommen ble klaf-
fefeilen oppdaget, og nå har både Daniel og 

familien ventet på operasjon siden februar 
mens gutten har blitt stadig dårligere. Da 
vi traff ham dagen før operasjonen, ble han 
trillet rundt i rullestol.
– Jeg har vært så redd og bekymret. I morgen 
håper jeg å få se et smil. He’s a good boy, man. 
Alle bare elsker ham, tanta, bestemoren, faren 
og søstrene. På skolen har de bedt for ham 
nå, sier moren, Rhona Edwards. 
Litt senere på dagen går Daniel selv de 300 
meterne over til sengeposten. Han hadde det 
travelt med å komme seg ut av intensivavde-
lingen og ville over til de to andre tenåringene 
som ble operert samme dag som ham. Vel 
fremme er det slutt på den optimistiske ener-
gien. Han er kvalm, har vondt, og sovner snart 
med moren sittende ved sengen. 
Tre dager senere rusler Daniel rundt på 
sykehusets uteområdet med mye energi 
og et stort smil. Han går tilsynelatende 
uanstrengt, og kardiologene har allerede 
begynt å snakke om å sende ham hjem. 14 
år gamle Daniel flørter med de to jevngamle 
jentene som ble operert samme dag som 
ham, og gjerne også med mødrene deres.  
– Daniel is a star, smiler sykepleieren.
Daniel vil gjerne bli lege, men han vil også 
spille fotball og ikke minst løpe fort. Fri-
idrettskarrieren tok en brå slutt da han 
ble syk. Nå håper han å kunne begynne å 
konkurrere igjen til høsten. 100-meteren er 
favoritt-distansen.

Artikkelforfatteren sammen med Emma 
Scanlan og Carla Newman i Chain of Hope.
 

Daniel sammen  
med tre av kar-
diologene på 
Bustamante.

Noen høydepunkter i Harald 
Lindbergs karriere

1973–1979 – Generell kirurgisk utdannelse 
fra Hedmark Sentralsjukehus, Elverum 
1979 – lukket en ASD for første gang. Ansatt ved 
Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet
1981 – bestemte seg for spesialisering innen 
medfødt hjertefeil
1986 – ferdig utdannet spesialist
1983 – var med på den første hjertetransplan-
tasjonen i Norge
1987 – tildelt HM Kong Olav V gullmedalje for 
vitenskapelig arbeid 
1987 – Lasse liten, første hypoplastbarn i 
Norge som ble operert
1988 – gjesteprofessor ved Sahlgrenska i 
Sverige, i forbindelse med at de begynte med 
hjertetransplantasjon i nabolandet
1989 – ble dr.med.
1991 – leder av seksjon for kirurgisk behand-
ling av medfødt hjertefeil ved Thoraxkirurgisk 
avdeling, Rikshospitalet
1993 – første operasjon i Arkhangelsk
1999 – Lomonosov-prisen, Arkhangelsk, Russ-
land for humanitær innsats 
2005–2007 – Assisting professor og kirurg i 
Florida, USA
2008 – Professor ved Universitetet i Oslo
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Å FÅ VITE OM HJERTEFEIL UNDER SVANGERSKAPET

Theo Klungtveit ble 

operert 19. mai. Alt 

gikk bra, og nå skal han 

komme seg før hjem-

reise til Stavanger.

FIKK VITE OM HJERTEFEILEN 
UNDER SVANGERSKAPET:

”Det er trygt så lenge 
han er i 

magen min. Når han kommer ut, 

det er da det blir fa
rlig.”

Harald Lindbergs gode venn, den amerikan-
ske kirurgen Jeffrey Jacobs, har tidligere 
uttalt at operasjoner av medfødte hjertefeil i 
Norge er helt i verdenstoppen. Det bekreftes 
av internasjonal statistikk

– Ja, det stemmer. De siste 10–15 årene har vi 
ligget i verdenstoppen, bekrefter Harald Lind-
berg. Den kanskje viktigste årsaken til dette er 
at det nå alltid er to barnehjertekirurger som 
opererer sammen ved komplekse operasjoner.

– Før ble vi målt på mortalitet, men nå er 
den på under en prosent. I fremtiden vil 
man bli mer målt på hvordan operasjonen 
har påvirket den fysiske, mentale og sosiale 
yteevnen – ikke om pasienten lever eller dør, 
sier Lindberg. 

Ingen har operert flere
Barnehjertekirurgen har regnet ut at han 
i gjennomsnitt har operert 100 barn eller 
voksne med medfødt hjertefeil i året. Det 
gjør at han har vært ansvarlig kirurg på til 
sammen over 3000 operasjoner, uten over-
drivelse. Legger man til alle han har deltatt 
på, er tallet minimum 5000.

– Har noen i Norge operert flere hjertebarn 
enn deg?
– Nei, jeg tror ikke noen har like mange. Egil 
(Seem, red. anm.) har litt igjen. Det var en 
periode før Tjønneland sluttet i 1991 hvor 
jeg opererte nesten alt, så da ble det mange, 
sier Harald Lindberg. 
Lindbergs største styrke som kirurg, er hans 
evne til å se alternative løsninger i kritiske 
situasjoner. Det har reddet mange liv opp 
gjennom årene. 
– Jeg er en person som ser mer muligheter 
enn problemer. Jeg har alltid sagt at kirur-
gens adelsmerke er å finne løsninger. Som 
kirurg må man ta beslutninger, sier Lindberg. 
Jo mer erfaring man har, og jo mer man 
kan, jo lettere er det. 

– For å finne alternativene, må man kunne 
faget og vite om alle mulighetene. Det krever 
mye forkunnskaper og at man har vært ute 
i verden og sett hva som gjøres andre steder. 

For å iverksette plan c, d og e, må man 
ha forkunnskaper. Jeg står jo ikke der og 
finner opp ting. Eller, det har vel hendt at 
jeg har gjort det også. Men som regel er 
det løsninger jeg har hørt om eller lest om.

En ASD, så var han solgt
I Lindberg-familien var det ingen med aka-
demisk bakgrunn før den unge gutten fattet 
interesse for medisinfaget takket være en 
engasjert lærer. Lindbergene har derimot 
lange tradisjoner som håndverkere, og veien 
derfra og til kirurgi er kanskje ikke så lang?
Hans første sykehusjobb var som portør, 
noe han har hatt mye nytte av senere.

Harald Lindberg ble lege og senere kirurg, 
mens han jobbet på sykehuset i Elverum. 
I 1979 hadde han sommerjobb i Oslo. 14. 
juli fikk han være med på å lukke en ASD 
for første gang, og da var han solgt!
Dette var bare 12 år etter at man foretok 
de første barnehjerteoperasjonene i Norge, 
og 20 år etter de første hjerteoperasjonene 
på voksne. Først i 1986, da Lindberg var 
ferdig med sin spesialisering, hadde man 
to barnehjertekirurger i Norge. I 1998 
var antallet doblet til fire, og fra 2003 har 
alle åpne hjerteoperasjoner på barn eller 
voksne med medfødt hjertefeil blitt gjort 
på Rikshospitalet.

Som å slutte og røyke
– Du har vært med på utviklingen av feltet 
i over 35 år. I vinter var du medforfatter på 

en artikkel som slår fast at stadig færre med 
medfødt hjertefeil i Norge trenger reopera-
sjon. Hva skyldes dette? 
– En av årsakene er at andelen som trenger 
hjelpeoperasjoner, er gått mye ned. Fallot-
pasienter ble for eksempel tidligere shuntet 
først – og så operert en stund senere. 

Når man hopper over det første inngrepet 
og opererer alt i ett, blir det jo færre ope-
rasjoner. I tillegg er teknikken blitt bedre, 
vi er blitt flinkere til å passe på, og det er 
mindre kluss, sier Harald Lindberg.

– Utviklingen av bedre protesematerialer, som 
Gore-Tex, har også gitt mindre forkalkninger, 
som er en forbedring, legger Lindberg til.

– Hva er det verste med å skulle bli pensjonist? 
– Det verste? Det beste, mener du vel! Er 
det ikke bare fordeler? Du vet, jeg sluttet 
egentlig å operere for tre år siden. Jeg har 
gjort et og annet inngrep, men ellers bare 
veiledet, assistert og forsket de siste årene. 
Den fasen trodde jeg skulle bli vanskelig, 
men det var ikke noe problem! Det var som 
å slutte og røyke, det er bare å bestemme seg, 
sier Harald Lindberg bestemt. Men innrøm-
mer at det hender han savner stemningen i 
operasjonssalen, spenningen – og lettelsen 
når det går bra enda en gang. 

– Så jeg savner det på en måte, men det er 
jo ikke sånn at livet er grått og kjedelig. Alt 
har sin tid, sier han.

HARALDS METODE Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

Lindberg i faglig samtale med en av de ameri-
kanske sykepleierne under besøket på Jamaica 
i april.

FFHB ØNSKER Å HJELPE HJERTESYKE BARN I ANDRE LAND: Harald Lindberg 
og Marit Haugdahl fikk med seg til Jamaica  en sjekk på kr 100 000 fra FFHB, 
som en takk for Lindbergs innsats for så mange hjertesyke barn i Norge gjennom 
mange år. Pengene han fikk med er til utstyr på Bustamante childrens hospital 
på Jamaica, der han også har reddet mange hjertebarn de siste årene. På bildet 
står Harald Lindeberg sammen med Marit haugdahl og styreleder i FFHB, Erik 
Skarrud.
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– Vi fikk tegnet opp hjertefeilen av en kar-
diolog på Rikshospitalet. Som forklarte at 
det var tre feil på venstre side av hjertet, at 
dette liknet på en såkalt hypoplast, og at 
det var høyst usikkert om det ville gå bra. 
Det var tydelig at de på dette tidspunktet 
ikke visste hva som skulle skje og om de 
kunne operere, forteller Janne. 

Hun synes det har vært vanskelig å takle 
situasjonen og hele prosessen rundt svanger-
skapet følelsesmessig. Usikkerheten preger, 
og den setter seg.

– Vi var ganske samlet etter at vi fikk vite 
at diagnosen var pulmonal stenose, dette 
virket overkommelig. Jeg tenkte hele tiden 
at barnet hadde det greit så lenge han var 
i magen min, forteller Janne, og legger til 
at dette ble en trøst og noe hun holdt tak i 
så lenge hun gikk gravid. – Han var trygg 
så lenge han var i magen.

Etter kontrollen på St. Olavs Hospital i 
Trondheim, deretter på Rikshospitalet, 
vokste imidlertid en stadig større frykt hos 
foreldrene om at dette ikke kom til å gå 
bra. De savnet noen å snakke med, noen 
de kunne forberede seg sammen med. Om 
all engstelsen og usikkerheten, om hvordan 
det ville bli når barnet ble født, dersom det 
overlevde osv. 

– Vi hadde ufattelig mange spørsmål, men 
visste ikke helt hvem vi kunne hendvende oss 
til. Det gjorde ikke situasjonen noe bedre.

Visste ikke om han ville klare seg
Janne beskriver seg selv etter fødselen 
som mer eller mindre et vrak. Hun torde 
nesten ikke å gå inn til barnet det første 
døgnet. At hun selv har legeskrekk gjorde 
ikke saken bedre. Hun forteller ærlig 
 
 
 
 

at hun trengte lang tid på å venne seg til å 
se på barnet, med arr og blod og slanger 
stikkende inn og ut.

– Jeg visste ikke om han kom til å klare 
seg, om dette var siste gangen jeg fikk se 
ham, forteller Janne og legger til at hun 
hele tiden ventet på den store nedturen og 
beskjeden om at noe gikk galt. Hun var 
mentalt forberedt på det verste, og klarte 
rett og slett ikke å sitte inne hos Theo særlig 
lenge av gangen.

– Vi hadde forberedt oss på «alt», snakket om 
alle eventualiteter i forkant; begravelse, organ-
donasjon osv. Jeg var så forberedt på det verste 
at jeg ikke klarte å tro på at det kunne gå bra.

Så skjønte en jordmor på nyfødt intensiv 
at ikke alt var som det skulle, og at Janne 
trengte støtte.

– Hun hjalp meg, «tvang» meg omsorgsfullt 
til å gå inn til Theo og ordnet med kontakt 
med BUP. Jeg trengte virkelig noen å snakke 

og bearbeide med, smiler Janne. For 
hun skammet seg også over sin 

egen reaksjon. At hun bare 
gråt og gråt når hun var 

på nyfødt intensiv hos 
Theo, at hun nesten 

ikke orket å se på 
ungen. Hun klarte 
ikke snakke om 
det med mannen 
sin en gang.

– Det var vondt å se Theo tilkoblet alt mulig, 
og jeg tenkte hele tiden på hva jeg gjør om 
vi mister han. 

Gikk bra!
Etter operasjonen ble situasjonen annerledes 
for begge foreldrene, lettere. Den ble et 
vendepunkt. Nå klarte Janne å tenke tanken 
ut at de ikke skulle miste barnet sitt, at han 
kom til å klare seg. Hun slappet endelig av 
og fikk omsider til å sove. Hallvard og Janne 
har flere ganger vært utenfor sykehuset 
etter at Theo ble operert, til og med på 
restaurant i Oslo. De har også hatt besøk 
av besteforeldre, og av storesøster Pernille.

Da Hjertebarnet møter Janne, Hallvard og 
storesøster Pernille på Rikshospitalet, er 
det en uke siden Theo ble operert. Troen 
på at dette skal gå bra, er nå på plass. De 
vet lite om hvor lenge Theo blir værende på 
Rikshospitalet, for mindre komplikasjoner 
har dukket opp, helt vanlige. Det tar de 
ganske rolig nå. Storesøster og pappa er 
på vei hjem til Stavanger, mamma blir igjen 
på sykehuset. De har fremdeles all verdens 
tanker og spørsmål om hvordan dette blir 
når de kommer hjem med Theo også, og 
ser fram til å møte andre foreldre i samme 
situasjon gjennom Foreningen for hjertesyke 
barn, hvor de er medlemmer.

– Vi har jo aldri levd med et sånt barn, sier 
Janne som nå har bestemt seg for at han er 
frisk, men har et sykt hjerte. Kalveklaffen i 
lungepulsåren må byttes om to til ti år, det 
kan de forholde seg til.

Å FÅ VITE OM HJERTEFEIL UNDER SVANGERSKAPET

– Jeg var som en flodhest på slutten av 
svangerskapet, forteller Janne, og medgir 
at det hele var tungt å bære, både fysisk og 
mentalt. Theo ble født på Rikshospitalet, 
en uke før termin. Han var kraftig og lang 
(4280 gram og 54 cm), men det tyngste 
for foreldrene var nok alle bekymringene.

– At han var stor kunne komme godt med, 
var min første tanke, han som skal igjennom 
så mye, sier Janne.

Gutten ble tatt bort fra foreldrene umid-
delbart etter fødselen, lagt i respirator og 
medisinert for å holde ductus åpen. Seks 
dager senere ble han operert.

– Vi var blitt forberedt på at han skulle 
tas fra oss med en gang etter fødselen. Det 
var vondt, men veldig greit å være mentalt 
innstilt på det, synes Janne.

Hjertebarnet møter den lille familien i kafeen 
på Rikshospitalet i slutten av mai. Store-
søster Pernille på tre år og pappa Hallvard 
er på vei til flyplassen, de skal reise hjem 
til Stavanger. Theo og Janne blir igjen på 
Rikshospitalet, litt usikkert for hvor lenge. 
Akkurat nå er hun likevel aller mest lyk-
kelig for at både fødsel og operasjon er 
tilbakelagt, og at det ser ut som om ting 
går den riktige veien. Det har vært noen 
skjær i sjøen.

Hjelpeoperasjon etter et døgn
Janne forteller at ett døgn etter fødselen fikk 
hun og Hallvard beskjed om at Theo var 
ustabil og ganske dårlig. Da ble det utført 
et hjelpeinngrep med kateter, hvor kardio-
logene laget et hull mellom Theos forkamre. 
Slik fikk de også stabilisert ham, og 19. mai 
ble åpen hjerteoperasjon gjennomført etter 
planen. Janne vil aldri glemme ansiktet til 
kirurg Sigurd Birkeland da han kom mot 
dem etter operasjonen.

– Han var et eneste stort smil, husker Janne, 
og tar vare på det øyeblikket da de fikk vite 
at operasjonen var vellykket og at alt var 
gått bra som en skatt.

Mange kontroller og ulike beskjeder 
underveis
Janne og Hallvard bor på Hundvåg i Sta-
vanger, og den første ultralydundersøkelsen 

ble gjort som rutinekontroll i uke 18 på 
Stavanger Universitetssykehus (SUS). Janne 
beskriver kommentaren fra jordmor, «Her 
er det visst noe med hjertet som ikke stem-
mer», som litt av et sjokk til de foreløpig 
intetanende foreldrene. Jordmoren tilkalte 
umiddelbart en gynekolog, Phillip von Bran-
dis, som undersøkte barnet videre. Han ga 
foreldrene mye informasjon, så mye som 
han kunne gi dem. Janne forteller at von 
Brandis var utrolig flink til å forklare, veldig 
grundig og saklig, og han klarte å få dem 
til å gå derifra ganske rolige, til tross for 
dramatikken i situasjonen. 

– Vi ba om at han ikke skulle legge skjul på 
noe, og at vi skulle få vite hva det var han 
så, betoner Janne.

– De trodde først at babyen hadde diagnosen 
pulmonal stenose, som vel egentlig er en 
ganske mild diagnose. Vi slo oss til ro med 
dette. Svaret fra fostervannsprøven fikk 
vi per telefon, den viste heller ingen andre 
avvik. Vi feiret en god jul.

I ukene etterpå var Janne på jevnlige kon-
troller på SUS, og følte seg godt ivaretatt. 
Etter hvert fattet imidlertid den samme legen 
mistanke om at noe mer var galt, og var i 
dialog med senter for fosterdiagnostikk i 
Trondheim per telefon. Han ble usikker på 
den første diagnosen, og mente nå å kunne 
se flere feil i hjertet. I uke 33 ble Janne og 

Hallvard sendt til Senter for fostermedi-
sin på St. Olavs Hospital i Trondheim for 
utvidet kontroll.

– Undersøkelsen i Trondheim var en ganske 
kaotisk opplevelse for vår del, forteller 
Janne. Jordmødre og leger tittet på skjer-
men og diskuterte med hverandre, brukte 
faguttrykk og hadde bekymrede miner over 
hodet på det unge paret. Som etterpå reise 
hjem med en diagnose som sa dem lite og 
knapt noe annet å holde fast i enn enda 
større usikkerhet.

– Vi fikk med oss at de nesten aldri hadde 
sett en sånn kombinasjon av hjertefeil tid-
ligere, jordmoren på St. Olavs hadde vært 
borti to liknende tilfeller på 26 år. Og at 
klaffen på venstresiden (mitralklaffen) var 
dårlig, men det var vanskelig å se via ultra-
lyd hvor skadet den var. Vi fikk vite at det 
ikke finnes ny mitralklaff for nyfødte, og 
dro hjem til Stavanger med ufattelig mange 
tanker og spørsmål. Det vi gjorde da, var å 
lese, alt vi fant. Vi prøvde å forstå, men det 
var jo nesten galskap. Det du finner når du 
surfer på nett, er ikke skrevet for foreldre. 
Vi ble ikke akkurat mindre usikre av dette.

Trygg så lenge han var i magen
Familien ble også sendt til kontroll på Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet. Det var 
her Janne skulle føde, og her barnet skulle 
opereres etter fødselen.

Små hjerter – store valg
Hjertefeil er det mest vanlige medfødte og strukturelle utviklingsavvik. Alvorlig medfødt  
hjertefeil diagnostiseres i varierende grad før fødselen. I snitt oppdages mindre enn 50  
prosent av disse hjertefeilene på ultralydundersøkelse i svangerskapets uke 18. Her er det 
store variasjoner mellom sykehusene. 

For gravide og par som får beskjed om at fosteret har hjertefeil, kan situasjonen oppleves som 
en akutt livskrise. For noen må også en krevende beslutning om å fortsette eller avbryte svan-
gerskapet tas. Situasjonen stiller svært store krav til samhandlingen mellom helsepersonell 
og gravide/par og informasjonen og refleksjonsstøtten som gis. 

Det er et opplevd behov for å styrke og kvalitetssikre slike prosesser. Foreningen for hjerte-
syke barn søker midler for å finansiere et tverrfaglig prosjekt som har som mål å forbedre sam-
handlingsprosessen rundt gravide og par som befinner seg i denne situasjonen. Ett av målene 
med prosjektet er å bidra til en standardisering av hvordan denne foreldregruppen ivaretas, 
hvor formidlingsprosessen og oppfølgingen av foreldre som får påvist at fosteret har alvorlig 
hjertefeil inngår.

HÅPER ALLE SNART KAN KOMME HJEM: Lillebror Theo ligger fortsatt på intensivavdelingen. 
Mamma Janne Kvale Klungtveit blir igjen hos ham på Rikshospitalet, mens pappa Hallvard 
Klungtveit og storesøster Pernille reiser hjem til Stavanger.

SLITSOM REISE: Janne legger ikke skjul på at siste halvdel av 
svangerskapet bød på mange opp- og nedturer og mye usik-
kerhet.

Halvveis i svangerskapet fikk Janne Kvale Klungtveit og Hallvard Klungtveit vite at 
barnet i magen hadde hjertefeil. Resten av graviditeten ble en slitsom reise. Parallelt 
med at foreldrene stadig fikk beskjed om alvorligere diagnoser, ble deres håp om at 
dette skulle gå bra svakere. Så endte det likevel godt. 13. mai kom Theo Kvale Klungtveit 
til verden. En uke senere var han operert.
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erne delte hovedansvaret for 
pasientgruppene seg imellom. 
Inger-Margrethe ble spurt om å 
ta ansvar for hjertebarna. Hun har 
ikke angret en dag på at hun sa ja! 

– Jeg trives så bra med dette, forteller hun, 
og det skinner igjennom at hun gruer seg 
litt for å slutte.

Inger-Margrethe har vært på mange kurs 
opp igjennom årene, og hun synes kombina-
sjonen av problemstillingene rundt medfødt 
hjertefeil er spesielt interessant: Det som 
følges opp medisinsk er ganske målbart og 
konkret, samtidig som det dreier seg om så 
mye mer enn bare hjertet hos dette barnet. 

– Man må jo også ta med alle de psykoso-
siale forholdene, for ikke å glemme resten 
av familien, forklarer hun, og medgir at 
hun har brukt en del tid på foreldrene og 
disse familiene.

– Jeg opplever stor takknemlighet fra famili-

PASIENTENE HAR GJORT INNTRYKK Tekst  og foto: Hanni Winsvold Petersen

– Dette er en fantastisk spennende pasi-
entgruppe, og jeg har lært så mye, ikke 
minst gjennom alle konsultasjonene med 
pasientene. 

Inger-Margrethe Andersen jobbet sine første 
år som nyutdannet sykepleier på barnekirur-
gisk avdeling, først på Haukeland Univer-
sitetssykehus, så på Rikshospitalet i Oslo. 
Deretter tok hun helsesøsterutdannelse og 
hadde i 15 år sitt virke som helsesøster i 
Stavanger. I 1993 søkte hun seg tilbake 
til sykehus, først til nyfødtavdelingen ved 
Stavanger Universitetssykehus (SUS) og 
deretter til barne- og ungdomspoliklinikken. 
Her har hun vært siden. 

– Jeg liker så godt å jobbe på sykehus, her 
er det alltid mye aktivitet og kjekke kolleger 
å samarbeide med, forteller den driftige 
sykepleieren. Som helsesøster følte hun seg 
til tider litt alene og savnet det faglige fel-
lesskapet og samarbeidet som finnes på 
sykehuset.

 – Også har jeg jo vært så heldig, miljøet 
her på barne- og ungdomsklinikken er fan-
tastisk godt og samarbeidet med legene er 
fantastisk. 

Ansvar for hjertebarna
Ifølge kolleger har Inger-Margrethe lagt igjen 
mye i jobben, både som fagperson og som 
engasjert medmenneske. At hun endte opp 
med å fordype seg i hjertesyke barn på SUS, 
var egentlig tilfeldig. Rett etter årtusenskiftet 
ble avdelingen omorganisert, og sykeplei-

Pasientene 

Sykepleier Inger-Margrethe Andersen går i sommer av med pensjon, etter en lang og 
variert karriere i barnas tjeneste. De siste 15 årene har hun vært fulltidsengasjert for 
hjertesyke barn på Stavanger Universitetssykehus. Noen av dem har hun fulgt fra de 
var nyfødte og langt opp i ungdomsårene. Å bryte opp fra dette er vemodig for Inger-
Margrethe selv, men like mye for pasientene og kollegene. 

ringen av kontrollene og tatt alle nødvendige 
forundersøkelser (blodtrykk, vekt, eventuelt 
EKG osv.). Hun har sans for gode systemer 
og rutiner, og har bidratt til å utarbeide flere 
av dem på barne- og ungdomspoliklinik-
ken. Blant annet har hun, i samarbeid med 
kolleger og barnekardiologer, laget prose-
dyrer for rutinene rundt den polikliniske 
oppfølgingen av hjerteopererte. 

Inger-Margrethe har også vært sentral i 
planleggingen og gjennomføringen av kur-
sene for foreldre til alvorlig hjertesyke barn 
på Lærings- og mestringssenteret (LMS) på 
SUS. Her får foreldrene møte barnekardio-
loger, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeut, 
ernæringsfysiologer og andre, og gis mye og 
aktuell informasjon om hva det innebærer 
å ha et hjertesykt barn.

– For foreldrene er dette en annen arena 
enn sykehuset, og det er lettere å få kontakt 
med dem. Her møter de oss som fagfolk og 
de møter andre som er i samme situasjon. 
Foreldrene har en litt annen fremtoning på 
disse kursene, og de formidler andre sider 
ved sin opplevelse av det å ha et hjertesykt 
barn, særlig når vi prater i gruppe, forteller 
Inger-Margrethe. 

Det arrangeres også tilsvarende kurs på 
LMS hvert år for hjertesyk ungdom rundt 
15 års alder. 

– De unge må vite selv hva som feiler dem, 
denne bevisstgjøringen jobber vi med på 
disse kursene, understreker den erfarne 
sykepleieren. 

FFHB er en unik forening
Foreningen for hjertesyke barn i Rogaland 
er aktivt med i organiseringen og gjennom-
føringen av kursene for foreldre og for ung-
dommer på LMS. Tillitsvalgte fra foreningen 
forteller sine historier og introduserer orga-
nisasjonens tilbud. Inger-Margrethe trekker 
i denne sammenhengen fram det svært gode 
og verdifulle samarbeidet sykehuset har med 
Foreningen for hjertesyke barn i Rogaland. 

– Det er helt unikt med en slik forening som 
er så aktiv overfor sin pasientgruppe og som 
gjør så mye for dem og for oss. Foreningen 
for hjertesyke barn er en enorm pådriver og 
så lett å forholde seg til. Foreningen bidrar i 
planleggingen og gjennomføringen av kursene, 
de gir gaver og utstyr til avdelingen og kommer 
innimellom med kake til oss til og med, fortel-
ler Inger-Margrethe ivrig, og understreker at 
denne rosen må med i artikkelen.

Tidligere NAST-sykepleier
Før Inger-Margrethe begynte på barne- og 
ungdomspoliklinikken jobber hun på nyfødt-
avdelingen på SUS. Her var hun med på å 
få i gang ordningen med nyfødtavdelingens 
ambulerende sykepleiertjeneste (NAST). 

Barn som for eksempel har utfordringer med 
å spise, som trenger å få målt metningen og 
annet, kan få hjemmebesøk og veiledning 
av dette teamet i opp til seks måneder etter 
fødsel. Inger-Margrethe var i sin tid selv en 
«NAST-sykepleier», og var på hjemmebesøk 
hos en rekke nybakte foreldrene, deriblant 
også noen av dem med hjertesyke barn. Hun 
forteller at noen av ungdommene hun møter 
på kursene, og på poliklinikken, har hun 
holdt følge med fra de ble født. 

– Det har vært en glede å følge dem, og det 
er så flott å møte dem igjen her på polikli-
nikken når de er blitt ungdommer, forteller 
sykepleieren. Hun legger ikke skjul på at 
pasientene gjør inntrykk på henne.

Det blir både rart og litt sårt å skulle slutte, 
synes Inger-Margrethe, men kanskje litt 
deilig også. Dagene vil definitivt bli roligere. 
Barneklinikken har vært hennes arbeidsplass 
og arena for engasjement i så mange år. 

– Inger-Margrethe har vært vår faste med-
hjelper så lenge, og hun har alltid engasjert 
seg veldig i disse pasientene. Og så passer 
hun på at vi (les barnekardiologene) gjør 
alt det vi skal og ikke glemmer noe, for-
teller overlege og barnekardiolog på SUS, 
Magne Berget, som kommer til å savne 
sin trofaste kollega gjennom mange år på 
poliklinikken.

har gjort inntrykk

ene, og merker at de setter pris på kontinui-
teten, det at de møter de samme personene 
på sykehuset fra gang til gang og over tid. 
Særlig i forkant og etterkant av operasjo-
ner. I disse periodene er mor og far ekstra 
sårbare, og du kommer ganske tett innpå 
dem, forteller Inger-Margrethe.

Sans for gode systemer
Pasientgrunnlaget ved Stavanger Universi-
tetssykehus har økt fra år til år. Poliklinikken 
har i dag rundt 150 konsultasjoner i måne-
den med hjertesyke barn. Inger-Margrethe 
har hatt ansvaret for ventelistene og å kalle 
inn til polikliniske undersøkelser. Dessuten 
har hun organisert og bistått ved gjennomfø-

Inger-Margrethe 
Andersen har gitt mye for 
de hjertesyke pasientene 
på barne- og ungdomspo-
liklinikken på Stavanger 
Universitetssykehus.

VIL BLI SAVNET: Sammen med gode kolleger på poliklinikken, fra venstre syke-
pleier Heidi Utvik, sykepleier Inger-Margrethe Andersen, kardiologisk sekretær 
Kirsti Røed og barnekardiolog Magne Berget.

Inger-Margrethe sammen med hjertesyke 
Vilde Meisland Helle som fortalte at hun 
kommer til å savne Inger-Margrethe.
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Landsdekkende ungdomspoliklinikk og 
forskning om ungdom med hjertefeil
Stadig flere barn med komplekse hjertefeil vokser opp, og gruppen unge voksne med 
alvorlige tilstander tiltar. Oslo universitetssykehus (OUS) har et særskilt ansvar for, og 
i disse dager et ekstra fokus på, å følge opp disse pasientene. Barnehjerteseksjonen 
på OUS har etablert en ungdomspoliklinikk som dekker store deler av landet. I tillegg 
gjennomføres et omfattende forskningsprosjekt om ungdom med kompleks medfødt 
hjertefeil (Fontan-prosjektet).

På de fleste sykehus i Norge er alders-
grensen på barneavdelingene for de 
hjertesyke barna satt til 18 år. Deretter 

er det voksenkardiologer på sykehusene som 
følger opp de unge voksne med hjertefeil. 
Dette innebærer at barn med hjertefeil, også 
i de kritiske ungdomsårene, går til oppføl-
ging på barneavdelinger (eller barne- og 
ungdomsavdelinger) på sykehusene. 

Det er en kjensgjerning at ungdom med kro-
nisk sykdom har behov for en litt annen type 
oppfølging enn den som blir tilbudt barn. 
Ikke bare fordi nye medisinske og psyko-
sosiale problemstillinger dukker opp, men 
også fordi de gradvis skal ta eierskap til eget 
liv og ansvar for egen helse og hjertefeil (se 
artikkel om helserettslig aldersgrense s. 37). 
Dette er en prosess som krever at de unge 
møtes som snart voksne, både av foreldre og 
av helsepersonell. Informasjonen de mottar 
må tilpasses deres gryende modenhet, og den 
bør i større grad detaljeres. Ungdom trenger 
alenetid med helsepersonell, de har sine 
egne spørsmål. Kanskje skal ikke foreldre 
lenger være til stede ved alle konsultasjoner 
og undersøkelser. 

Mange sykehus har tilpassede opplegg for 
oppfølging av ungdom (transisjon), men 
langt fra alle. I tidligere utgaver av Hjerte-
barnet har vi omtalt ungdomstilbudet 13+ 
i Bergen og ungdomssatsingen i Akershus.

Komplekse medfødte hjertefeil som tid-
ligere var dødelige, kan i dag behandles 
med kirurgi. Fontan-prosedyren er en 
omfattende metode som benyttes ved en 
del av de mest kompliserte hjertefeilene. 
Behandlingen innebærer en serie palliative 
hjelpeoperasjoner hvor utfallet blir en såkalt 
ettkammer-sirkulasjon. Det vil si at et «halvt 

hjerte»(ettkammer-hjerte) pumper blod ut til 
kroppen, mens den passive blodstrømmen 
fører blod tilbake til og igjennom lungene 
(altså ikke via hjertet). Cirka 250-300 pasi-
enter er Fontan-operert i Norge siden man 
startet med denne prosedyren. I Norge er 
inngrepet gjort rutinemessig siden 1999, 
før dette ble pasientene sendt ut av landet 

for disse operasjonene, stort sett til USA 
eller Sveits. 

Fagmiljøet ser et stort behov for å få flere 
svar på hvordan det går med disse pasien-
tene, og på hva som er den beste behand-
lingen for dem i det videre forløpet og over 
tid. I 2014 bestemte de seg på OUS for 

OUS innførte 18 års aldersgrense på Bar-
neklinikken i september 2014. På barnehjer-
teseksjonen på Rikshospitalet har de siden 
1. september i fjor hatt et eget system for 
oppfølging og kontroller av ungdom med 
kompliserte hjertefeil, som snart skal over til 
voksenkardiologisk avdeling. Det er etablert en 
egen ungdomspoliklinikk på Rikshospitalet, 
hvor ungdom fra hele landet med middels 
kompliserte og kompliserte medfødte hjer-
tefeil (med unntak av Trondheimsområdet 
og Bergensområdet, som har egne program-
mer) kalles inn til en egen kontroll det året 
de fyller 18. 

– Denne kontrollen på Rikshospitalet 
kommer ikke isteden for, men som et supple-
ment til undersøkelsene og oppfølgingen som 
ungdommen skal på ved sitt lokale sykehus, 
sier overlege Thomas Möller. Han er såkalt 
transisjonsansvarlig på barnehjerteseksjonen 
på Rikshospitalet, og argumenterer for at 
OUS, som er sykehuset hvor disse pasientene 
er operert, har et særskilt ansvar for å følge 
dem opp.

– Vi gjør undersøkelsene med «kirurgiske 
briller», og legger derfor kanskje inn litt 
andre tolkninger av det vi finner, noe som 
kan ha betydning for den videre behand-
lingen, understreker Möller. Han er opptatt 
av at dette skal foregå i et samarbeid med 

lokalsykehusene, som fortsatt skal følge opp 
sine ungdommer. 

Möllers erfaring så langt er at undersø-
kelsene de gjør av ungdommene på denne 
kontrollen, ofte leder til flere og mer detal-
jerte medisinske undersøkelser, for eksempel 
med transøsofageal ultralyd (via spiserøret) 
eller MR.

 – Vi finner ting vi ellers ikke ville oppdaget, 
forklarer Möller, som etter disse kontrollene 
sender detaljerte epikriser til barnekardio-
logene på lokalsykehusene.

Ungdom som utelukkende har arytmipro-
blematikk, skal ikke til denne poliklinikken, 
men får tilbud om egen oppfølging av spe-
sialist på arytmifeltet. Heller ikke de som 
har enkle og mindre kompliserte medfødte 
hjertefeil kalles inn til ungdomspoliklinikken 
på Rikshospitalet, de forholder seg kun til 
sitt lokale sykehus.

De unge skal selv ta kontroll 
Sammen med Thomas Möller utgjør syke-
pleier Elisabeth Getz duoen som per i dag 
tar seg av ungdomspoliklinikken på bar-
nehjerteseksjonen på Rikshospitalet. I til-
legg til de medisinske undersøkelsene som 
gjennomføres, er det satt av tid til å samtale 
med de unge. I forbindelse med at også 

UNGDOMSPOLIKLINIKK

16–18-åringer er inkludert som pasienter 
på Barnemedisinsk avdeling på OUS, er det 
blitt utarbeidet sjekklister for dette, som 
danner et utgangspunkt for samtalen med 
ungdommen.

Elisabeth Getz forteller at det er mange 
temaer som berøres i disse konsultasjonene, 
alt fra sykdomslære, fysisk aktivitet, pier-
cing, tatovering, prevensjon og yrkesvalg/
utdanning.  

– Samtidig legger vi vekt på betydningen 
av å ta ansvar for egen helse og medisinske 
kontroller fremover. Det er svært viktig at 
disse ungdommene ikke faller ut av det videre 
kontrollopplegget.

Getz og Möller synes det er spennende og 
utfordrende å jobbe med denne aldergruppen 
på poliklinikken, men erkjenner at det har gitt 
dem nye faglige utfordringer som helseper-
sonell. De jobber med å øke sin kompetanse 

med faglig påfyll innen ungdomsmedisin.
– Hensikten er at de unge selv skal få følel-
sen av at de har en form for kontroll over 
sykdommen og hva den innebærer for dem. 
De skal også bli trygge på hvem som skal 
følge dem opp videre medisinsk. For ungdom 
som hører til Oslo og hvor OUS fungerer 
som lokalsykehus, involveres også voksen-
sykepleier (GUCH) Anne Scheide.

FORSKNING PÅ UNGDOM MED KOMPLEKS MEDFØDT HJERTEFEIL: 
FONTAN-PROSJEKTET
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å legge om den rutinemessige oppfølgin-
gen av disse pasientene. Før overgangen 
til voksenkardiologisk oppfølging ønsket 
de å ta ungdommene inn til en grundigere 
utredning, som blant annet inkluderer MR-
undersøkelser og en ny hjertekateterisering.

Behov for mer kunnskap
En Fontan-sirkulasjon fører til en helt spesi-
ell fysiologi hos pasienten, og den utgjør en 
påkjenning for resten av kroppen. Belastnin-
gen på øvrige organer kommer til uttrykk 
etter som barnet vokser til og blir større. 
Fontan-opererte pasienter fordrer tett medi-
sinsk oppfølging. 

Internasjonalt har problemstillingene rundt 
langtidseffektene av ettkammer-sirkulasjon 
begynt å få en del oppmerksomhet, og det 
forskes (noe fragmentert) på såkalte «failing 
Fontan» (Fontan-opererte med sirkulasjons-
svikt). Utfordringene med disse studiene er 
at pasientgrunnlaget fremdeles er lite.

Thomas Möller har i flere år gått svan-
ger med en idé om en større og tverrfaglig 
studie av Fontan-opererte barn og unge i 
Norge. Tankene har han luftet med kolleger 
i fagmiljøet, både i og utenfor Norge. Nå er 
han i gang med en omfattende og popula-
sjonsbasert kartlegging. Studien er klinisk, 
skal gå over tre år og består av en rekke 
delprosjekter. Den er finansiert fra ulike 
hold og har base på Barnehjerteseksjonen på 
Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus. 

Må se på mer enn hjertet
– Sirkulasjonssvikt hos Fontan-pasienter er 
ikke så lett å identifisere og beskrive med 
de diagnostiske metodene vi har per i dag. 
Hjertet kan isolert sett se bra ut og tilsy-
nelatende fungere, men helheten kan slite. 
Vi må følge flere ting parallelt, som blant 
annet tarm og lever. Det er rett og slett litt 
diffust når problemene inntreffer, og de er 
først og fremst basert på symptomer – som 
må fanges opp, sier Möller som i mars startet 
kartleggingen av de første pasientene. Pro-
sjektet er en del av ungdomspoliklinikken 
på barnehjerteseksjonen, men inkluderer 
kun dem som er Fontan-operert, som kalles 
inn ved 16–17 årsalderen.

– Når de kommer til oss for denne kartleg-
gingen, ser vi at avstanden til andre ungdom-
mer på samme alder begynner å bli ganske 
synlig. De har fjernet seg fra jevngamle i 
funksjonsnivå, og det kan oppleves som 
sterkt og nederlagspreget. Samtalene med 
disse foreldrene og ungdommen er ganske 
krevende, og ikke alt er like lett å forklare, 
medgir Möller. Blant annet fordi det fremde-

les er mye de ikke vet og har svar på. I sam-
talene får de unge ganske mye informasjon 
om egen tilstand, kanskje er det for første 
gang de får den såpass grundig presentert. 

Kan velge om de vil være med i 
forskning
Familiene (det vil si ungdommen og for-
eldre) som er med i denne studien, mottar i 
forkant et brev med en innkalling til under-
søkelsene og en beskrivelse av alt som 
skal gjøres. Programmet er omfattende 
og pasienten legges inn for en hel uke. 
Familiene informeres om at det de skal 
igjennom er en klinisk utredning, hvor 
noen undersøkelser vil kunne ha direkte 
betydning for videre behandling her og nå, 
mens andre i første omgang kun vil være 
til forskning. Samtlige Fontan-opererte 
kalles inn til utredningen, men ungdom-
mene/familiene kan selvsagt reservere seg 
mot de få undersøkelsene og prosedyrene 
som kun er til forskning. 

Både hjertefunksjon, lunge og lungekar, 
lever, tarm, nyre, fysisk kapasitet og mus-
kulatur testes, og det tas blodprøver hvor 
immunsystem og stoffskifte undersøkes 
bredt og grundig. Mange faggrupper er 
involvert. I tillegg kartlegges livskvaliteten 
og psykososiale forhold. 

Sykepleier Elisabeth Getz er også med i 
dette prosjektet, hun gjennomfører samta-
lene og står for undervisningen av de unge. 
I tillegg er forskningssykepleier Ingrid Harg 
med, i en stilling finansiert av Foreningen 
for hjertesyke barn for to år. Hun fungerer 
som praktisk koordinator i prosjektet, og 
har i tillegg vært med i utformingen av 
spørreskjemaene i den delen av studien 
som ser på ungdommens livskvalitet.

– Den kliniske utredningen og undersø-
kelsene som gjøres gir et viktig informa-
sjonsgrunnlag for å planlegge disse pasien-
tenes videre behandling, hvor også mulig 
transplantasjon i fremtiden kan være tema, 
forklarer Möller. Han betoner at sistnevnte 
ikke er aktuelt for alle, men de fleste av 
disse pasientene og familiene har hatt det 
liggende i bakhodet, og det er nødvendig å 
kommunisere om temaet. For mange, både 
de unge selv og foreldrene, kan fremtidig 
behandling og eventuell transplantasjon 
være tøft å snakke om. 

Prosjektet er ennå i startfasen, men Thomas 
Möller ser allerede nå at opplegget har 
noe for seg. 

– Vi oppdager ting vi ikke hadde regnet 
med og som vi ikke ville ha oppdaget om 
vi bare gjorde de vanlige undersøkelsene. 
Nå løftes nye ting fram, og problemstil-
lingene tas inn i hjertemøtene og diskuteres 
videre der i hele teamet med hjertelegene 
og hjertekirurgene. Dette er svært lærerikt 
og nyttig.

På lengre sikt er målet at forskningspro-
sjektet skal føre til en bedre forståelse av 
prognosene og langtidseffekten av behand-
lingen til denne pasientgruppen, i tillegg til 
at diagnostikk- og undersøkelsesmetodene 
utvikles og blir mer systematiske og presise. 

– Bedre oppfølging og nye behandlingsmeto-
der kan gi bedre funksjon og høyere livskva-
litet for disse pasientene, sier Thomas Möller 
som forteller at de trenger mest mulig tall 
på flest mulig pasienter for å få best mulig 
resultat av studien. Dette er også grunnen 
til at hele studien (inkludert delstudiene) er 
samlet på Oslo Universitetssykehus.

INE SKÅLAND GAUSEL er 17 år, fra Sandnes i Rogaland og fontanoperert. Hun var i slutten av april innkalt til fire 
dagers poliklinikk på Rikshospitalet i Oslo, og deltok både i det kliniske prosjektet og i forskningsprosjektet. 

– Det var kjekt og egentlig ganske betryggende å få avklart hvordan alt er med meg. Det letter overgangen til 
voksenavdelingen, synes Ine. 

Selv om undersøkelsene disse dagene var mange, opplevde hun at det gikk veldig greit. Alt som skulle skje ble 
forklart og fortalt på en ålreit måte, og de voksne var hyggelige. 

– Det var jo ganske nyttig å få litt ekstra informasjon og få hjertefeilen så grundig forklart også da. Nå vet jeg 
egentlig litt mer om hvordan ting fungerer, sier Ine, som oppfordrer alle som blir innkalt til å være med på dette.

FORSKNINGSSYKEPLEIER PÅ BARNE-
HJERTESEKSJONEN PÅ RIKSHOSPI-
TALET: Intensivsykepleier Ingrid Harg 
begynte på Barnehjerteseksjonen på Oslo 
Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet i 
slutten av februar i år, i en 40 prosent pro-
sjektstilling som forskningssykepleier, finan-
sieres for to år av Foreningen for hjertesyke 
barn. Ingrid skal i all hovedsak involveres i 
den tiltagende forskningsaktiviteten på sek-
sjonen. I første omgang er hun knyttet opp til 
«Fontan sirkulasjon» og utvikling av den hjer-
tefaglige kompetansen på sengepost 2. 
I tillegg til sin sykepleierutdannelse holder 
Ingrid  på med en mastergrad i sykepleie-
vitenskap.

SAMARBEIDER OM UNGDOM: Sykepleier Elisabeth 
Getz, overlege Thomas Möller og forskningssykepleier 
Ingrid Harg, holder godt tak i ungdomssatsningen på 
barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet.
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NEGATIVE LIVSHENDELSER GJØR UNGDOM SÅRBARE Tekst og foto: Hanni Winsvold Petersen

Alle rammes før eller siden av negative 
livshendelser. Noen erfaringer viser 
seg imidlertid tyngre å bære, og de 

får større innflytelse på hvordan vi har det, 
i særdeleshet hos unge mennesker, ifølge 
forsker Ole Rikard Haavet. Å leve med 
funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom 
er hendelser som kan prege et ungt sinn. 

Ole Rikard Haavet er lege med spesialisering 
i både allmenn- og samfunnsmedisin. Han 
har fastlegepraksis på Lillestrøm og er i til-
legg i halv stilling som førsteamaunensis på 
Avdeling for allmennmedisin, Institutt for 
helse og samfunn, ved Universitetet i Oslo.

Hans interesse for barn og unges helse ble 
vekket allerede på nittitallet. Da var han 
bydelsoverlege på Romsås i Oslo og så ung-
doms helse truet fra flere kanter, samtidig 
som han registrerte at noen klarte seg mot 
alle odds. Han ble nysgjerrig på hva som 
egentlig har betydning, og har siden forsket 
mye på individuelle og kontekstuelle forhold 
som påvirker ungdommers helse. 

Kronisk sykdom – en negativ 
livshendelse
Haavets forskning viser at vold og seksuelle 
overgrep topper listen over negative hen-
delser og risikofaktorer hos ungdom. Men 
også forhold som mobbing, brudd mellom 
foreldre, det å miste et nært familiemedlem 
og kronisk sykdom, er omstendigheter som 
kan virke inn på både selvbilde og tilbøyelig-
het for depresjon. Dernest har også antallet 
negative livshendelser betydning; akkumu-
lerte belastninger får en sumeffekt.

Det å leve med funksjonsnedsettelser og/
eller kronisk sykdom faller i denne fors-
kningen inn under kategorien av negative 
livshendelser, og slår i Haavets studier ut 
som en middels belastende risikofaktor (se 

faktaboks for hendelser som er tatt med i 
undersøkelsen og deres betydning hierarkisk, 
det vil si ut fra betydning). 

Annerledeshet er vanskelig for ungdom
Erfaring tilsier at barn fram til rundt 12 års 
alder, til sammenlikning med ungdom, har 
en mer ukomplisert innstilling til det å leve 
med sykdom. De har normalt større aksept 
og toleranse for forskjellighet, og kan leve 
ganske fint med det å være litt annerledes. 
I tenårene endrer dette seg. Takhøyden blir 
lavere, både individuelt og for gruppen. 
For ungdom innebærer forskjellighet en 
langt større og negativ sårbarhet enn for 
mindre barn. 

– Kronisk sykdom betyr som oftest at den 

unge har begrensninger på noen områder. Å 
knekke sosiale koder og å være populær står 
i sentrum i disse årene. De unge opererer i 
dag i en fysisk og i en virtuell verden. Her 
kan det utvises både strenghet og raushet. 
Så fort en kronisk sykdom influerer på livet 
til ungdommen, slik at den må tas hensyn 
til og ungdommen opplever seg som litt 
annerledes, vil sykdommen kunne gi nega-
tive utslag i selvforståelsen og den psykiske 
helsen, forteller Haavet. I sitt materiale har 
han sett at det å føle seg annerledes blant 
jevngamle for ungdom, oppleves som svært 
sosialt stigmatiserende.  

Press for å lykkes
Ungdom lever her og nå, og får sosial tre-
ning ved å gjøre det samme som alle andre. 

Negative livshendelser gjør ungdom sårbare
Antall unge mennesker med tegn på depresjon stiger, både i Norge og i resten av verden. 
Mange spør seg hvorfor. Forskning peker på at negative livshendelser, som for eksempel 
kronisk sykdom, foreldres samlivsbrudd og mobbing gjør ungdom sårbare og mer 
utsatte for depresjon. Det viser seg imidlertid at risikoen kan forebygges, blant annet 
ved at ungdom blir sett og hørt.

Dersom dette ikke lenger er mulig, kanskje 
på grunn av deres sykdom, må de lete etter 
alternative strategier. Det er ikke alltid like 
lett. Haavet minner også om at presset for 
å lykkes i dag er stort, og fallhøyden til-
svarende dyp. 

– Opplevelsen av ikke å lykkes kan i neste 
omgang gi den unge en følelse av ikke å 
være noe verdt, sier Haavet. Hos hele 62 
prosent av de spurte femtenåringene i hans 
forskning, kommer det fram at presset for 
å lykkes er en negativ faktor som slår ut i 
lette symptomer på depresjon. Her tilføyer 

han at disse ungdommene også, kanskje 
delvis ubevisst, føler at de skal realisere 
foreldrenes forventninger om å ha et mest 
mulig vellykket, normalt og sunt barn. 

– Det kan fort ende med at alle blir litt 
skuffet, samtidig som at frykten for ikke å 
fremstå som vellykket er underkommunisert 
i familiene, og et ganske skambelagt tema.

Haavet påpeker at hele samfunnsutviklingen 
i dag synes å gå i denne retningen.  

– Særlig er kravet om attraktivitet en sterk 

driver hos de unge, kanskje aller mest hos 
jentene. Når deres egen opplevelse av attrak-
tiviteten går tapt på grunn av annerledes-
heten (for eksempel et arr på brystet), kan 
dette være en sorg for mange.

Skolemiljøet har stor betydning
I en av sine studier har Haavet sett på noen 
sentrale miljøfaktorer i skolen som har 
betydning for forekomsten av symptomer på 
depresjon hos 14–15-åringer. Nesten 8000 
elever på 52 forskjellige skoler i Oslo svarte 
på et lengre spørreskjema. Her inngikk test 
for depresjon og spørsmål om negative og 

For ungdom innebærer forskjellighet 
en langt større og negativ sårbarhet 
enn for mindre barn. 

Lege og forsker 
Ole Rikard Haavet
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Når barnet er mellom 12 og 16 år, 
er hovedregelen at både barnet 
og foreldrene skal informeres. 

Men ønsker barnet at foreldrene ikke skal 
informeres og helsepersonell finner at dette 
bør respekteres, skal dette legges til grunn. 

Har barnet fylt 16 år er den store hovedrege-
len at barnet selv bestemmer om foreldrene 
skal informeres. 

Barns rett til selv å bestemme om de 
skal motta helsehjelp
Frem til barnet er 12 år er det foreldrene 
eller andre med foreldreansvaret som på 
vegne av barnet treffer beslutninger vedrø-
rende helsehjelp. Fra fylte 12 år får barnet 
en gradvis styrket rett til selv å bestemme. 
Dette gjelder fordi barnet da i stadig større 
grad skal bli hørt. 

Barn har fra fylte 16 år en vid samtyk-
kekompetanse. Eksempler på unntak er at 
barnet må ha fylt 18 år for å kunne sam-
tykke til organdonasjon og til kosmetisk 
begrunnet plastikkirurgi. 

Når barnet er 18 år gjelder de vanlige 
reglene om samtykkekompetanse. 

Samtykke når barnet ikke bor sammen 
med foreldrene
Det rettslige grunnlaget for at foreldre kan 
treffe avgjørelser om helsehjelp for sitt barn 
er foreldreansvaret. Foreldre som ikke har 
foreldreansvar har derfor ikke rett til å 
samtykke på vegne av barnet. 

Samtykke når foreldrene ikke er enige
Har begge foreldrene foreldreansvar og 
det er tale om samtykke til inngripende 
helsehjelp for barnet, må det foreligge sam-
tykke fra begge. Nekter en av foreldrene å 

samtykke er derfor samtykket fra den andre 
ikke gyldig. I slike tilfeller sier pasient- og 
brukerrettighetsloven at det er tilstrekkelig 
at en av foreldrene samtykker om kvalifi-
sert helsepersonell mener helsehjelpen er 
nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. 

Er det ikke tale om inngripende tiltak, kan 
den som har den daglige og ordinære omsor-
gen for barnet, samtykke alene. 

Vil ingen av foreldrene samtykke til helse-
hjelp, kan barnevernet gripe inn og Fylkes-
nemnda for barnevern og sosiale saker kan 
treffe vedtak om samtykke til helsehjelp. I 
tilfeller hvor foreldrene mer generelt ikke 
ivaretar barnets helsemessige behov, kan 
Fylkesnemnda treffe vedtak om omsorgso-
vertagelse.

RETTIGHETSSKOLENAv:  Atle Larsen

RETT TIL INFORMASJON OG REGLER FOR SAMTYKKE TIL HELSEHJELP FOR BARN

      til å få informasjon

§
positive faktorer som mobbing, vold, det 
å bli tatt på alvor og å bli respektert for 
sine meninger. 

Det var store forskjeller mellom skolene, 
og Haavet understreker at ulikhetene ikke 
kunne forklares sosioøkonomisk (det vil si 
på bakgrunn av sosiale forkjeller). Skoler 
i velstående deler av byen kom ikke nød-
vendigvis godt ut i denne studien. 

– På de beste skolene fikk ingen gutter og 
kun 3 prosent av jentene utslag for sympto-
mer på depresjon, mens på de verste skolene 
testet 19 prosent av guttene og 39 prosent 
av jentene for slike symptomer. Det var 
en statistisk sikker sammenheng mellom 
miljøfaktorene og andelen med symptomer 
på depresjon, forteller Haavet. Han mener 
undersøkelsen peker på hvor avgjørende 
skolemiljøet er for mental trivsel og helse i 
ungdomsperioden. 

Hvem klarer seg – og hvorfor?
Både dårlig skolemiljø, kronisk sykdom 
og andre negative livshendelser er altså 
risikofaktorer for de unges psykiske helse 
og selvforståelse. Men er det noe som kan 
dempe for dette, noe de som står rundt 
kan gjøre for å forebygge eller forhindre 
de negative hendelsenes betydning? 

Haavet har i sin forskning sett på hva som 
kjennetegner ungdommene som likevel 
klarer seg bra, gjerne mot alle odds. Hva 
er suksesskriteriene for at ungdom skal 
mestre livet og de (uunngåelige) negative 
erfaringene? Ifølge Haavet er det tre viktige 
ting som kan bidra til å demme opp for den 
negative effekten og sårbarheten.

– De som klarer seg bra, til tross for nega-
tive livshendelser, er de som har god for-
ankring og støtte hos foreldre og familie. 
Gode venner betyr også mye, og hjelp til å 
tro på og bli trygg i egen evne til å mestre, 
oppsummerer Haavet. 

Å bli lyttet til
– Først og fremst trenger de unge støtte. 
Reell og enestående støtte, helst fra familie, 
men også fra andre voksenpersoner den unge 
har tillit til. Én empatisk voksenperson med 
tillit hos den unge kan være nok.

Her føyer Haavet til at det er noen viktige 
kvaliteter ved dette litt diffuse begrepet «å 
støtte», som er avgjørende for at det faktisk 
skal ha en positiv effekt. 

– Relasjonen må være anerkjennende i den 
forstand at ungdommen blir lyttet til, og at 

han eller hun opplever at deres meninger 
blir tatt på alvor, forklarer Haavet. Han 
presiserer at det ikke betyr at den unges 
meninger alltid må vinne fram, men at den 
alltid må tas med i overveielsen.

Legge til rette for vennskap
Dernest presiserer han betydningen av gode 
vennskap. 

– Å legge til rette for gode vennskap, å hjelpe 
barnet i det å bygge opp sterke relasjoner, 
er noe av det viktigste man kan bidra med 
som forelder, hevder Haavet. En ekte og god 
venn kan i noen tilfeller være like betydelig 
som trygge voksenpersoner. 
 
Å dyrke mestringsarenaer
Det tredje rådet Haavet gir er å hjelpe barna 
med å finne de gode mestringsarenaene – og 
å dyrke disse. 

– Det ligger ganske sterkt i vår normali-
tetsforståelse i dag at barna skal være med 
på alt, sier Haavet, som ikke nødvendigvis 
tror dette er det beste eller riktige for alle. 
For her ligger det en iboende fare for å 
forstrekke seg, og for nederlag.

 
– Noen ganger må man bare våge å velge 
bort, å prioritere de arenaene hvor barna 
får til og mestrer. Det skal monne. Mest-
ringssporet er ekstremt viktig og har stor 
overføringsverdi, understreker forskeren. 
I kjølvannet av mestring bygger barnet 
nemlig en tro på at han eller hun kan løse 
egne problemer – et fundament for det å 
bli voksen. Haavet går så langt som å si at 
evnen til å mestre i stor grad nøytralise-
rer risikofaktoren som ligger i de negative 
livshendelsene.

– Evnen til å mestre er noe vi voksne kan gi 
i gave til neste generasjon. De må få strekke 
seg, kjenne på usikkerhet og utfordres, sam-
tidig som vi støtter dem. Barn gjør kanskje 
det du sier, men enda mer av det du gjør 

og aller mest av det de får lov til å prøve 
selv, sier han litt spissformulert og føyer 
til at foreldrene må tåle usikkerheten som 
ligger i dette.

Motgang kan gi styrke
Haavet tror ikke at det å leve med en funk-
sjonsnedsettelse og kronisk sykdom noen-
sinne vil kunne betegnes som en fordel, men 
han ser at det for noen likevel kan snus til 
noe positivt. 

– For dem som ikke har noe valg knyttet 
til tingenes tilstand, kan motgangen i syk-
dommen også bli en fordel som gjør at de 
faktisk får enda bedre ferdigheter enn andre 
jevngamle i det å takle livet.

Tillit til helsepersonell
Også når det gjelder de unges bruk av hel-
setjenester, er tillit en grunnverdi. Haavet 
forteller at de unge som er spurt, beretter at 
deres aller største frykt med helsepersonell 
er at de ikke skal overholde taushetsplikten 
eller at de ikke tar dem på alvor. 

– De unge er svært opptatt av om legen 
eller en annen helseperson vil ta seg tid til 
å lytte til dem.

En annen ting de bekymrer seg for, er at 
det de kommer med, egentlig er for lite, 
at problemet ikke er stort nok. I tillegg at 
ting kan bli flaut. 

– Det er viktig for unges mulighet til å hente 
støtte i helsetjenesten at også helsearbeiderne 
er seg disse forholdene bevisst, avslutter 
Haavet. Han har selv unge mennesker på 
sin fastlegeliste og tilbyr også kognitive 
samtaler med noen av dem som sliter.

Negative livserfaringer som kan 
øke risikoen for depresjon hos unge 
mennesker. Risikoen øker oppover 
på listen:

• Utsatt for seksuelle overgrep
• Utsatt for vold
• Foreldre med psykiske helse-

problemer
• Foreldre med rusproblemer
• Nært familiemedlems død
• Kronisk sykdom
• Utsatt for mobbing
• Foreldres samlivsbrudd
• Press for å lykkes

– De som klarer seg bra, til 
tross for negative livshendelser, 
er de som har god forankring 
og støtte hos foreldre og 
familie. Gode venner betyr 
også mye, og hjelp til å tro på 
og bli trygg i egen evne til å 
mestre, oppsummerer Haavet. 

Barns rett 
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det vanlige. Har vi tid til det?» Her må du 
stanse og gi legen tid til å svare, ikke bare 
dure i vei. Legen må få lov til å beholde 
rollen som styrmann i konsultasjonen. Du 
skal bare påvirke kursen. Jo tidligere legen 
får vite at du har noe på hjertet, jo enklere 
blir det å planlegge tiden slik at det blir 
plass til alt.

Kan jeg be om trøst?
I arvegodset fra de tidligste legene i det 
gamle Hellas, tretusen år tilbake, finnes 
følgende leveregel: «Som lege kan du sjelden 
kurere, iblant lindre, alltid trøste.» Heldigvis 
kan vi kurere mer enn gamle Hippokrates 
kunne, men som mennesker er vi fortsatt 
sårbare, avhengige og dødelige, det kan 
ingen lege forhindre. Legekontoret er et 
sted hvor svakhet kan blottstilles. Men hva 
så hvis legen ikke skjønner at du trenger 
trøst og forståelse i dag, hva hvis hun ivrig 
stirrer inn i skjermen, rekvirerer blodprøver 
og foreslår nye medikamenter, fordi hun 
tror hun må fjerne problemet? Selv om du 
egentlig mest vil lufte din sorg over hva 
problemet betyr?

Som pasient eller forelder må du finne en 
måte å være tydelig på, slik at legen kan 
forstå hva du trenger. Først da kan hun 
skifte spor i sin tankegang. Og igjen: det 
er mulig uten å tråkke på legens tær, ved å 
bruke metasnakk. Best er det om du kan 
si noe hyggelig først, da skaper du velvilje. 
Men pass på at legen hører på deg før du 
går videre, prøv aldri å komme med 
betroelser til en som har oppmerk-
somheten dypt festet i dataskjer-
men. For eksempel: «Doktor, 
jeg syns du gjør en veldig god 
jobb for å hjelpe oss!» Legen 
ser opp og smiler. «Men i 
dag trenger jeg bare at 
du hører på meg, jeg 
syns det er trygt å 
tenke høyt her på 
legekontoret. 

Jeg venter ikke at du skal fikse alt, bare 
vite at vi har det tøft for tiden. Er det OK, 
har du tid?»

Å ha et sykt barn
Når et barn er alvorlig sykt settes foreldrene 
under voldsomt press, det kan kjennes verre 
enn å være dødssyk selv, fordi man føler så 
sterkt ansvar for at barnet skal ha det godt, 
og tilsvarende hjelpeløshet når barnet lider 
og døden banker på døren. Kan man stole 
på at legene forstår, at de behandler barnet 
mitt på beste måte? Som forelder blir man 
sliten og fortvilet, lunten blir kort, tårer og 
sinne strømmer på. 

Erfarne leger vil nok forstå at det er slik, 
og tar det ikke personlig. Men som «løve-
mamma» risikerer du at noen vil føle seg 
krenket. Det beste du kan gjøre i slike 
situasjoner er enkelt, men vanskelig. Be 
om en kort samtale under fire øyne og si: 
«Doktor, jeg vet at jeg virker sinna og kre-
vende. Men du forstår, jeg er bare så redd 
for ungen min!»

KRONIKK Av:  Edvin Schei

Kunsten 
å snakke med leger

Å gi råd til leger om kommunikasjon 
er enkelt: Lytt til hver enkelt pasient! 
Å lytte godt er ikke lett, det krever 

erfaring og øvelse. Legen som er interessert, 
utforskende, tålmodig og villig til å endre 
mening, vil få vite mer om sykdommen, om 
den syke, om familien, og skape rom for å 
bli veiledet og korrigert underveis slik at 
tid og ressurser blir brukt på det som er 
viktig. Hvis alle leger mestret dette, ville 
helsevesenet vært varmere, mer effektivt og 
antakelig langt mindre kostbart enn i dag. 

Hva er så de gode rådene til pasienter og 
pårørende, for eksempel foreldre, i møte 
med leger? Her er det ikke sikkert at en 
lyttende holdning er tilstrekkelig for selv å 
bli hørt. Mange leger jobber under stor tra-
velhet. Ofte tar de for gitt at jobben handler 
om det tekniske: sykdommen, diagnosen, 
undersøkelsene, prøvesvarene og behand-
lingen. Legene tenker ikke alltid på at det 
er pasientens funksjonsevne i eget liv som 
er det endelige målet for all medisinsk inn-
sats, og kan overse at det finnes et vell av 
vanskelige spørsmål og følelser knyttet til 
det å være rammet av sykdom. Og legen er 
kanskje den som best kan hjelpe med disse 
spørsmålene, fordi hun har kunnskap og 
erfaring fra liknende situasjoner. Spørsmå-

let er: Hvordan kan du som pasient eller 
pårørende sørge for at samtalen berører det 
som er viktig for deg?

Forberedt til konsultasjonen
Mitt første råd er: Still forberedt, hvis du 
kan. Snakk med noen som kjenner deg, og 
tenk gjennom hva det er viktig å få ut av 
legebesøket. Notér gjerne stikkord på et 
ark som du kan ta med. Jo mer spent og 
redd du er før legebesøket, jo større fare 
er det for at du glemmer viktige spørsmål 
når du er der. Her er noen ting det er lurt 
å tenke over:

– Hva vil du aller helst at legen skal forstå 
og gjøre i dag? Har du mange ting du vil 
ta opp, er det lurt å skrive en handleliste og 
la legen få se den. Og hvis det ikke er tid til 
alt, hva syns du selv kan vente? 

– Hva er dine egne forklaringer på symp-
tomene, plagene, sykdommen? Er du stort 
sett enig med legen, eller tenker du at det er 
viktige ting legen ikke har forstått?

– Hva er du bekymret for? At barnet ditt skal 
lide, at andre skal rammes hvis du dør? At 
legen skal se ned på deg, at undersøkelsen 
skal gjøre vondt for den lille, at du skal bli 

avhengig av pillene, at kollegene skal bli sure 
hvis du er sykmeldt, at du skal miste jobben, 
at ungen ikke skal få venner? Å rydde i egne 
bekymringstanker kan være svært nyttig, 
ofte bekymrer vi oss «automatisk» uten 
egentlig å tenke over det.

Når du selv er bevisst hva slags tanker som 
plager deg mest, vil du også kunne vurdere 
om det er viktig for deg å dele dem med 
legen. Legen kan ikke vite at du har disse 
tankene hvis dere ikke snakker om det.

Kan jeg ta initiativet i samtalen?
Hvordan skal du få fram at du har ting 
du vil snakke om, hvis legen snakker i vei 
og hele tiden har styringen i samtalen? 
Risikerer du ikke at legen blir sur hvis du 
plutselig avbryter og begynner å snakke 
om noe annet? Kanskje forstyrres hun i noe 
kjempeviktig? Kanskje tenker hun at du er 
dum? Som pårørende eller pasient er du i en 
svak posisjon, prisgitt legens myndighet og 
kompetanse, du ønsker ikke å skape misnøye 
eller være «vanskelig». Men det finnes en 
samtaleteknikk som kan være til hjelp. Det 
kalles «metasnakk» – at man snakker om 
snakkingen. For eksempel kan du ganske 
tidlig si: «Doktor, jeg har noen spørsmål jeg 
gjerne vil ta opp med deg i dag, litt utenom 

«Doktor, jeg vet at jeg 
virker sinna og krevende. 

Men du forstår, jeg er bare 
så redd for ungen min!»

Edvin Schei har vært lege i 
over 25 år, og jobber både som 

fastlege og som professor på 
Universitetet i Bergen. Han har 
skrevet flere bøker. I vinter ble 

boka hans, «Lytt - om legerollen 
og kommunikasjon», lansert på 

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

Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

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

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

GI EN GAVE
Gavekonto 3000 19 32000
Gi	på	nett	www.ffhb.no

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER
Registrer	deg	på	www.ffhb.no/giver

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

Bestill	kalenderen	i	dag	på	
www.ffhb.no/kalender

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

Januar
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 53

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

          Dagfi nn  Alfred  
         1 Dagfrid 2 Alf 3

         1. nyttårsdag

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

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

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

       H.K.H. Prinsesse 
       Ingrid Alexandra

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

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

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

                        

Notater:
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DERFOR BØR DU ENGASJERE DEG I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Din støtte utgjør en forskjell

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

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv.

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

SLIK KAN DU STØTTE DE HJERTESYKE BARNA:

Tusen takk for ditt store hjerte for små hjerter!

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

Hver dag fødes det et nytt barn med hjertefeil i Norge. 
Foreningen for hjertesyke barn bidrar til forskning og 

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

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

GI EN GAVE
Gavekonto 3000 19 32000
Gi	på	nett	www.ffhb.no

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER
Registrer	deg	på	www.ffhb.no/giver

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

Bestill	kalenderen	i	dag	på	
www.ffhb.no/kalender

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

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

Bestill kalenderen i dag 
på www.ffhb.no/kalender

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

Les mer på 
www.ffhb.no/fremtiden

Kjøp Hjertebarnkalenderen Å testamentere en gave

Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

«Jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på turer 
med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.» 

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

Funkisruss fikk støtte fra FFHB i Oslo og Akershus
Russen Dag Erik Engdal Berntsen og Adrian Svendsplass går på Preståsen skole i Nannestad og Eidsvoll videregående skole. Begge har hjertefeil og en del tilleggsutfordringer. FFHB i Oslo og Akershus sponset russebilden deres, «ATV Limon». 
 
FFHB i Oslo og Akershus fikk i vår en forespørsel fra russ med ekstra utfordringer om sponsing i forbindelse med russetiden og bil. Vi valgte å støtte gutta med 2000 kroner, so m de kunne bruke på det de har behov for i russetiden, forteller leder for FFHB i Oslos og Akershus, Linn Cantigas. 

Foreningen møtte russen på Shell på Skedsmokorset, da de var på vei til Tusenfryd på russens dag. Linns sønn, 
Casper på 7 år, var litt sjenert, men kjempestolt over å få russekort av gutter med hjertefeil. 

Dag Erik Engdal Berntsen er 19 år og går på tilrettelagt ungdomslinje på Preståsen skole i Nannestad. Han har hjertefeil, CP og 
Eplepsi. Adrian Svendsplassar er 18 år og går på tilrettelagt linje, service og samferdsel på Eidsvoll videregående skole. Adrian har 
ADHD og Autisme i tillegg til hjertefeilen.

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

Kalender for 2016 
kan bestilles nå.

Linn og Casper møtte russen
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KRYSSORD

Vinnere av kryssord nr. 2-2015:

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

Jarmann Nyborg, Bodø
Bergljot Jacobsen, Sykkylven
Sol Larsen, Kongsberg

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 3 – 2015»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. september

X-ord nr. 3-2015
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HVEM ER HVEM

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

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

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROGALAND:
Hilde Elisabeth Håland
Lundegeilen 82
4322 Sandnes
Telefon: 977 13 664
E-post: rogaland@ffhb.no

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

SOGN OG FJORDANE:
Veronica Hilde
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 414 30 166
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL:
Elisabeth H. Voldsund
Skeide
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

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

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

NORDLAND:
Marianne Walle
Folkneset 12
8360 Bøstad
Telefon: 974 68 080
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS:
Asgeir Nilsen
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
E-post: troms@ffhb.no

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

LANDSSTYRET

LEDER:
Erik Skarrud 
Kringkastingsveien 6 
7052 Trondheim
Tlf. 950 77 414
E-post: leder@ffhb.no

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

REGION SØR:
Hilde Helleland
Klomreheia 11 A
4885 Grimstad
Tlf. 415 03 210
E-post: regionsor@ffhb.no

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

REGION MIDT:
Anita R. Brokstad
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 988 20 190
E-post: regionmidt@ffhb.no

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

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

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

VARA REGION SØR:
Vegard Bø Bahus
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

VARA REGION VEST:
Gunnar Inge Sandal
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf. 958 04 258
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

VARA REGION MIDT:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

VARA REGION NORD:
Silje Kristin Grytøyr
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

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

Kontonummer: 3000 19 32000
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Hjerterom
NR. 3 • 2015

Det er mange myter om orgando-
nasjon. En vanlig misforståelse 
blant folk med hjertefeil – og 

sikkert andre med medfødte og kro-
niske lidelser – er at vi ikke kan donere 
bort organene våre når vi ikke trenger 
de lenger selv. Men det kan vi! Selv om 
hjertet mitt kanskje ikke er så attraktivt å 
overta, så kan jeg jo ha en perfekt egnet 
bukspyttkjertel og velfungerende nyrer.
 
Selv har jeg alltid visst at jeg ønsker å 
donere bort organene mine dersom jeg 
kommer i en situasjon der jeg dør på et sted 
der det er mulig å tilrettelegge for dette – i 
praksis på eller rett ved et donorsykehus. 
Jeg tror også at alle mine nærmeste har det 
samme synet på dette som meg – skjønt jeg 
vet ikke. For selv jeg har ikke helt turt å ta 
den samtalen med mamma, pappa, søstera 
mi, svigermor og kjæresten.

Første gang jeg så et donorkort, var det 
tanta mi som trakk det opp fra lomme-
boka på et familiearrangement. Det er 
veldig mange år siden, og alle synes det 
var kjemperart og litt ekkelt. Samtalen 
stoppet liksom opp. Kanskje er ikke fami-
lieselskaper stedet å gjøre det på. Men det 
finnes tusenvis av andre, gode anlednin-
ger til å ta den samtalen.
 
Jeg tror altså at de rundt meg vet at jeg 
har sagt Ja til organdonasjon. Men vet 
jeg det? Nei, ikke egentlig. Jeg har lastet 
ned appen til Stiftelsen Organdonasjon, 
men jeg turte ikke gjennomføre hele pro-
sessen, fordi det ender med at to av dine 
nærmeste får en sms som forteller dem at 
«ved min bortgang, ønsker jeg å gi bort 
mine organer for organtransplantasjon». 
Jeg kan jo ikke sende mamma en sånn 
sms uten å ha snakket med henne først! 

Hun ville fått sjokk og 
blitt veldig engstelig.
Men nå kan jeg gjøre 
det. For jeg er helt sikker 
på at mamma leser 
denne spalten. Så nå er 
hun informert…

Les mer om VMHs 
nære relasjon til 
Stiftelsen Organ-
donasjon på neste 
side.
 
God sommer!

SELVSAGT SIER JEG JA

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

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

VMH + Stiftelsen Organdonasjon = Sant s. 46-47

Friluftshelg i 
friluftslivets år    s. 51

Marit Haugdahl, 
styreleder i 
Voksne med 

medfødt 
hjertefeil

Prøveopphold på Feiring
  s.50

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

ungdom i forbindelse med hjerteoperasjo-
ner og annen medisinsk behandling.

• å bidra med økonomisk støtte til fors-
kning 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 For-
eningen for hjertesyke barn (FFHB).
Norsk barnelegeforening og Norsk cardiologisk
selskap har hvert sitt styremedlem og familien
Fagereng er fast styremedlem i stiftelsen.

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

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 
OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

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

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

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
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Dette var en viktig merkedag for 
både Voksne med medfødt hjertefeil 
og Stiftelsen Organdonasjon, og 

organdonasjon er en sak VMH vil jobbe 
mye med fremover.

– Organdonasjon er en sak som angår hele 
befolkningen, og ingen vet når eller om 
de kommer i en situasjon der de selv har 
behov for et nytt organ eller blir aktuell 
som giver. Nettopp derfor er det så viktig 
at alle tar denne samtalen med seg selv og 
sine nærmeste og tar et standpunkt til om 
man ønsker å være donor eller ikke. Og aller 
helst ser vi at de sier Ja til organdonasjon, 
sier Kari Anne Pedersen. 

Vil selv trenge et organ
For noen med medfødt hjertefeil er det større 
sannsynlighet for at man kommer i en situa-
sjon der man har behov for et nytt organ 
for å kunne overleve enn andre. Pedersen er 
en av dem som mest sannsynlig vil trenge 
et nytt hjerte en dag. 

– Da er det ekstra godt å vite at folket der ute 
har tatt standpunkt til at de ønsker å donere 
bort sine organer. For at flest mulig skal si ja 
til organdonasjon er det helt avgjørende med 
mye og godt informasjonsarbeid, og her gjør 
Stiftelsen Organdonasjon en fantastisk jobb. 
Det er derfor en meget viktig og stor ting 
for VMH å bli en av pasientorganisasjonene 

bak Stiftelsen og på den måten aktivt kunne 
være med i dette viktige og livreddende 
arbeidet, sier Kari Anne Pedersen. 

Vil påvirke
Hun er stolt og glad for å ha blitt valgt 
inn i styret i Stiftelsen Organdonasjon som 
representant for VMH.

VMH en del av 
Stiftelsen Organdonasjon
– Organdonasjon er en av mine virkelig hjertesaker, sier nyvalgt styremedlem for VMH 
i Stiftelsen Organdonasjon, Kari Anne Pedersen. 28. mai ble VMH offisielt en av de fem 
pasientorganisasjonene som står bak Stiftelsen Organdonasjon (SO).

– Det er med skrekkblandet fryd jeg tar fatt 
på dette ubeskrivelig viktige arbeidet. Jeg 
har allerede deltatt på to styremøter og fått 
et bedre innblikk i arbeidet til Stiftelsen, 
og dette har virkelig gitt mersmak og stor 
entusiasme for det videre samarbeidet. Det 
å skulle få lov til å være med på å påvirke 
og bidra inn i dette arbeidet ser jeg på som 
noe av det viktigste jeg kan bruke fritiden 
min på. Dette både av egeninteresse, men 
også på vegne av alle VMH sine medlem-
mer som trenger nytt organ, som har fått 
organ og ikke minst med tanke på de vi 
har mistet, sier Pedersen. 

Hun gleder seg til den dagen alle VMHs 
aktive medlemmer har så mye kunnskap 
om organdonasjon at foreningen kan stille 
med folk på stands over hele landet, og 
det blir en naturlig del på alle VMH-

arrangementer at vi også informerer om 
organdonasjon.

Det er svært sjelden at Stiftelsen Organ-
donasjon får nye organisasjoner med på 
laget, og minst 10 år siden sist. Det måtte 
en viktig vedtektsendring til for å få VMH 
med.

– Vi ville ha med VMH da vi vet at de 
representerer en gruppe som er i sterk 
vekst. Sannsynligheten for at flere av deres 
medlemmer vil behøve nye organer, er 
også stor. VMH har i tillegg vist et stort 
engasjement for temaet organdonasjon, 
ved blant annet å delta på stands og gi 
omtale av temaet i medlemsbladet, på nett 
og i sosiale medier. Vi gleder oss veldig til 
fortsettelsen, sier daglig leder i SO, Hege 
Lundin Kuhle.

Noen spørsmål og svar
Kan alle som dør bli donorer?
Det er kun personer som dør av en hode- 
eller nakkeskade (ulykke, blodpropp eller 
blødning) og som blir behandlet i respirator 
på et av landets 25 donorsykehus som kan 
bli donor. Dessuten må en rekke medisinske 
krav være oppfylt. Organdonasjon er mulig 
ved 0,4-0,5% av alle dødsfall.

Er det noen sykdommer eller medisiner 
som kan hindre donasjon?
Alle kan si ja til organdonasjon. Ved hvert 
enkelt tilfelle vil det utføres en omfattende 
medisinsk vurdering om hvorvidt organene 
egner seg for transplantasjon. Medisinbruk 
– eller medfødt hjertefeil – utelukker ikke 
organdonasjon.
 
Hvilke organer kan doneres?
En avdød kan donere: hjerte, 2 lunger, lever, 
2 nyrer og bukspyttkjertel (pancreas), i alt 7 
organer. Fra bukspyttkjertelen er det mulig å 
trekke ut øyceller for donasjon (kan brukes 
som behandlingsform for diabetespasienter). 
Som levende giver kan man også donere én 
av sine to nyrer til en slektning eller nær 
venn.
 
Hvorfor har vi ikke register for donorer 
i Norge?
Undersøkelser har ikke kunnet påvise 
noen sammenheng mellom donorregister 
og donorrate. Av de 40.000 personer som 
dør i Norge hvert år er det mindre enn 0,5 
% som egner seg som donorer, det vil si 
mindre enn 200 personer. Hvis man skal 
«finne» noen i et slikt register innebærer 
det at registreringsprosenten (med enten ja 
eller nei) må være høy, fortrinnsvis 60–70 
prosent av befolkningen. Dette har ingen 
land lykkes med. I Norge vurderes alle som 
potensielle donorer, og man spør derfor 
etter den avdødes stilling til organdonasjon.
I Skandinavia er det bare Norge som ikke har 
register. Det kan dermed synes paradoksalt 
at vi ligger langt bedre an enn våre naboland. 
For å kunne sammenlikne donasjonsraten 
i ulike land, regner man antall donasjoner 
fordelt pr million innbyggere (PMI). Norge 
har en PMI på 22 mens Danmark og Sverige 
ligger nede på henholdsvis 15,7 og 10,6. 
Spania, som er best i Europa med en PMI på 
35,1 har samme system som i Norge, der det 
er samtalen med de pårørende som gjelder. 
EU har også gått ut med en anbefaling som 
fraråder register. 

Se flere spørsmål og svar her:
http://organdonasjon.no/faq/

Hvem er Stiftelsen 
Organdonasjon?
Stiftelsen Organdonasjon (SO) ble opp-
rettet i 1997 på bakgrunn av den store 
mangelen på organer for transplanta-
sjoner.
Deres formål er å bidra til å bedre tilgan-
gen på organer for transplantasjoner. 
Dette gjør de ved å informere allmenn-
heten om hva organdonasjon er, og ved 
å formidle hvor viktig det er at vi alle tar 
stilling til organdonasjon mens vi lever.

SO er pådrivere overfor helsevesen og 
myndigheter for å sikre at nødvendige 
ressurser stilles til disposisjon for å 
redde liv.

Bak stiftelsen står:
 Ë Landsforeningen for Hjerte- og 
Lungesyke (LHL)

 Ë Landsforeningen for Nyrepasienter 
og Transplanterte (LNT)

 Ë Foreningen for Hjertesyke 
Barn (FFHB)

 Ë Norsk Forening for Cystisk 
Fibrose (NFCF)

 Ë Foreningen for voksne med med-
født hjertefeil (VMH)

 Ë I tillegg til Foreningen for Hjerte- 
Lungetransplanterte (FHLT), som er 
en interessegruppe i LHL.

Kari Anne Pedersen og Hege Lundin Kuhle etter representantskapsmøtet som klappet VMH 
inn som en av organisasjonene som står bak Stiftelsen Organdonasjon.

2014 I TALL
 Ë 116 gjennomførte donasjoner
 Ë 456 fikk nye organer
 Ë 418 på venteliste for nytt organ 
(pr. 31.12.2014)

 Ë 12 døde på venteliste
 Ë En av tre sa nei (28% avslag)
 Ë 10.653 mennesker er blitt trans-
plantert i Norge siden oppstart i 
1969

Ventelistene blir stadig lengre 
– antall donorer på stedet hvil
Medisinske fremskritt, og økt forekomst av sykdommer som diabetes type 1 gjør 
at stadig flere får behov for – og tilbud om – organtransplantasjon. Ventelistene 
vokser, og har aldri vært så lange som nå.

Det  viser den nyeste statistikken fra OUS Rikshospitalet, som er fra januar i år.
Antall nordmenn som venter på et nytt organ er doblet siden begynnelsen av 2000-
tallet. Samtidig holder ikke donorratene tritt. 
De siste to årene har 28 prosent av de pårørende sagt nei på egne, eller donors 
vegne, der donasjon har vært aktuelt. Avslagene skyldes ifølge SO ofte usikkerhet 
rundt avdødes ønske. Det kan resultere i at man ikke blir donor, selv om man ønsket 
det. Derfor er det så viktig at man deler sitt standpunkt med familien.
En av grunnene til at ventelistene øker, er også de medisinske fremskrittene innen 
behandlingen av medfødt hjertefeil. Nesten alle som fødes med medfødt hjertefeil 
i Norge, vokser opp og når voksen alder. De trenger gjerne flere operasjoner, men 
noen ganger går det ikke an å reparere hjertet flere ganger, og da er man avhengig 
av et nytt hjerte. Noen kan også trenge andre organer.

   Hvordan sier jeg Ja?
For å si ja til organdonasjon i Norge, 
behøver man bare å informere sine 
nærmeste. Det er de som blir bedt om 
å bekrefte din vilje, skulle spørsmålet 
bli aktuelt. Donorkortet er ment som 
en bekreftelse på at samtalen er tatt 
og kan lastes ned på donorkort.no, 
eller hentes på apotek eller legekontor.
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OG OMTENKSOMIvrig 

MEDLEMSPROFILEN:  Christine Volden

Alder: 29 
Bosted: Melhus
Sivilstatus: Samboer, to barn
Jobbe somr:  Barne- og ungdoms-
arbeider
Diagnose: Fallots tetrade med 
korrigert transposisjon
Verv i foreningen: Nestleder i 
region midt

HVORFOR MELDTE DU DEG INN I VOKSNE MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL?
Det var en naturlig overgang etter FFHB. Jeg har vært innom 
LHL også, men VMH har det beste tilbudet.

HVA ØNSKER DU Å FÅ UT AV DITT MEDLEMSKAP I VOKSNE 
MED MEDFØDT HJERTEFEIL?
Jeg ønsker å være med å øke kunnskapen og forståelsen for hvordan 
det er å leve med en medfødt hjertefeil som ikke er livstruende, 
men begrensende.

HVILKE SAKER SOM BERØRER DE VOKSNE HJERTEBARNA 
OPPTAR DEG MEST?
Det som handler om familien, pårørende og fysisk aktivitet. Jeg 
opplever at hjertefeilen begrenser meg og da begrenser det også 
barna. Jeg ønsker å bidra til at barn av funksjonshemmede ikke 
blir begrenset av foreldrene. Det må legges til rette for at små-
barnsforeldre også kan få gjennomført rehabilitering, for eksempel, 
for mange har behov for det.

HVORFOR VIL DU ANBEFALE ANDRE Å BLI MEDLEM?
Vi er en voksende pasientgruppe, vi er første voksne generasjonen 
med alvorlig hjertefeil. Det er viktig å samle troppene og vise poli-
tikere og samfunnet hva slags behov og tilrettelegging vi behøver.

BESKRIV DEG SELV MED MAKS TRE SETNINGER.
Jeg er engasjert og løsningsorientert, god til å starte men dårlig 
til å avslutte. Jeg ser på meg selv som morsom, impulsiv og med 
et stort hjerte for dem som sliter litt ekstra. 

HVA GJØR DU NÅR DU HAR FRI?
Jeg er med dattera mi på turn og jeg er ute og treffer venner. Det 
blir en del familieliv.

HVA DRØMMER DU OM?
Det jeg drømmer om beskrives best av en setning i en julegod-
nattsang: «Må alle små i verden få sove denne natt, må ingen 
barn gråte og ingen bli forlatt». Den synger jeg hver kveld for 
barna mine.

En sprudlende Christine Volden på 
VMHs jubileumsfest i mai.

Det har allerede gått fem år siden 
VMH ble opprettet på FFHBs 
landsmøte i Tromsø i april 

2010. Under feiringen av jubileet den 
9. mai, tok både Kari Anne Pedersen 
fra Landsstyret og Bjørgunn Brones fra 
FFHB oss tilbake til dagene da spennin-
gen var til å ta og føle på. Det var ingen 
selvfølge at VMH skulle bli opprettet, 
men etter en lang og intens debatt endte 
det med et klart flertall for oppstart av 
en ny forening. 

Særlig det økonomiske rundt oppstarten 
var vrient, og det var ikke bare bare å 
få statsstøtte. Men med iherdig jobbing, 
som også inkluderte et ekstraordinært 
landsmøte per telefon en fjerde juledags 
morgen, ordet det seg. 

Det var mye takket være støtte fra FFHB 
at VMH klarte seg de første årene, og 
selv om VMH er en selvstendig for-
ening, vil nok FFHB alltid bli sett på 
som den omtenksomme «mammaen». 
FFHBs bursdagsgave til femåringen 
var da også en sjekk på hele 50.000 
kroner, øremerket utvikling av forenin-
gen gjennom rekruttering og opplæring 
av tillitsvalgte.

I løpet av de fem årene som har gått 
har VMH klart noe de færreste andre 
land i Europa har klart, nemlig å drifte 
en selvstendig forening for voksne med 
medfødt hjertefeil. Ikke bare eksisterer 
foreningen, den har innflytelse, deltar og 
inviterer medlemmene på arrangementer. 
For dette fikk VMH også skryt av både 
FFHB, Unge Funksjonshemmede og Egil 
Halleland, mangeårig samarbeidspartner 
når det gjelder kurs.

I et barns utvikling er femårsstadiet 
den harmoniske perioden, fortalte Kari 
Anne. Det kan jo også sies å passe bra 
på VMH. Og selv om tilstanden nå er 
harmonisk, er det ikke tid til å hvile på 
laurbærene. Det er fortsatt mye å gjøre 
og mange medlemmer å verve, så det er 
bare å brette opp ermene og gyve løs på 
de neste fem, ti og femti årene!

Stolt 5-åring
Med bursdagssang, marsipankake, ballonger, taler og 
gaver ble VMHs femårsdag behørig markert.

TILLITSVALGTE PÅ SEMINAR

Samlingen «Vekst, Mot og Hard jobbing» ble 
gjennomført for tillitsvalgte i VMH andre helgen 
i mai. Det ble en intens helg med fornøyde 
deltakere.

Takk til Extrastiftelsen for støtten til dette viktige 
arrangementet. 

Her er noen av tilbakemeldingene: «Ville abso-
lutt deltatt igjen». «Veldig positivt at det blir 
arrangert noe for de aktive i regionene». «Dette 
har stor verdi. For meg er dette min 2. familie». 
«Jeg blir kjempeinspirert av slike seminarer, 
får mange gode ideer i hodet mitt og får opp 
motivasjonen til å bidra for organisasjonen. 
Ønsker å gi noe tilbake». «Jeg kommer flere 
ganger :-)».

Det startet med en faglig oppdatering fra kardio-
log Mette Elise Estensen på OUS Rikshospitalet, 
og hun kunne holdt på i timesvis med mange 
spørsmål fra salen.

Anne Giertsen fortalte om administrasjon og 
søknadsskriving. «Viktig tema som ikke kan 
bli fortalt ofte nok. Godt framlagt!» mente en 
av deltakerne.

Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdona-
sjon «var utrolig tydelig og lett å følge med på 
også solgte hun organene våre godt inn» ifølge 
en deltaker. «Fikk avkreftet noen myter, svar 
på noen spørsmål og ble inspirert til å bidra 
i arbeidet til stiftelsen. Var også interessant å 
reflektere over etiske aspekter ved organdona-
sjon» skriver en annen.

Birgitte Brekke i Frivillighet Norge kurset del-
takerne i styrearbeid. «Mye informasjon man 
trenger for videre arbeid».

Liss Tunheim og Eigil Halleland sto for likeper-
sonsopplæring. «For et fyrverkeri av ei dame. 
Engasjerende og morsomt. Også Egil da, han 
snakker meg helt inn i hjertet. Han er en utrolig 
fin fyr, som får deg virkelig til å tenke over det 
han sier», skrev en om denne delen av seminaret.

Til slutt tok Torstein Lerhol (bildet) oss med 
på en reise om hvordan man kan takle livets 
utfordringer. «Rørende, latterfullt og veldig 
givende! En motivator av de sjeldne», mente en. 
«Inspirerende, rørende, frustrerende, smittende, 
trist, fantastisk - hele spekteret av følelser», 
mente en annen.

Så glad ble VMHs leder Marit Haugdahl da Bjørgunn Brones fra FFHBs landsstyre overrakte 50.000 kroner i gave til VMH.

Hold deg oppdatert på

vmh.no
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Årets Hårete mål i VMH 
er en spennende og 
morsom friluftshelg på 
Evje i Agder. Her kan du 
teste blant annet klatre- 
og padlekunnskaper, og 
tilbudet er lagt opp slik at 
alle skal kunne delta.

Siste helgen i august blir fylt med akti-
viteter, kos rundt leirbålet og mye god 
latter i VMH-regi! VMH startet opp med 
en «Hårete mål»-tur allerede i 2011. 
Tidligere har VMH arrangert tur over 
Besseggen sammen med båtur i fantas-
tiske Jotunheimen, løpt og gått ulike 
distanser i Oslo Maraton, vi har testet 
brevandring på Svartisen, og i 2014 gikk 
turen til Preikestolen i Lysefjorden. Også 
da var det et tilbud til de som ikke kan 
eller vil gjennomføre den fysiske utfor-
dringen, nemlig båttur i Lysefjorden. 
I 2015 skal vi utvide vårt bekjentskap 
med det våte elementet og du kan også 
teste dine klatreegenskaper. 2015 er Fri-
luftslivets år. ODenne helgen er helt i 

friluftsårets ånd, og alle deltakerne over-
natter i lavvo. 

Egenandelen på 1100 kroner dekker reise 
med billigste alternativ til Evje, to netter 
i lavvo, alle måltider og inntil to valgfrie 
aktiviteter. Blant aktivitetene du kan melde 
deg på er fjellklatring og rappellering, 
kanotur og SUP/elvebrett. Arrangemen-
tet finner sted i Evje, en time nord for 
Kristiansand, fra 28. til 30. august 2015. 
Invitasjoner er sendt ut til alle medlem-
mene på epost og ligger også på vmh.no.

Gratis deltakelse i Oslo Maraton
19. september 2015 arrangeres Oslo 
Maraton, og som deltaker med medfødt 
hjertefeil kan du delta gratis. Velg om du 
vil løpe 3 km, 10 km, halvmaraton (21 km) 
eller full maraton (42 km).

SK Vidar og Danske Bank Oslo Maraton tilbyr nå funksjons-
hemmede gratis påmelding til Danske Bank Oslo Maraton. 
Inkludering er en viktig verdi for maraton-arrangøren.

SK Vidar fikk i januar 2015 tildelt Inkluderingsprisen for sitt 
arbeid med å inkludere utøvere med funksjonsnedsettelse 
innen friidretten. Klubben mottok prisen både for sitt arbeid 
med tilrettelegging for fast Funkistrening på Bislet stadion, 
og også for inkludering av utøvere med funksjonsnedsettelse 
i arrangementet Danske Bank Oslo Maraton.

Oslo Maraton opprettet i 2010 egne klasser for funksjons-
hemmede kvinner og menn. Det var i fjor 98 påmeldte i disse 
klassene. Danske Bank Oslo Maraton har som mål å øke 
antall funksjonshemmede deltakere. Du kan melde deg på på 
adressen http://pamelding.oslomaraton.no/

Takket være midler fra fra Mills DA 
og Vita Hjertego’, gjennom deres 
kampanje «1 kr til hjertesaken», har 

Voksne med medfødt hjertefeil gleden av å 
invitere 15 heldige medlemmer til et Lunsj-
Lunsj seminar fra fredag 21. til lørdag 22. 
august på Feiringklinikken. Her vil du få 
en introduksjon om hva rehabilitering er 
og hvordan et opphold vil gjøre deg godt.

Feiringklinikken er et godt sted å være for 
hjertesyke og livsstilsendring går som en rød 
tråd gjennom rehabiliteringstilbudet. Det 
tverrfaglige teamet er opptatt av individuelt 
tilpasset opplegg for alle, og består av leger, 
psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, idrett-
spedagoger, attføringskonsulent, kostholds-
veileder og ernæringsfysiolog. Feiringklinik-
ken kan tilby varmebasseng, lek og moro i 
gymsal, Frisbeegolf, biljard, flott strand og 
fine turmuligheter langs Mjøsa. 
På dette Lunsj-Lunsj seminaret vil du få 
en kort innføring i hva som kan vente deg 
under et rehabiliteringsopphold. Du skal føle 
deg trygg og du vil bli individuelt fulgt opp. 
Hjertevennlig kosthold vil være en rød tråd 
gjennom dette seminaret, og du får bli med å 
lage deilige tapasretter. Treningspedagoger vil 
vise oss hvor gøy det er å være i bevegelse, så 
gøy at du ikke tenker over at dette er trening.

Invitasjonen til dette arrangementet er sendt 
alle medlemmene på epost, og du finner det 
også på vmh.no. Det er førstemann til mølla 
og begrenset antall plasser.

Region øst med egen hjertestarter
I vår kjøpte VMH region øst en hjertestarter. Nå har de 
hatt førstehjelpskurs og fått opplæring i å bruke den.

Den siste fredagen i mai fikk fem av styremedlemmene i VMH region øst grunnkurs 
i førstehjelp, og kurs i bruk av hjertestarteren.

Instruktør Eivind Spiten engasjerte deltakerne. Han gikk først gjennom grunnleg-
gende førstehjelp som sårbehandling, hva man gjør med bevisstløse personer, og 
hjerte- og lungeredning. Til sist ga han opplæring i å bruke hjertestarteren.

– Samtlige styremedlemmer som deltok på kurset var enige om at det var et bra kurs 
og at det gjør at vi føler oss mye tryggere i tilfelle noen av oss skulle komme i en 
situasjon der vi skulle få bruk for hva vi har lært, sier regionleder Morten Eriksen.

Hjertestarteren har nå fast tilholdssted i regionen, men det er også mulig å ha den 
med på arrangementer i regi av VMH sentralt.

I 2012 deltok mange VMHere på Oslo Maraton. Kanskje vi ser noen av 
disse i løypa i år også?

Friluftshelg med lavvo, kano og fjellklatring

Prøveopphold på Feiring
21. – 22. august inviterer Voksne med medfødt hjertefeil til et lite prøveopphold på 
Feiringklinikken. Her kan du oppleve vakre og idylliske omgivelser langs Mjøsa, bli kjent 
med nye folk, og se med egne øyne hva et rehabiliteringsopphold innebærer.

Et opphold på 
Feiringklinikken er en vita-
mininnsprøytning for både 
kropp og sjel. På dette mini-
oppholdet kan du få en innfø-
ring i hjertevennlig kosthold.
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket

Januar

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

   
  

  
  

 Dagfi nn  Alfred  

         1 Dagfrid 2 Alf 3

         1. nyttårsdag

Roar  Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund

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

Børge  Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton 

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

      Herbjørg   
  

 Tønnes

Hild  Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl 

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

    Bastian     
 Emma  Joar

   
  

  H.K.H. Prinsesse 

   
  

  Ingrid Alexandra

Paul  Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun

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

    Gurli   
 

Desember 2015
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Alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Hvert enkelt barn og hver familie skal gis det beste tilbudet ut i fra 

den enkeltes situasjon og behov.
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Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 13

 
 Audny  Erna 

 Gunnbjørg  Ada 
 Patrick  Annfrid 

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

         
  

Arild  Beate  Sverre  Edel 
 Edvin  Gregor  Greta 

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

  Bettina       
  

 Mathilde  Christel  Gudmund  Gjertrud  Aleksander  Josef 
 Joakim 

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

  Chris      Edvard   
 

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Palmesøndag

Bendik  Paula  Gerd  Ulrikke  Maria  Gabriel  Rudolf 

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

Bent        Mari   
  

  

 
  

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag 

 
  

  
  

  
  

 

Åsta  Jonas  Holger  Vebjørn  

Åste 28 Jonatan 29 Olga 30 Vegard 31  

 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

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

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

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag  

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

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

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

Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

 
  

  
 Solveig 

 Lisa 
 Alise 

 Ida 

 
  

  
 Solvor 

1 Lise 
2 Alvhild 3 Idar 

4

     
  

 Liss 
 Vilde 

 

Brede 
 Sollaug 

 Regine 
 Amalie 

 Trygve 
 Tord 

 Dagny 

Brian 
5 Siril 

6 Rose 
7 Alma 

8 Tyra 
9 Tor 10 Dag 11

Njål  Siv   
 Allan 

 Trym 
  

 

Jofrid 
 Stian 

 Ingebjørg 
 Aslak 

 Lillian 
 Hildebjørg 

 Henriette 

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

         
  

 

 
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  

 

 
  

  
  

 

Einar 
 Dagmar 

 Lena 
 Mikael 

 Helga

Endre 26 Dagrunn 27 Lene 28 Mikal 29 Helge 30

 
  

  
 Mikkel 

 Hege

August

 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 7 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31    

  

Oktober

 M T O T F L S

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31 
 

Notater:

Konstanse 
 Tobias 

 Trine 
 Kyrre 

 Snorre 
 Jan 

 Ingvar 

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

       
  

  
 

 
  

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

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